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HAR  DIN  FORENING  EN  IDÉ 

Har din forening en idé til et projekt, en aktivitet eller et tiltag, som kan understøtte 
bosætning, turisme- og landdistriktudvikling, bevægelse, sundhed eller udeliv, så 
har I mulighed for at søge om tilskud gennem en af puljerne under kultur- og fri 
tidsområdet i Guldborgsund Kommune. 
 
I denne folder kan du læse mere om de enkelte puljer og blive klogere på hvordan 
man søger, og hvilken pulje, der matcher jeres projekt. 
 
De fleste puljer ansøges via Guldborgsund Kommunes Tilskuds- og Foreningsportal.  
Her kan du også læse mere om de enkelte puljer og finde oplysninger om, hvem du 
kan kontakte, hvis du har yderligere spørgsmål. Man skal være oprettet som bruger 
for at få adgang til ansøgningsskemaerne. Hvis din forening ikke er oprettet som 
bruger, så kan du følge vejledningen på forsiden af Tilskuds- og Foreningsportalen. 
De eneste puljer, der ikke kan ansøges via Tilskuds- og Foreningsportalen er Start
skudspuljen, Strakspuljen, Kunstpuljen og Kulturelt Samråds pulje. Se hvordan du 
ansøger disse under de enkelte puljer i denne folder. 

God fornøjelse! 
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BEVÆG DIG FOR LIVET-PULJEN

Formål
Bevæg dig for livet-puljen skal understøtte nye initiativer, projekter eller udviklings-
arbejde, der fremmer bevægelse og motion hos børn, unge, voksne og seniorer. 
Puljen er oprettet som et led i DIF, DGI og Guldborgsund Kommunes Bevæg dig 
for livet-vision, som handler om at øge antallet af borgere, der dyrker en form for 
motion eller idræt.

Hvem kan søge?
Godkendte folkeoplysende foreninger, registrerede foreninger, selvorganiserede 
grupper, kommunale institutioner og centre, private aktører, frivilligt socialt arbejde 
i Guldborgsund Kommune i henhold til gældende retningslinjer herfor.

Hvordan søger man?
Bevæg dig for livet-puljen kan søges løbende via Tilskuds- og Foreningsportalen.

https://forening.guldborgsund.net
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BOSÆTNINGSPULJEN

Formål
Bosætningspuljen skal fremme projekter og tiltag, som understøtter kommunens 
Bosætningsstrategi, der har til formål at gøre Guldborgsund Kommune til et attrak-
tivt sted at bo, leve og arbejde. 
Det kan for eksempel være fælles aktiviteter, der synliggør og markedsfører kvalite-
terne i Guldborgsund Kommune eller understøtter lokale fællesskaber. Dog gives der 
ikke støtte til anlægsarbejde eller renovering. Projekter mellem flere partnere, som 
gavner bredt, prioriteres. 

Hvem kan søge?
Foreninger, organisationer og institutioner med et almennyttigt formål kan søge 
midler fra Bosætningspuljen. Alle ansøgere skal have et aktivt CVR-nummer med en 
tilknyttet Nemkonto for at få udbetalt tilskud. Virksomheder og enkeltpersoner kan 
kun søge, hvis de er i partnerskab med en almennyttig forening, som vil påtage sig 
ansvaret for ansøgningen. 

Hvordan søger man?
Bosætningspuljen kan søges løbende via 
Tilskuds- og foreningsportalen. 

STRAKSPULJEN 
- en underpulje til
Bosætningspuljen

Strakspuljen er en underpulje 
under Bosætningspuljen. Her har 
kommunens landområder mulig-
hed for at søge op til 10.000 kr. til 
initiativer eller arrangementer, der 
understøtter en god modtagelse 
og fastholdelse af borgere, der 
flytter til Guldborgsund Kommune.
Ansøgninger vurderes administra-
tivt og man søger ved at sende en 
mail til Guldborgsund Kommune – 
Center for Borger & Branding. på 
borgerogbranding@guldborgsund.d
mærket ”Ansøgning - Strakspuljen”.
Mailen skal indeholde oplysninger 
om ansøger, formål med aktivitet 
eller initiativ, eventuelle samar-
bejdspartnere samt et budget og 
en tidsplan.

k,
 

https://forening.guldborgsund.net/infoside.asp?id=1
mailto:borgerogbranding@guldborgsund.dk
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KULTURELT SAMRÅDS PULJE

Formål
Kulturelt Samråds pulje skal understøtte et bredt og varieret kultur- og foreningsliv i 
samarbejde med alle interesserede foreninger, grupper, institutioner og kommunale 
myndigheder.
Puljen støtter mindre, lokale kulturelle projekter og aktiviteter. Ved arrangementer, 
som omfatter andet end kulturelle aktiviteter, kan der kun gives tilskud til de kultu-
relle indslag.

Hvem kan søge?
Der kan ydes tilskud eller underskudsgaranti til interessegrupper, foreninger, institu-
tioner mm. Ansøgere skal have et aktivt CVR-nummer med en tilknyttet Nemkonto 
for at få udbetalt støtte. 

Hvordan søger man?
Ansøgningsfristen er den sidste tirsdag i måneden. Ansøgningsskemaet downloades 
på www.guldborgsund.dk/kultureltsamraad, udfyldes og sendes til forvaltnin-
gen på den mailadresse, som er angivet på skemaet. Tilskud udbetales efter projek-
tets afvikling.

www.guldborgsund.dk/kultureltsamraad
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KULTURPULJEN

Formål
Kulturpuljen skal understøtte projekter, der giver borgere i Guldborgsund Kommune 
mulighed for at deltage i en bred vifte af kulturelle aktiviteter og fællesskaber in-
denfor blandt andet billedkunst, teater og musik, men også kulturhistorie, litteratur, 
traditioner og livsstil. 
Puljen prioriterer projekter, der læner sig op af et eller flere af de fire spor i kom-
munens kulturpolitik. Sporene har til formål at sikre dannelsesanledninger for alle, 
skabe et bredt og varieret kulturliv, sikre kulturelle tilbud for børn og unge i hele 
kommunen, en fortsat stærk frivillighedskultur samt synlighed og samarbejde på 
tværs af kommunegrænser, kulturinstitutioner og aktører.

Hvem kan søge?
Foreninger, organisationer og institutioner mv., med et almennyttigt sigte kan søge 
Kulturpuljen. Ansøgere skal have et aktivt CVR-nummer med en tilknyttet NemKon-
to for at få udbetalt tilskud. 

Hvordan søger man?
Kulturpuljen kan søges løbende via Tilskuds- og Foreningsportalen.

https://forening.guldborgsund.net
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KUNSTPULJEN

Formål
Kunstpuljen skal støtte billedkunstneriske aktiviteter i Guldborgsund Kommune og 
bidrage til, at kommunes borgere kan opleve den professionelt arbejdende billed-
kunster via udstillinger, huskunstnerforløb, workshops, undervisningsforløb, festiva-
ler, foredrag, kunst i det offentlige rum eller lignende. Rådet prioriterer aktiviteter, 
der fremmer borgernes møde med kunsten og sikrer dannelsesanledninger, under-
støtter børn og unges arbejde med - og indsigt i - billedkunsten og sætter fokus på 
billedkunstneriske forhold. 

Hvem kan søge?
(Kunst)foreninger, forsamlingshuse, kulturhuse mv., professionelt arbejdende 
billedkunstnere, kunstformidlere, kuratorer, kunst- og kulturinstitutioner kan søge 
Kunstpuljen.

Hvordan søger man?
Kunstpuljen søges administrativt ved at sende en mail til Guldborgsund Kommune - 
Center for Borger & Branding, Att. Guldborgsund Billedkunstråd på 
borgerogbranding@guldborgsund.dk

Ansøgningen skal indeholde kontaktoplysninger, fyldestgørende projektbeskrivelse 
(1 side), tidsplan, målgruppebeskrivelse, CV for deltagende kunstnere (max 1. side 
pr. kunster), Illustrationer (max 3 for ansøgningen relevante billeder) 
samt budget med realistisk og bæredygtig finansieringsplan.

Se ansøgningsfrister her.

mailto:borgerogbranding@guldborgsund.dk
https://forening.guldborgsund.net/Infoside.asp?Id=13
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LANDDISTRIKTSPULJEN

Formål
Landdistriktspuljen skal fremme udvikling, fællesskaber og bosætning i Guldborg-
sund Kommunes landdistrikter. Landdistrikterne er defineret som 18 lokalområder 
udenfor Nykøbing F. 

Der kan søges tilskud inden for tre projekt-kategorier: 

1. Fyrtårnsprojekter: Projekter, der er højprofilerede og ofte mere langsigtede, og
som har markant betydning for at fremme fællesskaber, fastholdelse og bosætning i
et eller flere af kommunens landdistrikter.

2. Mellemstore projekter: Projekter hvor flere foreninger og/eller lokalområder
samarbejder om relevante indsatser, der har betydning for fællesskaber, fastholdel-
se og bosætning i et eller flere af kommunens landdistrikter.

3. Små projekter: Projekter til under 25.000 kr. til mindre initiativer i landdistrik-
terne. Denne type projekter vurderes administrativt.

Hvem kan søge?
Foreninger, organisationer og institutioner med et almennyttigt formål kan søge 
midler fra Bosætningspuljen. Alle ansøgere skal have et aktivt CVR-nummer med 
en tilknyttet Nemkonto for at kunne få udbetalt tilskud. Virksomheder og enkeltper-
soner kan kun søge, hvis de er i partnerskab med en almennyttig forening, som vil 
påtage sig ansvaret for ansøgningen. 

Hvordan søger man?
Landdistrikspuljen kan søges løbende via 
Tilskuds- og Foreningsportalen. 

STARTSKUDSPULJEN 
- en underpulje til
Landdistriktspuljen

Startskudspuljen er en underpulje under 
Landdistriktspuljen. Her har bylaug, fælles-
råd og andre typer samlende borgerforenin-
ger inden for kommunens 18 lokalområder 
mulighed for at søge op til 25.000 kr. til 
aktiviteter og tiltag, der fremmer udvikling, 
fællesskaber og bosætning i det pågæl-
dende lokalområde. Ansøgninger vurderes 
administrativt og man søger ved at sende 
en mail til Guldborgsund Kommune - 
Center for Borger & Branding på 
borgerogbranding@guldborgsund.dk, 
mærket ”Ansøgning - Startskudspuljen”. 
Mailen skal indeholde oplysninger om an-
søger, formål med aktivitet eller initiativ, 
eventuelle samarbejdspartnere samt et 
budget og en tidsplan.

https://forening.guldborgsund.net/infoside.asp?id=1
mailto:borgerogbranding@guldborgsund.dk
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OUTDOORPULJEN

Formål
Outdoorpuljen skal understøtte etablering, drift og vedligeholdelse af anlæg og 
faciliteter, der fremmer udeliv og udendørsaktiviteter. Det kan f.eks. være mountain-
bikespor, faciliteter til motions- og bevægelsesaktiviteter, padeltennisbaner, overnat-
ningsfaciliteter eller udendørs handicapfaciliteter.

Hvem kan søge?
Godkendte folkeoplysende foreninger, godkendte folkeoplysende aftenskoler og regi-
strerede folkeoplysende foreninger kan søge Outdoorpuljen.

Hvordan søger man?
Outdoorpuljen kan søges løbende via Tilskuds- og Foreningsportalen.

https://forening.guldborgsund.net
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TURISMEPULJEN

Formål
Turismepuljen skal understøtte projekter eller arrangementer, der fremmer udviklin-
gen af turisme i Guldborgsund Kommune. Målet er især at støtte turismeprojekter, 
der har fokus på enten fødevarer, sport, vand, kyst og natur eller på at øge aktivite-
ten hos de mindre turismeaktører.

Hvem kan søge?
Foreninger, organisationer og institutioner med et almennyttigt formål kan søge 
midler fra Turismepuljen. Alle ansøgere skal have et aktivt CVR-nummer med en 
tilknyttet Nemkonto for at få udbetalt tilskud. Virksomheder og enkeltpersoner kan 
kun søge, hvis de er i partnerskab med en almennyttig forening, som vil påtage sig 
ansvaret for ansøgningen.

Hvordan søger man?
Turismepuljen kan søges løbende via Tilskuds- og Foreningsportalen.

https://forening.guldborgsund.net
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UDVIKLINGSPULJEN

Formål
Udviklingspuljen skal yde tilskud til nye initiativer, udviklingsarbejde og enkeltstå-
ende projekter, primært for børn og unge, der ellers ikke ville blive igangsat. Det 
kan for eksempel være tilskud til opstart af ny aktivitet i en forening, afvikling af en 
aktivitet i et samarbejde mellem forening og skole skole (åben skole) eller en aktivi-
tet i samarbejde mellem flere foreninger. 

Hvem kan søge?
Godkendte folkeoplysende foreninger, registrerede foreninger og selvorganiserede 
grupper kan søge Udviklingspuljen. Alle ansøgere skal have et aktivt CVR-nummer 
med en tilknyttet Nemkonto for at få udbetalt tilskud.

Hvordan søger man?
Udviklingspuljen kan søges løbene via Tilskuds- og Foreningsportalen.

https://forening.guldborgsund.net
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SAMMEN  OM  LOKALSAMFUNDET  

Formål 
Puljen SOL (Sammen Om Lokalsamfundet) er en ny engangspulje, der skal støtte 
og styrke samskabelsesprojekter i landdistrikterne. SOL-puljen vil tilgodese initiati
ver, der understøtter det gode lokalsamfund og lokale fællesskaber herunder indgå 
i samskabelsesprojekter mellem daginstitutioner, landsbyordninger samt pleje- og 
aktivitetstilbud i landdistrikterne. 
Puljen understøtter indsatser under Bosætningsstrategiens indsatsområde ”fælles
skaber”. 

Hvem kan søge? 
Foreninger, organisationer og fællesskaber med CVR-nr. med tilhørende NemKonto. 
Ansøgeren skal være i partnerskab med flere aktører om et fælles initiativ. 

Hvordan søger man? 
Sammen Om Lokalsamfundet søges og behandles administrativt løbende i 2021. 
Ansøgninger til SOL-puljen sendes på mail til borgerogbranding@guldborgsund.dk. 
Det er muligt at kontakte Borger og Branding på telefon 5473 1500 eller pr. mail 
borgerogbranding@guldborgsund.dk, hvis der er spørgsmål til puljen. 





mailto:borgerogbranding@guldborgsund.dk
mailto:borgerogbranding@guldborgsund.dk
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