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SPORT & FRITID 

Kultur og Borgerservice 

Aarhus Kommune 

Tlf. 41 87 46 66 

e-mail: sport-fritid@aarhus.dk

www.aarhus.dk

Ansøgning om tilskud fra 

Puljen til idrætsfaciliteter 

Alle felter skal udfyldes 

https://aarhus.dk/frivillig/for-foreninger-og-faellesskaber/tilskud-stoette-og-puljer/foreninger/pulje-til-idraetsfaciliteter/ 

Ansøgeren 

Ansøger 
Navn CVR-nr. 

Kontaktoplysninger 
Formandens navn Telefon Mobil 

Adresse, postnr. og by e-mail

Kontaktperson for projektet Telefon Mobil 

Adresse, postnr. og by e-mail

Projektet 

Periode 

Projektet forventes gennemført i perioden 

Startdato Slutdato 

Projektets titel 

Projektbeskrivelse – evt. tegninger eller andet materiale skal vedlægges. Se ansøgningsvejledning på s. 3-4. 
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Beskrivelse af brugergrupper 
Primære brugere 

Sekundære brugere 

Alderssammensætning - anfør antallet af brugere i hver kategori 

Under 25 år  25 år og derover Brugere i alt 

Momsforhold – se momsnotat vedr. tilskud til foreninger, selvejende institutioner mv. 

Er I eller påtænker I at blive momsregistreret ved SKAT i relation til 
udlejning af hele eller dele af den facilitet, der modtages tilskud til? 

Ja % Nej 

Er I momsregistreret i relation til andet? 
Ja % Nej 

Budget for udgifterne til projektet – specificeret anlægsbudget skal vedlægges 
Hvad er udgifterne til projektet inkl. moms Kr. 

Evt. momsrefusion fra SKAT som følge af momsregistrering i relation til faciliteten Kr. 

Samlede nettoanlægsudgifter til projektet (udgifterne til projektet inkl. moms fratrukket evt. momsrefusion fra SKAT) Kr. 

Ansøgt tilskud 

Størrelsen af det ansøgte tilskud  
(op til 50%) 

Kr. % af samlede nettoanlægsudgifter 

Finansiering – specificeret finansieringsbudget skal vedlægges 

Likvide midler - min. 15 % af de samlede 
nettoanlægsudgifter  

Kr. 

Restfinansiering - dokumentation skal vedlægges 

Tilskud fra fonde og lignende 

Kr. 

Lån 

Kr. 

Andet 

Kr. 

Frivilligt arbejde 

Beskrivelse af arbejdets karakter og antal ti-
mer. 

Værdi af frivilligt arbejde kan medregnes i 
budgettet med max. 120 kr. pr. time. 

Antal timer 

Kr. 

Driftsudgifter 

Medfører projektet driftsudgifter 

Nej Ja 

Driftsbudget skal vedlægges, hvis projektet medfører sådanne udgifter 

Ejerforhold – kopi af evt. lejekontrakt vedlægges 

Hvem ejer bygningen 

Hvem ejer grunden 

Formandens underskrift 

Jeg erklærer på tro og love, at de ovenfor afgivne oplysninger er korrekte samt at have læst 
”Ansøgningsvejledning” på blankettens sidste sider 

Dato Underskrift 

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder i henhold til lovgivningens bestemmelser. Hvis du ønsker det, skal kommunen 
meddele hvilke oplysninger, der behandles om dig. Du kan kræve forkerte oplysninger rettet. 
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Puljen til idrætsfaciliteter 

Ansøgningsvejledning 

Hvilke projekter kan opnå tilskud? 
Puljen til idrætsfaciliteter understøtter projekter, der udvikler rammerne for idrætsaktiviteter og fremmer det lokale 
foreningsliv. 

Puljen til idrætsfaciliteter kan støtte opførelsen af nye idrætsanlæg, herunder kunstgræsbaner. 

Projekter, der ligger inden for nedenstående område, kan opnå støtte: 

• Der kan ydes støtte til kommunale og fonds- og foreningsejede idrætsfaciliteter. Sport & Fritid kan selv
søge puljen med relevante projekter, der opfylder kriterierne.

• Faciliteterne skal anvendes til idrætsaktiviteter i folkeoplysende foreninger og/eller til selvorganiserede
idrætsaktiviteter.

• Der kan ydes støtte til etablering af nye faciliteter, herunder specialfaciliteter samt til ombygning og moder-
nisering, som øger kapaciteten og udnyttelsen af eksisterende faciliteter.

• Der kan ud fra en konkret vurdering ydes tilskud til faciliteter i udsatte bydele/ressourcesvage områder,
specialfaciliteter eller faciliteter i byudviklingsområder i form af fx en højere tilskudsprocent eller et krav om
en mindre egenfinansiering, såfremt ansøgeren kan dokumentere, at det ikke er muligt at leve op til tilde-
lingskriterierne.

Der ydes ikke tilskud til genopretning eller energirenovering, idet midlerne sigter mod at øge kapaciteten og for-
bedre udnyttelsen af idrætsfaciliteter.  

Der ydes ikke tilskud til allerede igangsatte projekter, dvs. projekter, hvor der er indgået forpligtende aftaler, eller 
hvor arbejdet rent fysisk er påbegyndt, inden der fra Sport & Fritid er givet tilsagn eller afslag på anlægstilskud.  

Lokaletilskud eller kommunegaranti til lån ydes kun efter forudgående godkendelse. 

Prioritering af projekterne 
Partierne bag budgetforlig 2017 har besluttet, at midlerne til idrætsfaciliteterne, herunder kunstgræsbaner ”skal pla-
ceres, hvor behovet er størst, eller hvor andre forhold taler for en placering”.  

1) Behov. Faciliteterne skal placeres, hvor behovet er størst.

Vurdering af behovet kan bl.a. ske på baggrund af: 

• Befolkningsgrundlaget og -udviklingen i lokalområdet.

• Antallet af medlemmer – stort og/eller stigende.

• Medlemmernes alderssammensætning – mange medlemmer under 25 år prioriteres.

• Kapacitetsudnyttelse på eksisterende anlæg/faciliteter. Kan der sandsynliggøres et behov for yderligere
kapacitet?

2) Andre forhold, der taler for en placering.

Vurderingen kan bl.a. ske på baggrund af: 

• Projektets anlægs- og driftsøkonomi, herunder ansøgers parathed og mulighed for at fremskaffe den nød-
vendige egenfinansiering samt forestå den efterfølgende drift af faciliteten.

• Behovet for kommunalt lokaletilskud eller reservation på MKB’s lånegarantiramme.

• Organisatoriske forhold – én stærk forening eller flere foreninger i samarbejde, der kan løfte opgaven med
anlæg og drift.

• Tilfører projektet idrætsanlægget og lokalområdet merværdi og mere aktivitet.
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• Partnerskaber/nye målgrupper fx skole/forening, på tværs af idrætsgrene, mellem andre aktører i lokalom-
rådet – bred forankring.

• Dækning med faciliteter – der tilstræbes en jævn fordeling af idrætsfaciliteter i de forskellige dele af kom-
munen (almindelige faciliteter og specialfaciliteter). Lokalområder med få idrætsfaciliteter prioriteres højere
end områder med mange. Dog hænger lokalområdets behov også sammen med idrætsaktiviteten. Der fo-
retages en konkret vurdering ud fra de to faktorer.

• Kan faciliteten anvendes af forskellige brugergrupper på forskellige tidspunkter?

Det forventes, at der vil indkomme ansøgninger, der vedrører meget forskelligartede projekter og som ikke umid-
delbart kan sammenlignes på et objektivt grundlag. Den endelige prioritering baseres derfor på en konkret vurde-
ring af det enkelte projekt og en afvejning mellem de forskellige tildelingskriterier. Det vil ikke være muligt at 
imødekomme alle ovenstående faktorer i forbindelse med alle ansøgninger, fx vil der ofte ved specialfaciliteter 
være andre forudsætninger vedr. antal brugere og egenfinansiering end ved almindelige faciliteter.  

Prioriteringen af projekterne vil ske i samarbejde mellem Sport & Fritid og et rådgivende panel bestående af Idræts-
samvirket og Århus Fodbold Forum. Den endelige beslutningskompetence ligger hhv. hos rådmanden for MKB 
vedr. tilskud på op til 3 mio. kr. ex. moms og ved byrådet vedr. tilskud over 3 mio. kr. ex. moms.  

Såfremt der i enkeltstående tilfælde sker en fravigelse af tildelingskriterierne, træffes beslutningen herom af byrå-
det eller rådmanden for MKB afhængig af, hvem der har beslutningskompetencen til bevilling af midlerne.  

Beslutning om tildeling af anlægstilskud til ansøgere vedr. kunstgræsbaner samt placeringerne af disse forelægges 
byrådet til beslutning.  

Tilskuddets størrelse 
Som udgangspunkt ydes et anlægstilskud på op til 50% af den samlede anlægssum. Der foretages i den forbindelse 
en konkret vurdering af projektets økonomi. Dette krav kan fraviges efter en konkret vurdering fx i forbindelse med 
ansøgere fra udsatte bydele/ressourcesvage områder, specialfaciliteter eller faciliteter i byudviklingsområder. 

Ved kommunale projekter ydes et tilskud fra puljen til idrætsfaciliteter på op til 100% af anlægssummen. 

Ved kunstgræsbaner fortsætter den hidtidige praksis med et anlægstilskud pr. bane på 2,606 mio. kr. ex. moms, dog 
max. den samlede anlægssum og 50.000 kr. i årligt driftstilskud. 

Eventuelle udgifter til projektledelse, lokalplanlægning, myndighedstilladelser og lignende skal indgå i den samlede 
anlægssum.  

Frivilligt arbejde kan medregnes i budgettet med max. 120 kr. i timen fra det tidspunkt, hvor projektet har modtaget 
tilsagn fra Sport & Fritid. Som frivilligt arbejde kan medregnes fysisk arbejde, som udføres af projektets frivillige i 
relation til anlægsprojektet. Desuden kan fagkompetencer såsom fx arkitekt-, revisor- eller ingeniørarbejde medreg-
nes som frivilligt arbejde, når det udføres af projektets frivillige i relation til anlægsprojektet. 

Egenfinansiering 
Der stilles normalt krav om, at ansøger skal have en egenfinansiering på minimum 15% af den samlede anlægs-
sum. Dette krav kan fraviges efter en konkret vurdering fx i forbindelse med ansøgere fra udsatte bydele/ressour-
cesvage områder, specialfaciliteter eller faciliteter i byudviklingsområder.  

Der sondres ikke mellem, om egenfinansieringen er fremskaffet ved egne midler eller ved eksterne donationer fra 
fx sponsorer, fonde o.l.  

Igangsætning og afslutning af projektet 
Der ydes ikke tilskud til allerede igangsatte projekter, dvs. projekter hvor arbejdet rent fysisk er påbegyndt, inden der 
fra Sport & Fritid er givet tilsagn eller afslag om anlægstilskud.    

Udbudsregler 
Foreninger, selvejende institutioner m.fl., som modtager offentlige anlægstilskud, er omfattet af Lov om indhentning 
af tilbud i bygge- og anlægssektoren. Se orientering herom på Aarhus Kommunes hjemmeside.   

Energi- og miljøkrav 
Det er en forudsætning, at Aarhus Kommunes krav til energi- og miljøforhold overholdes. Der henvises til bilag 
”Energi- og miljøkrav i forhold til foreninger m.fl. der modtager kommunale tilskud fra Sport & Fritid”.    
Se desuden publikationen ”Miljø- og energirigtigt byggeri i Aarhus Kommune, krav og anbefalinger”.   
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