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Tre puljer støtter aktive landområder

Ringsted Kommune
Erhvervs-, Fritids- og

Ringsted Kommune har tre puljer, som skal støtte aktiviteter i
landområderne. Måske du har en idé, du kan søge støtte til?

Kommunikationscenter
Kommunikation
Rønnedevej 9

Har du en idé til et nyt arrangement i lokalområdet? Vil du lave en kulturaktivitet?
Eller mangler du lidt støtte til et af projekterne i de 10 lokalråds helhedsplaner, så
kan du søge støtte i en af de tre puljer, Ringsted Kommune har til at støtte aktive
landområder.
Temaudviklingspuljen
Denne pulje støtter aktiviteter, der kan bidrage til at styrke det lokale engagement
og initiativ. Puljen kan søges af private personer, grupper, foreninger og
institutioner hjemmehørende i landområderne.
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Initiativer, der kan få støtte, kan være aktiviteter eller udviklingsplaner til
etablering, udvikling og styrkelse af landområdernes foreninger, organisationer, og
borgernetværk. Der kan søges om midler til mindre gaver og forplejning i
forbindelse med afholdelse af arrangementer, der understøtter ovenstående tema.
Der kan ikke søges midler til drifts- og anlægsopgaver, anskaffelse af større
inventar og udgifter til afholdelse af fester.
Du kan ansøge om støtte fra Temaudviklingspuljen ved at sende en mail til
næstformand i Landsbyforum, Dorte Baggesen, på bangogbaggesen@gmail.com.
Helhedsplanspuljen
Støtte fra Helhedsplanspuljen kan kun søges af de 10 lokalråd og kun til de
projekter, der er beskrevet i lokalrådenes helhedsplaner.
Puljen støtter primært projekter, der også har anden finansiering. Projekter, der
fremviser en medfinansiering, vil derfor blive foretrukket. Der kan medregnes
værdien af frivillige timer i projektets medfinansiering til kr. 100 pr. time.
Puljen uddeles tre gange årligt. Du kan ansøge om midler fra Helhedsplanspuljen
ved at sende en mail til helhedsplanpuljen@landsbyforum-ringsted.dk.
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Landområdernes Kulturpulje
Denne pulje skal støtte kulturarrangementer, og det kan både være teater, musik,
foredrag eller noget helt fjerde – bare det kommer beboerne i landområderne til
gavn.
Ansøgere til puljen kan være foreninger, forsamlingshuse, kulturinstitutioner,
enkeltpersoner eller grupper, der ønsker at igangsætte en lokal kulturaktivitet.
Ansøgning skal indsendes elektronisk til maro@ringsted.dk og være udformet på
den særlige ansøgningsblanket, som du kan finde på www.ringsted.dk.
Der er tre ansøgningsfrister til puljen: den 15. februar, den 15. juni og den 15.
oktober.
Ved ansøgningsfristen den 15. oktober kan der søges til aktiviteter i hele det
følgende kalenderår og til evt. restpulje i indeværende kalenderår.
Ansøgninger om tilskud behandles af Landsbyforum.

Til redaktionerne: For yderligere information kontakt venligst
Jeppe Lund, kommunikationskonsulent, tlf. 57 62 82 15
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