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Børne- og ungeaktivitetspuljen
Formål
Puljen er medvirkende til, at der er et alsidigt, udviklende og
spændende kultur- og fritidsliv i Varde Kommune. Formålet med
puljen er:
 at støtte nye initiativer lavet for unge op til 25 år.
 at tilbyde ferieaktiviteter for skolebørn og unge i skolernes
vinterferie, sommerferie og efterårsferie (VAKS).
Baggrund
Varde Kommune ønsker at skabe rammerne for, at kulturlivet bliver
omdrejningspunktet for et indholdsrigt og aktivt liv, som er visionen
for kommunen indenfor fritid, idræt og kultur.
Hvem kan søge?
Foreninger, institutioner
folkeoplysende formål.

og

selvorganiserede

grupper

med

Puljen giver tilskud til:
 Ferieaktiviteter for skolebørn i alderen 6-16 år fx
o Aktiviteter arrangeret af lokale foreninger og
institutioner som fx haller, NaturKulturVarde,
Biblioteket mv.
o Lokaleleje, materialeudgifter til aktiviteten mv.
o Der kan højest bevilges 7.000 kr. pr aktivitet.


Puljen giver støtte til nye initiativer lavet for unge op til 25
år med henblik på, at der er et alsidigt, udviklende og
spændende fritids- og kulturliv i Varde Kommune. Dette
kunne fx være:
o Enkeltstående kulturarrangementer
(fx gadeteater, gæstelærer eller -instruktør og
lignende)
o Annoncering, honorarer, leje af udstyr og andre
udgifter i forbindelse med afholdelse af
arrangementet
o Der kan højest bevilges 15.000 kr. pr. ansøgning.

Forudsætninger for at opnå tilskud til aktiviteter:
 At deltagere er under 25 år.
 At der er offentlig adgang til aktiviteten
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At aktiviteten annonceres offentligt, fx på
www.kultunaut.dk

Der ydes ikke støtte til
Der ydes generelt ikke tilskud til:
 Daglig drift
 Anlægsudgifter (”mursten”)
 Velgørenhedsarrangementer, hvor overskuddet går til
tredje part
 Projekter og aktiviteter, der allerede er afviklet
 Fortæring
Økonomi
I driftsbudgettet er der afsat ca. 150.000 kr. årligt til puljen, hvoraf
90.000 kr. er reserveret til ferieaktiviteter (VAKS).
 Tilskud er betinget af, at der inden 3 måneder efter afviklingen
af arrangementet indsendes dokumentation for synliggørelse
og afvikling af aktiviteten, herunder synliggørelsen af Varde
Kommune som bidragsyder.
 Tilskud til ferieaktiviteter (VAKS) er betinget af, at der inden
1 måned efter afviklingen af aktiviteten indsendes statistikskema over antal deltagere til aktiviteten
Ansøgningerne vurderes individuelt af Kultur og Fritid. Ikke forbrugt
tilskud tilbagebetales, hvis arrangementet ikke er gennemført.
Ansøgningsprocedure
Ansøgningsskemaerne findes på Varde Kommunes hjemmeside og
skal udfyldes og sendes til Kultur og Fritid på lmik@varde.dk.
Spørgsmål kan rettes til Lone Mikkelsen på lmik@varde.dk.
Ansøgningsfrist:
Ansøgninger til VAKS aktiviteter finder sted i uge 1 (aktiviteter i
vinterferien), uge 19 (aktiviteter i sommerferien), og uge 35
(aktiviteter i efterårsferien).
Øvrige ansøgninger modtages løbende.
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