ANSØGNINGSSKEMA TIL

Aktivitetspuljen
Der gives tilskud til følgende formål:


Aktiviteter der er med til at fremme kultur- og fritidstilbud samt andre folkelige aktiviteter, som ikke
støttes gennem andre puljer.

Der kan søges om tilskud til arrangementer, der såvel afholdes i kalenderåret hvor der søges, eller som
planlægges i sæsonen (dog senest med udgangen af juni året efter).
Der kan bl.a. søges om tilskud til






Aktiviteter som iværksættes i tilknytning til en forening, kreds eller gruppe af borgere
Deltagelse i stævner, cup o.l., som ikke er en del af det sædvanlige forløb for en folkeoplysende
forening. Der kan bl.a. ydes tilskud til stævnegebyr samt kørsel.
Materialer/rekvisitter o.l. af folkeoplysende karakter, kan søges af foreninger, klubber og kredse som
ikke kan søge eller modtage tilskud fra Sønderborg-Ordningen.
Afholdelse af aktiviteter/arrangementer – f.eks. stævner, musikarrangementer, kulturelle
arrangementer o.l..
Støtte til Folkeuniversitetsarrangementer.

Der kan ikke ydes tilskud til forplejning.
Der kan gives direkte tilskud eller underskudsgaranti, og tilskud udbetales i det regnskabsår hvor deadline
er.
Der skal forelægges dokumentation for anvendelsen af tilskuddet i form af en tilbagemelding.

Oplysning om behandling af persondata
De indgivne oplysninger vil blive anvendt til det formål som er oplyst i denne formular. Oplysningerne vil
ikke blive opbevaret længere end det er nødvendigt for udførelse af den opgave som oplysningerne er
indgivet til.
Der gøres opmærksom på retten til akt- og registerindsigt samt retten til at indgive en klage til en
tilsynsmyndighed.
Tilbagetrækning af et eventuelt samtykke, kan ske via kontaktpunkt på kommunens hjemmeside: https://
www.borgeronline.dk/540/dl0359ff
Ved henvendelser kan du kontakte Databeskytterrådgiveren på dpo@sonderborg.dk.

1.

Formål for aktiviteten:

2.

Ansøgers navn, adresse og telefonnr. (evt. mail-adresse):

Kontaktperson:

3.

Beskrivelse af arrangement/aktivitet:

4.

Eventuelle samarbejdspartnere:

5.

Budget:
(Hvilket beløb søges der om – og til hvad? Hvilke indtægter og udgifter forventes? Søges der
tilskud andre steder? Hvad bidrager foreningen/arrangøren selv med?)

Tekstboksene har et begrænset antal tegn, men du er velkommen til at
vedhæfte uddybende bilag. Ansøgningen indsendes til: fritid@sonderborg.dk

