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Den Lokale Udviklingspulje 2022-2025
Den Lokale Udviklingspulje har til formål at støtte nye initiativer og projekter
inden for fritids- og folkeoplysningsområdet i Aarhus Kommune. I henhold til
Folkeoplysningslovens §6 stk. 3, skal kommunen afsætte en pulje til
udviklingsarbejde indenfor lovens område.
Puljen forvaltes af Aarhus Kommunes Folkeoplysningsudvalg, der består af
byrådspolitikere og brugerrepræsentanter.
Temaer for perioden 2022-2025:
Folkeoplysningsudvalget i Aarhus Kommune har valgt fem temaer for
perioden 2022-2025, som man ønsker der særligt skal støttes og sættes
fokus på.
De fem temaer er:
• Tiltrækning af frivillige
• Lokalområder med mødesteder og fællesskaber
• Børn, unge og voksnes aktive deltagelse i foreningslivet
• Bæredygtighed og Grøn omstilling
• Partnerskaber og samarbejde med skoler og
uddannelsesinstitutioner
Der kan ydermere søges til projekter, der falder uden for overstående
temaer. Her skal der være tale om nye tiltag generelt på området eller
nyskabende aktiviteter indenfor eksisterende foreninger.
Hvem kan søge?
Den Lokale Udviklingspulje kan søges af både foreninger og
selvorganiserede grupper der ønsker at skabe nye aktiviteter og tiltag på
fritids- og folkeoplysningsområdet i Aarhus Kommune.
Formålet er (jf. Folkeoplysningsloven), at aktiviteter arrangeret af
selvorganiserede grupper kan tænkes ind i folkeoplysningen og at det
organiserede foreningsliv i højere grad end tidligere kan involvere nye
grupper og andre end dem, der traditionelt er medlem af en forening.
Projekterne skal i høj grad være med til at udvikle folkeoplysningsområdet.
Ansøgningerne vil bl.a. blive vurderet i forhold til:
• Rekruttering, tiltrækning og fastholdelse af frivillige
• Om projektet/arrangementet er en spændende idé og indeholder
nyskabende elementer, som ikke falder indenfor øvrige
tilskudsområder
• Fokus på forankring af aktiviteterne og langsigtet mål
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Hvordan projektet/arrangementet bidrager til bæredygtighed og grøn
omstilling
Fokus på fysiske rammer og mødesteder i form af helhedsløsninger,
lokalområder og alternative samarbejder
Inddragelse af nye alders- eller befolkningsgrupper
Børn, unge og voksnes aktive deltagelse i fritidslivet ved at skabe
fællesskaber og støtte på tværs
Projektets samlede økonomi og budget

Der kan maximalt søges tilskud til arrangementer/projekter på op til 50.000
kr. fra Den Lokale Udviklingspulje.
En forudsætning for at der kan bevilliges tilskud er, at der er en
egenfinansiering på minimum 25% af det ansøgte beløb ud fra det endelige
budget. Egenfinansieringen kan både komme fra ansøger selv, fra
udefrakommende finansieringskilder og/eller igennem frivilligt arbejde.
Frivilligt arbejde angives i kr. og 1 times frivilligt arbejde udgør max 120 kr.
pr. time.
Projekterne skal primært foregå i Aarhus Kommune. Tanken er, at
projekterne herefter kan indgå i en mere formel struktur i foreningsliv eller
aftenskoleregi.
Straks pulje
Foreninger og selvorganiserede grupper kan søge op til 5.000 kr. af straks
puljen til aktiviteter for børn, unge og voksne indenfor puljens formål.
Forvaltningen er givet kompetencen til at godkende ansøgningerne,
hvorefter der vil følge en afrapportering til udvalget på efterfølgende
Folkeoplysningsudvalgsmøde.
Straks puljen er målrettet aktiviteter for børn, unge og voksne og vil have et
stort fokus på bæredygtighed og opstart af nye initiativer.
Straks puljen giver mulighed for, at der kan være en hurtig afvikling af visse
former for ansøgninger, hvilket både vil være tidsbesparende og til gavn for
ansøgerne, som kan få hurtig afvikling på mindre projekter.
Straks puljen kræver ingen egenfinansiering.
Økonomi:
Den Lokale Udviklingspulje har en rammesætning på 330.000 kr. om året.
Heraf kan op til 100.000 kr. bruges til ansøgninger til straks puljen.
Folkeoplysningsudvalget forbeholder sig retten til at bevillige et mindre beløb
end det der ansøges om.
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Hvad kan der ikke søges støtte til?
• Etablering af fritidsfaciliteter
• Løn
• Projekter der foregår i udlandet
• Kommerciel virksomhed
• Aktiviteter der allerede er i gang
Ansøgning:
I forbindelse med ansøgning skal Sport & Fritids ansøgningsskema til Den
Lokale Udviklingspulje benyttes.
Ansøgningsskema kan findes på Aarhus Kommunes hjemmeside:
www.aarhus.dk – søg efter ”udviklingspulje” og på foreningsportalen.
Evaluering:
Alle projekter afsluttes med at indsende evaluering og regnskab for
projektet/arrangementet til Sport & Fritid.
Ansøgningsfrist 2022:
Ansøgningsfrist
24. januar
24. februar
19. april
16. maj
1. august
29. august
3. oktober
15. november

Folkeoplysningsudvalgsmøde
24. februar
24. marts
19. maj
16. juni
1. september
29. september
3. november
15. december

Ansøgningen sendes til: sport-fritid@aarhus.dk
Jonas Westphall Pedersen

