
Tildelingskriterier for Landsbyforums vedligeholdelsespulje 

Revideret og godkendt på Landsbyforums møde den 03. november 2022. 

Formål: Midlerne fra vedligeholdelsespuljen skal bruges til at holde liv i etablerede projekter 

og aktiviteter i landdistriktet. Projekter og aktiviteter skal henven-de sig til og være 

åbne for en bred målgruppe (anvendelse/deltagelse må ikke være betinget af 

medlemskab).  

Ansøgning: Der søges via ansøgningsskema på Hjørring Kommunes landdistrikts-hjemmeside. 

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:  

• Ansøger

• Kontaktperson

• Kort projektbeskrivelse

• Målgruppe/brugere

• Budget

• Det ansøgte beløb

Yderligere 

oplysninger: Der vil i nogle projekter være behov for oplysninger om ejerforhold, brugs-tilladelser, 

vedtægter, evt. foreningsregnskaber og lignende. Hjørring Kommunes 

administrationen vurderer ansøgningerne og indhenter yderli-gere oplysninger, hvor 

det er nødvendigt.  

Bevilling: 

• Bevillinger er betinget af, at projektet/aktiviteten gennemføres indenfor ½ år fra

bevillingsdatoen. 

• Indhentning af nødvendige tilladelser påhviler ansøger.

• Ansøger skal være CVR-registreret og underskrive bevillingsskrivelse, før det

bevilgede beløb kan udbetales 

• Der skal fremlægges regnskab for aktiviteter/projekter, der modtager støtte.

Der gives støtte til: 

• Projekter og aktiviteter, der fastholder, vedligeholder og/eller udvikler en aktivitet,

der allerede er i lokalområdet. 

• Projekter og aktiviteter skal lovligt kunne støttes af Hjørring Kommune

• Projekter og aktiviteter skal være henlagt til landdistriktet (defineret som alle

områder, der er beliggende uden for Hjørring og de fem område-byer Hirtshals, 

Sindal, Løkken, Vrå og Tårs). 



Der gives ikke støtte til: 

• Projekter og aktiviteter, hvis primære formål er nyetablering

• Projekter og aktiviteter der kan opnå tilskud i henhold til ”Retningslinjer for

tilskud til aktiviteter i frivillige folkeoplysende foreninger”. 

• Aktiviteter, der hører ind under Fritids- og Kulturområdet. Der er op-

mærksomhed på, at det er aktiviteten og projektet, ikke organiseringen, der 

er afgørende for, at der ikke kan ydes støtte.  

• Projekter og aktiviteter, der har karakter af erhvervsstøtte

• Administration af foreninger og lignende, frimærker, kontorartikler og

lignende. 

Retningslinjer for uddeling af midler: 

• Der gives maks. 20.000 kr. i støtte til hver landsby pr. år.

• Et projekts samlede udgifter må ikke overstige 30.000 kr. inkl. moms

• For at behandle indkomne ansøgninger, skal mindst halvdelen af

landsbyforums medlemmer være til stede. 

• Om et projekt støttes afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte

medlemmer af Landsbyforum. 

Eksempler på projekter og aktiviteter, der kan støttes af vedligeholdelsespuljen: 

• Mindre vedligeholdelsesprojekter i landdistriktet, eksempelvis på lege-

pladser eller samlingssteder. 

• Udvikling af hjemmesider, der ejes af lokalsamfundet (der gives ikke støtte

til licenser) 

• Mindre nyanskaffelser, der er med til at opretholde eksisterende aktivi-teter

eller samlingssteder (f.eks. et gyngestativ til en etableret lege-plads) 

• For flere eksempler: se referaterne fra Landsbyforums møder på Hjør-ring

Kommunes landdistriktshjemmeside. 




