Udviklingspuljen
Retningslinjer for tilskud til udviklingsarbejde
inden for folkeoplysningsloven

Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 12. januar 2012 og af Hillerød Byråd den 25. januar 2012. Revideret af
Folkeoplysningsudvalget 1. november 2018

Hvad er Udviklingspuljen?

En pulje til brug for udvikling af nye ideer, udviklingsarbejde, projekter m.v.
inden for folkeoplysningsområdet.
Folkeoplysningsudvalget kan reservere puljen eller en del af puljen til initiativer
inden for et bestemt indsatsområde. Udvalget kan selv være initiativtager.

Hvad kan der søges til?







nye initiativer og projekter med folkeoplysende formål
udviklingsarbejde der tiltrækker og involverer nye målgrupper
tilbud til børn og unge, som ikke tiltrækkes af øvrige tilbud
etablere samlingssteder med folkeoplysning som hovedformål
virksomhed af tværgående karakter
samarbejde mellem foreninger, aftenskoler, selvorganiserede og institutioner

Projekterne skal være åbne for alle og henvende sig til borgere i Hillerød Kommune.

Der kan ikke ydes tilskud til:





tilbud, der har et kommercielt sigte
tilbud, der allerede får direkte tilskud efter folkeoplysningsloven
tilbud, der hører under anden lovgivning
drift af projekter

Hvem kan søge?

Alle, der brænder for en god idé og har mod på at tage et initiativ og
omsætte idéen til handling, det vil sige:






foreninger
aftenskoler
klubber
selvorganiserede grupper
enkeltpersoner

Den økonomisk ansvarlige for projektet skal have bopæl i Hillerød Kommune.
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Hvordan søges?

Der findes ikke noget ansøgningsskema. Send derfor en ansøgning med beskrivelse af
projektets formål og indhold samt redegør for:










målgruppe
antal forventede deltagere
projektets varighed
eventuelle samarbejdspartnere
budget, herunder oplysning om eventuel brugerbetaling
oplysning om det videre forløb efter projektets afslutning
oplysning om hvordan projektet fremadrettet bliver driftet
om der er søgt støtte fra anden side
andre relevante oplysninger

Ansøgningen mærkes ”Udviklingspuljen” og sendes til Folkeoplysningsudvalget,
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød eller på mail til: kulturogudvikling@hillerod.dk
Ansøgere, der modtager tilskud, skal efterfølgende sende en kort evaluering af forløbet
og et regnskab underskrevet af den økonomisk ansvarlige.
Der er ikke fastsat nogen ansøgningsfrist. Indkomne ansøgninger behandles løbende i
Folkeoplysningsudvalget.
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