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København, den 28. oktober 2016

Tilskud fra udlodningsmidler til friluftsliv

Som svar på jeres ansøgning om tilskud fra udlodningsmidler til friluftsliv vedrørende

Som ringe i vandet

har Friluftsrådets bestyrelse besluttet at yde et

Tilskud til etablering af faciliteter på eksisterende friluftsområde i Vonge. Målgruppen er
skoleelever, dagplejen, foreninger og beboere.
Til 50% af udgifterne til åbent langhus og borde-/bænkesæt.

Tilskuddet er på 68.400 kr. ud af et samlet budget på 136.875 kr.

Der er i bevillingen lagt særlig vægt på følgende forhold i projektet:

Området er offentligt tilgængeligt, og faciliteterne tilmeldes Udinaturen.dk.
Projektet inddrager frivilligt arbejde.

Hvad skal være opfyldt, for at tilskuddet kan udbetales?
 - Udgifter skal være afholdt som beskrevet i det budget, der er indsendt i forbindelse med ansøgningen.

 - Projektet skal gennemføres som beskrevet i den indsendte projektbeskrivelse.

Såfremt projektet ikke kan gennemføres i overensstemmelse med budget og projektbeskrivelse, skal det
meddeles Friluftsrådets Tilskudsadministration hurtigst muligt.

Væsentlige afvigelser fra budget eller projektbeskrivelse vil medføre at tilskuddet reduceres eller bortfalder.

Hvilken dokumentation skal indsendes, og hvornår udbetales tilskuddet?

Udbetaling af tilskuddet kan finde sted, når projektet er afsluttet, og samtlige udgifter er afholdt.

Tilskuddet skal hæves inden for tre år fra dags dato.

Når projektet er afsluttet, og alle udgifter er afholdt, skal I dokumentere følgende:
 - Et projektregnskab opstillet som det indsendte budget med både udgifter og finansiering (egenbetaling,

bevilligede tilskud, osv.). Det skal desuden underskrives af to personer, den regnskabsansvarlige og
den projektansvarlige (husk navn, titel og dato). Se eksempel på korrekt opstillet projektregnskab på
www.friluftsrådet.dk/tilskud/udbetaling.

 - Fotos af det færdige projekt. Friluftsrådet kan frit anvende disse fotos.

 - Fortæl andre, at projektet er støttet med udlodningsmidler til friluftsliv via en nyhed på jeres hjemmeside
eller et opslag på Facebook. Logo hentes på www.friluftsrådet.dk/tilskud/logo.
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 - Friluftsanlæg/-faciliteter med offentlig adgang skal tilmeldes www.udinaturen.dk. Dette skal
dokumenteres, f.eks. med et skærmprint.

 - Oplysning om bankkonto (registrerings- og kontonummer samt kontohaverens navn) hvortil pengene kan
overføres.

I bedes indsende ovennævnte dokumentation til tips@friluftsraadet.dk eller pr. post. Friluftsrådets
Tilskudsadministration vil sørge for udbetaling af tilskuddet snarest derefter. I vil få tilsendt et sponsorskilt,
som bedes placeret et synligt sted på den støttede facilitet.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til brevets indhold, er du velkommen til at kontakte Friluftsrådets
Tilskudsadministration på tlf. 33 79 00 79 (tast 2). Du kan også se svar på ofte stillede spørgsmål om
udbetaling af tilskud på www.friluftsraadet.dk/tilskud/udbetaling

Ved henvendelse om sagen oplys venligst sagsnummer 105385.

Formidling af projektet

Fortæl gerne de lokale medier, at I har fået støtte til dette projekt. I kan finde gode råd til
pressemeddelelser og hente en skabelon på www.friluftsraadet.dk/tilskud/presse

Det er Friluftsrådets bestyrelse, der har det endelige ansvar for fordelingen af udlodningsmidler til friluftsliv.

Vi ønsker jer held og lykke med gennemførelsen af projektet.

Med venlig hilsen

Lars Mortensen
Formand for bestyrelsen
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