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Renoveringspuljen 

 

Formål 

Formålet med puljen er at støtte renovering og mindre 

anlægsopgaver indenfor idræt og fritid – primært energibesparende 

foranstaltninger.  

 

Baggrund 

Kultur og Fritid har afsat en pulje til renovering og mindre 

anlægsopgaver inden for idræt og fritid som er medvirkende til at 

reducere Varde Kommunes udgifter til lokaletilskud og forbedre 

forholdene for foreningerne.  

 

Hvem kan søge? 

Godkendte folkeoplysende foreninger, som får tilskud efter 

Folkeoplysningslovens kapitel 5 – dvs. idræt og idé bestemt børne- 

og ungdomsarbejde.  

 

Puljen giver tilskud til  

Puljen støtter renovering og mindre anlægsopgaver indenfor idræt 

og fritid – primært energibesparende foranstaltninger. Dette kunne 

fx være: 

• Energibesparende foranstaltninger 

• Renovering af egne klubhuse/-lokaler. 

• Mindre anlægsopgaver. 

 

 

Der ydes ikke tilskud til 

Der ydes generelt ikke tilskud til: 

• Etablering og renovering af udendørsanlæg, som ikke er 

tilskudsberettigede 

• Renovering, vedligeholdelse m.v. af ejendomme, som 

primært udlejes. 

• Kommunale bygninger, som er stillet til rådighed for 

foreningen 

• Arbejder som allerede er igangsat eller udført 

• Udgifter til ordinær vedligeholdelse, som kan medtages på 

foreningens ansøgning om lokaletilskud. 

 

Økonomi 

I driftsbudgettet er der afsat ca. 450.000 kr. til formålet.  

Der er et krav om medfinansiering på minimum 25%. Dette kan 

eventuelt være i form af eget arbejde. Hver ansøgning vurderes 
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individuelt af Kultur og Fritid. I tvivlstilfælde vil ansøgningen blive 

forelagt Udvalget for Kultur og Fritid. 

Tilskuddet er betinget af at foreningen ved projektets afslutning 

indsender bilag som dokumenterer at beløbet er anvendt jf. 

bevillingen. Senest 3 måneder efter projektet er gennemført 

udfyldes og afleveres evalueringsskemaet. 

Ikke forbrugt tilskud skal tilbagebetales.  

 

Ansøgningsprocedure 

Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes til Kultur og Fritid på 

kultur@varde.dk.  

For yderligere oplysninger: Idrætsforeninger henvender sig til: 

Berith Andreasen på bera@varde.dk. Øvrige foreninger henvender 

sig til: Julie Jakobsen på julj@varde.dk 

 

 

 

Ansøgningsfrist 

Der er to årlige ansøgningsfrister: 

1. Februar (projekter i indeværende år) 

1. September (projekter for det kommende år) 
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