
 

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 

Anlægspuljen til forenings- og fritidsfaciliteter 

Alle felter skal udfyldes 

https://aarhus.dk/frivillig/for-foreninger-og-faellesskaber/tilskud-stoette-og-puljer/foreninger/anlaegspuljen-til-forenings-og-fritidsfaciliteter/ 

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. 

Beskrivelse af energi- og miljømæssige forhold – dokumentation for forventet energibesparelse skal vedlægges. 



 

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 

Størrelse af det ansøgte tilskud 
- jf. blankettens sidste side (50, 70, 15 %) 

50 % 

Kr. 

70 % 

Kr. 

15 % 

Kr. 

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 timer. 

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 
”Betingelser for ansøgning” på blankettens sidste side 

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. 



 

Anlægspuljen til forenings- og fritidsfaciliteter 

Betingelser for ansøgning 

Der kan søges om tilskud til nye forenings- og fritidsfaciliteter samt til ombygning, modernisering og renovering af 
eksisterende faciliteter. Faciliteterne skal anvendes til aktiviteter i folkeoplysende foreninger eller til selvorganiserede 
aktiviteter, som ligger inden for sports- og fritidsområdet.   

50 % - Ombygning, renovering, mindre nyanlæg mv. 
Der ydes som udgangspunkt et tilskud på maksimalt 50 % af nettoanlægsudgifterne til ombygning, renovering, 
modernisering samt mindre nyanlæg under forudsætning af, at ansøgeren kan dokumentere at være i besid-
delse af likvide midler på minimum 15 % af de samlede nettoanlægsudgifter. Et samlet anlægs-, finansierings- 
og eventuelt driftsbudget skal kunne godkendes af Sport & Fritid.  

70 % - Energibesparende tiltag 
Til investeringer i energibesparende tiltag ydes der efter en konkret vurdering et tilskud på maksimalt 70 % af 
nettoanlægsudgiften under forudsætning af, at ansøgeren kan dokumentere at være i besiddelse af likvide 
midler på minimum 15 % af de samlede nettoanlægsudgifter, og at investeringen medfører en reduktion af 
Sport & Fritids lokaletilskud til den pågældende facilitet. Et samlet anlægs-, finansierings- og eventuelt drifts-
budget skal kunne godkendes af Sport & Fritid.  

15 % - Større nye projekter 
Større nye projekter, f.eks. idrætshaller, ydes som udgangspunkt et tilskud på maksimalt 15 % af de samlede 
nettoanlægsudgifter under forudsætning af, at ansøgeren kan dokumentere at være i besiddelse af likvide 
midler på et tilsvarende beløb. Tilskuddet kan efter en konkret vurdering forhøjes. Et samlet anlægs-, finan-
sierings- og eventuelt driftsbudget skal kunne godkendes af Sport & Fritid.  

Den samlede pulje fordeles én gang årligt, og ansøgeren kan forvente svar senest i januar måned. 

Projektet skal som udgangspunkt være afsluttet inden to år fra bevillingstidspunktet.  

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 hjemmesiden. 

Igangsatte projekter 
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 om anlægstilskud.  

Aarhus Kommunes krav til energi- og miljøforhold 
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”. 

Lokaletilskud 
Lokaletilskud til projektet ydes kun efter forudgående godkendelse. 

Ansøgningsfrist 
Ansøgningsskemaet skal være Sport & Fritid i hænde senest den 1. oktober. 

Indkomne ansøgninger efter denne dato kan ikke forventes imødekommet.
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