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Der vil i vurdering af ansøgningerne blive lagt vægt på: 

 Projekter der skaber udvikling og fornyelse i det enkelte 

lokalområde og som gør en forskel for beboerne i de 

enkelte lokalområder 

 Projekter som inddrager mange borgergrupper i realisering 

af projekterne 

 Branding som kan være med til at skabe bosætning 

 Etablering af plan for udvikling af det enkelte lokalområde 

 Ansøgninger fra lokalområder som allerede har etableret 

en plan for udviklingen lokalt 

 Projekter som har fundet medfinansiering fra andre fonde, 

eller lokale initiativer. 

 Projekter som kommer hele lokalområdet/alle 

lokalområderne til gavn 

 Projekter som har indhold af frivilligt arbejde 

 Projekter i form af anlægsudgifter og ikke driftsudgifter 

Administration 

Fordelingsrådet for Lokalråd i Odder Kommune administrer 

puljen og behandler ansøgninger. 

Hvem og til hvad kan der søges? 

Alle lokalråd i Odder Kommunes landdistrikter kan søge om 

tilskud til projekter inden for fokusområderne. 

Hvor meget kan der søges? 

Der kan opnås max. søges om kr.50.000,- til det enkelte projekt. 

Hvordan søges der? 

Der kan søges to gange årligt med ansøgningsfrister 

 1.februar 

 1.august  
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Der skal anvendes ansøgningsskema, som kan man får ved at 

kontakte koordinator Jan Kjærsgaard på 08jank@gmail.com.   

Dette udfyldes og sendes via mail til lokalrådet i området, cc 

08jank@gmail.com.  

Tildeling af tilskud? 

Fordelingsrådet tildeler tilskuddet på møder den 2. onsdag i 

februar og august. 

Umiddelbart efter mødet vil ansøgeren få brev om man er tildelt 

tilskud eller ikke. Brevet sendes til ansøgeren med kopi til 

lokalrådet. 

Er tilskuddet ikke udbetalt efter uddelingsåret + yderligere 2 år, 

skal der genansøges. 

Genansøgning skal ske senest til den efterfølgende frist som er 1. 

februar ellers bortfalder tilsagnet af tilskuddet. 

Et tildelt tilskud må ikke anvendes til andre projekter end det der 

er søgt til. Fordelingsrådet kan dog løbende vurdere og 

acceptere henvendelse herom. 

Hvordan udbetales tilskud? 

Tilskud udbetales til det enkelte Lokalråd ved igangsættelse af 

projekt og det enkelte Lokalråd er herefter ansvarlig for tildelte 

tilskud. 

Ved projektafslutning skal der sendes projektrapport, 

billeddokumentation og et samlet regnskab til Fordelingsrådet. 

Eventuelt overskydende tilskud skal tilbagebetales til 

Fordelingsrådet ved afslutning af det projekt der er søgt til. 

Alt kontakt vedrørende udbetaling og projektstatus samt –

afslutning skal ske til koordinator Jan Kjærsgaard på 

08jank@gmail.com  
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