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Ansøgning om støtte til anlægsprojekt på 
kultur- og fritidsområdet  
Dette skema er til dig/ jer, som ønsker at lave et anlægsprojekt indenfor kultur- og fritidsområdet og 
ønsker kommunal støtte hertil. 
1. Projekttitel 
Kort titel på projektet: 

 
 

2. Kontaktpersoner 
Ansøger/ kontaktpersoner (navne, telefonnumre og mailadresser): 
 

 
3. Aktuelle forhold 
Beskriv jeres aktuelle kundegrundlag, dvs. hvilke foreninger, borgere og andre, der bruger jeres hal/ 
facilitet/hus i dag: 
 

Hvad er jeres aktuelle udnyttelsesprocent på jeres respektive lokaler: 
 

Beskrive jeres aktuelle driftsøkonomi og vedlæg de seneste 3 årsregnskaber og driftsbudgetter for de 
kommende 3 år: 
 

Hvor mange ansatte har I aktuelt: 
 
 

4. Projektbeskrivelse  
Hvor skal anlægget placeres/ fysisk adresse: 
 

Beskriv hvad projektet indeholder anlægsmæssigt: 
 
 

Beskriv hvad projektet indeholder aktivitetsmæssigt: 
 

Beskriv det fremtidige ejerforhold omkring anlægget:  
 

Beskriv hvorfor I ønsker at lave projektet: 
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Har I modtaget rådgivning i forhold til projektets indhold fra f.eks. en arkitekt eller anden videns aktør? 
 

Laves projektet i samarbejde med andre (f.eks. andre foreninger eller aktører):  
 

5. Behov og bruger/ kundegrundlag 
Lav en behovsanalyse. Redegør kort for denne og vedlæg gerne uddybende bilag: 
 

Redegør for forventet, potentielle kundegrundlag og geografisk område: 
 

6. Anlægsbudget 
Redegør for jeres forventede anlægsbudget eksklusiv moms og vedlæg gerne bilag. (N.B.: Hvis I plan-
lægger at faseopdele jeres projekt, så del anlægsbudgettet op i de aktuelle faser): 
 

Er I eller forventer I at blive momsregistreret i forhold til anlægsprojektet:  

7. Finansieringsplan 
Beskriv jeres planlagte finansieringsplan fordelt på egenfinansiering, lån, fundraising og ønske om kom-
munal medfinansiering.       

Egenfinansiering (opsparing):  

Almindelig lån (ikke en mulighed for nogle aktører): 

Kommunegaranteret lån (ikke en mulighed for nogle aktører): 

Fundraising (puljer og fonde):      

Ønske om kommunal medfinansiering:  
   

I alt:     

Er realiseringen af jeres projekt afhængig af kommunal medfinansiering? I så fald hvad er grænsen for 
hvor stor et tilskud I kan arbejde videre med? Uddyb gerne.  

8. Tids- og procesplan 
Redegør for jeres forventede tids- og procesplan:  
 

 

9. Skitser/ tegninger over projektet 
Er der udarbejdet skitsemateriale for projektet, sæt da kryds her og vedlæg materialet:  
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10. Driftsbudget efter realisering af projektet og vedlæg gerne bilag 
Lav en opstilling, der redegør for jeres aktuelle regnskab overfor jeres forventede driftsbudget efter reali-
sering af projektet og vedlæg uddybende regneark:  
 

 
Aktuelle 
regnskab 

Driftsbudget 
efter realise-
ring 1) 

Driftsbudget efter 
realisering 2) 

Indtægter (leje etc.): 
   

Kommunale tilskud: 
   

Sponsorer og lignende: 
   

Indtægter i alt:  
   

Personaleudgifter (løn etc.): 
   

Forbrugsafgifter (el, vand, 
varme):    
Vedligeholdelse af bygnin-
ger:     
Administrationsomkostninger 

   
Øvrige udgifter: 

   
Udgifter i alt, før afskrivning 
og finansiering    
Årsresultat uden afskrivnin-
ger og finansiering    

11. Andre relevante forhold 
Redegør kort for andre forhold omkring projektet, som I finder relevante:  
 

 

Husk at vedlægge alt relevant bilagsmateriale.  


