Retningslinjer til anlægspulje for Fritidsrådet i Aabenraa kommune
Formålet med anlægspuljen for Fritidsrådet i Aabenraa Kommune (AAF) er at yde støtte til nye
anlægsprojekter, der kommer fra foreninger under ”Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde”.
Midlerne i anlægspuljen bevilges af Aabenraa Kommune og anlægsbeløbet overføres den 1. april.
I tilfælde af Fritidsrådets opløsning skal eventuelle uforbrugte midler tilbagebetales til Aabenraa Kommune.
Fritidsrådet fremsender hvert år regnskab over anlægspuljen til Aabenraa Kommune senest den 1. februar
det efterfølgende år.
Retningslinjer for at yde støtte fra anlægspuljen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Der kan maksimalt ydes tilskud på 50 % af anlægsudgifterne
Der kan ikke ydes lån fra anlægspuljen
Foreningens eget arbejde kan indgå som den del af anlægsudgifterne, foreningen selv skal skaffe
Der ydes ikke støtte til vedligeholdelse af eksisterende anlæg
Der kan ikke søges om støtte til anlægsprojekter under 20.000 kr.
En forening kan alene få støtte én gang årligt
Til anlægsprojekter, der efterfølgende søges lokaletilskud til hos Aabenraa Kommune, skal der
indhentes godkendelse fra kommunen, inden der kan ydes tilskud
Fritidsrådet kan undlade at yde støtte til foreninger, hvor foreningen selv eller deres støtteforening
råder over væsentlige midler
Der ydes ikke støtte til anlægsprojekter, som er påbegyndt
Ansøgninger om støtte behandles løbende
Ansøgninger om støtte skal indeholde en beskrivelse af anlægsprojektet samt budget
Der skal foreligge en byggetilladelse inden anlægsprojektet igangsættes og efterfølgende en
ibrugtagningstilladelse, inden anlægget benyttes
Anlægget skal overgå til foreningens ejendom, dog ikke for kommunale anlægs vedkommende
Overholde reglerne om procedure til sikring af kommunens værdier i forbindelse med investering i
ejendomme, som ikke tilhører Aabenraa Kommune
Bevilgede tilskud udbetales, når anlægsprojektet iværksættes
Tilskudsmodtageren udarbejder et regnskab over anlægsprojektet, som skal sendes til Fritidsrådet
senest 3 måneder efter projektet er afsluttet
Det bevilgede tilskudsbeløb skal fremgå af foreningens regnskab
Ved ordningens ophør overføres eventuelle uforbrugte midler til Aabenraa Kommune
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En betingelse for at yde støtte er, at foreningen er godkendt som en folkeoplysende forening under
”Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde” i Aabenraa Kommune.

Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. december 2017.
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