Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra
kommuner og fonde
Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med
hjemsøgning af midler til nyt klubhus / 50 meter hus til Hem Skytteforening. Ansøgningsperioden
strakte sig over ca. 3 år, og projektet stod klart til brug i april 2009. Indvielsen foregik i august, og
den endelige afslutning af byggeregnskabet skete i slutningen af december 2009. I alt en periode
på ca. 4 år.

Forberedelser:
Første skridt mod succes er at komme med et gennemarbejdet projekt. Få gerne lavet tegninger
og detaljeret projekt beskrivelse. (Søg evt. teknisk bistand hos DDS)
Lav et realistisk budget. Det er meget vigtigt, at budgettet holder. Det kan mange gange være det
letteste at få en lokal bygmester til at lave et total tilbud. I kan sikkert arrangere, at I køber
materialerne til ”gør det selv” gennem ham og kun ender med én regning. Det gør det meget
lettere at revidere regnskabet. Selv om vi alle ved at der kommer uforudsete udgifter, er det ikke
alle fonde som accepterer denne post på budgettet.
Lav en finansieringsplan. Hvor meget er det sandsynligt at få fra de enkelte bidragsydere. Er det
nok til at dække behovet? Hvis ikke, kan der søges rentefrie lån i DDS. Kan og vil I klare afdrag på
disse lån?
Lav en plan over hvem i vil søge, og beslut hvor I starter. Det er utrolig svært at finde den første,
som smider noget i puljen. Derfor er det vigtigt at starte et sted, man forventer et positivt svar.
Lav en lille gruppe som står for selve ansøgningsarbejdet. Ping pong med hinanden. Er én gået i
stå med en ansøgning, er det vigtigt, at en anden tager over og kigger med friske øjne på
ansøgningen. Forvent at alle ansøgninger skal skrives individuelt. Det er meget forskelligt, hvad
hver enkelt fond lægger vægt på og giver til, så derfor må ansøgningen drejes i den retning. Vær
opmærksom på at flere fonde har specielle skemaer, der skal udfyldes, og forslag til overskrifter,
som hver især skal beskrives i ansøgningen.
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Gå på nettet og søg oplysninger om hver enkelt fond. Det er meget vigtig at kende betingelserne,
og det nytter jo nok ikke at søge om 50.000,‐ kr., hvis der de sidste 3 år ikke er uddelt beløb over
kr. 10.000,‐. Ring gerne til fonden og indhent oplysninger. Feks. har LAG Skive en koordinator
ansat, som gerne svarer på spørgsmål og hjælper med at kigge ansøgningen igennem inden den
fremsendes til fondsbestyrelsen. Mange kommuner har også folk ansat som kan hjælpe. Søg
oplysninger om dette i det lokale idrætssamvirke, hvis der findes et i jeres kommune. I Skive
Kommune vil man kun modtage ansøgninger om støtte, hvis projektet først er godkendt i det
lokale idrætssamvirke, som er et fællesorgan for de lokale foreninger.
Få lavet anbefalinger af projektet. Vi fik anbefalinger fra 3 lokale jagtforeninger som bruger vore
lokaler / baner og tillige en anbefaling fra borgerforeningen. Fortæl gerne hvad der skal lægges
vægt på, feks. ungdomsarbejde, lokale samlingslokaler, handicap forhold som bedres,
arbejdspladser, attraktive landsbyer osv. osv.
Inviter så mange som muligt ud og se mulighederne. Det kunne være idrætssamvirket,
kommunalbestyrelsen, kulturudvalget, banken osv. Dette er meget vigtigt i starten for at få løbet
projektet i gang.
Brug meget tid på ansøgningerne. Der må ikke være tvivl om, at projektet er gennemarbejdet, og
at foreningen har behovet og ikke mindst kræfterne til at løfte opgaven. Beskriv de nye
muligheder og alt det positive der kommer ud af netop denne indsats. Jeres projekt skal bare
være lidt bedre end alle andre.
Mange fonde og bidragsydere lægger vægt på bred finansiering og eget arbejde. Det lyder godt i
enhver fond at de gav 200.000 kr. som endte med et projekt til 1,3 mio. kr.
Brug medierne til at fremme jeres projekt. Tag kontakt til de lokale aviser og fortæl om, hvad I har
af planer. Vær stolte af jeres plan og del ud af den stolthed.
Mange fonde udbetaler først beløbet når byggeregnskabet er færdigt. Overvej om det bliver
nødvendigt med byggelån undervejs i forløbet. (Der kan søges som 1‐årige lån hos DDS, såfremt
der er dokumentation for bevillingen fra eks. fonde).

Resultatet af vores ansøgninger:
Det samlede projekt kostede ca. kr. 1.270.000,‐.
Der var følgende bidragsydere:
Skive Kommune
landsby fond
LOA’s værestedspulje
Skive
Tuborgs grønne fond
Sparbanks gavefond

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

250.000,‐
200.000,‐
150.000,‐
99.254,‐
10.000,‐
1.000,‐

Skydebaneudvalget, DDS

Kr.

Resten

(Ansøgt om kr. 400.000,‐) Skive kommunes
(Ansøgt om kr. 200.000,‐)
(Ansøgt om max beløb kr. 150.000,‐) LAG
(Ansøgt om kr. 200.000,‐)
(Ansøgt om max beløb kr.15.000,‐)
(Ansøgt om Kr. 50 000,‐)

Endvidere søgte vi:
Spar Nord fonden og Spar Midt Vest fonden, hvor vi fik afslag

Beskrivelse af de enkelte bidragsydere:
Skive kommunes kulturudvalg
I Skive kommune skal alt vedr. støtte til byggeri gå gennem det lokale idrætssamvirke. Derfor
startede vi med at få dem med på ideen. Det krævede en del lobby arbejde, men til sidst lykkedes
det. Da vi først var indstillet gik det egentlig ret let. Kommunen stillede som betingelse for
støtten, at også LAG og Landsbyfonden støttede med tilsvarende beløb.
Kommunen lovede os kr. 200.000,‐ men endte med at betale en regning på kr. 200.000,‐ plus
moms. Altså løftede kommunen momsen
Skive kommunes landsby fond
Har som formål at støtte op om aktiviteter, som fremmer og fastholder bosættelsen i
landsbyerne. Her passede vores projekt jo ret godt. Nok den letteste nød at knække.

LOA’s værestedspulje
Giver max kr. 150.000 i 2009. Støtter kun opholdslokaler. Lægger vægt på at lokalerne bruges af
en bred kreds. Budgettet skal kun omhandle klublokalerne. Har specielle ansøgnings‐ og
budgetskemaer, som skal bruges. Accepterer ikke uforudsete udgifter. Læs mere på deres
hjemmeside.
Tuborgs grønne fond
Giver max kr. 15.000 i 2009. Støtter f.eks. inventar og fladskærme. Fonden er kun åben hver andet
år. Læs mere på deres hjemmeside.
LAG
Der kan søges om LAG midler i en del danske udkants‐ og fiskerikommuner. Målet er at lave
attraktive levevilkår i land‐ og fiskeridistrikterne. Der er tale om EU midler som administreres af
fødevare erhverv (tidligere ministeriet for landbrug og fiskeri). Projekterne indstilles til pt.
Fødevareministeriet af den lokale aktionsgruppe (F.eks. LAG Skive)
Helt sikkert den sværeste fond at søge. Læs læs læs alt hvad der er af materiale på deres
hjemmeside. Der er mange faldgrupper, og alt administreres med millimeter nøjagtighed.
Søg altid vejledning hos den lokale koordinator
Der er specielle skemaer, som skal benyttes til både ansøgning og budget.
LAG accepterer ikke uforudsete udgifter. Hvis regnskabet viser et mindre forbrug end i
ansøgningen reduceres tilskuddet tilsvarene. Hvis der er brugt mere end 10 % mere end
budgetteret foretages der også reduktion i tilskuddet. Alle deludgifter i budgettet skal ligeledes
holdes inden for de 10 %.
Byggeregnskabet skal revideres af autoriseret revisor. Indhent tilbud på dette arbejde. Vi fik priser
fra kr. 2.500,‐ til kr. 10.000,‐ Det må klart anbefales at arbejde med totalprojekter, hvor der kun
kommer én regning og derfor kun er et beløb i budgettet at forholde sig til.
LAG kræver, at der opsættes reklame skilt. Husk udgift i budgettet.
LAG kræver, at I holder regnskab med de frivillige timer, hvis de er nævnt i budgettet. Time
opgørelsen skal attesteres af 3´dje mand tredje

Lag udbetaler kun til foreningens NEM konto.
Vi havde en post på budgettet, som hed byggeforsikring og landmåler. Den godkendte de ikke!!!
Hvis I får tilskud, er det meget vigtigt at læse betingelserne for udbetaling.
Sparekasse fonde
Kræver ofte noget for noget. De fonde, vi søgte, syntes ikke, vi kunne give nok igen.
Og et sidste godt råd.
Når I er i gang med byggeriet, er det meget vigtigt at følge budgetterne løbende. Et overskredet
budget vil give mange problemer og være næsten umuligt at få finansieret.
Held og lykke med ansøgningerne.
Bjarne Veile
Medlem af DDS’ skydebaneudvalg

