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Retningslinjer til fordeling af tilskud til private og foreninger 

Sønderborg Kommune har afsat 100.000 kr. årligt til fordeling af tilskud til grønne områder. Puljen er er mål-

rettet private og foreninger. Der kan ansøge om tilskud op til 20.000 kr. pr. år. Puljen gælder for årene 2020, 

2021, 2022 og 2023. Idet der ikke er fordelt tilskud i 2020, vil der i 2021 være 200.000 kr. til fordeling. 

 

Formål 

Puljen har til formål at understøtte initiativer, der vurderes at skabe værdi i lokalsamfundet. Eksempler på 
konkrete initiativer, hvortil der kan ansøges om tilskud, kan være pleje og vedligehold af fx bordbænkesæt, 
broer, grønne områder eller lign.  
 

Tildelingskriterier 

De indkomne ansøgninger vurderes efter 

 at initiativet er offentlig tilgængeligt  
 at initiativet udføres på et offentligt areal 
 at initiativet kommer flest mulig til gavn og skaber værdi i lokalområdet.  

 
Såfremt initiativet kræver myndighedsgodkendelser skal disse søges særskilt. Forvaltningen kan kontaktes til 

en afklarende dialog herom. 

 

Ansøgning og ansøgningsperioder 

Ansøgning om tilskud skal sendes til Sønderborg Kommune på projektoganlaeg@sonderborg.dk mrk. ”ansøg-

ning om tilskud” og kan indgives fra ansøgningsperiodens startdato til og med ansøgningsperiodens slutdato. 

 

Dato for ansøgningsperioder er følgende: 

 Ansøgningsperiode fra den 1. maj 2021 - 31. maj 2021.  

Senest den 30. juni 2021 modtager ansøger afslag eller tilsagn på ansøgningen. 

 Ansøgningsperiode fra den 1. januar 2022 - 31. januar 2022.  

Senest den 28. februar 2022 modtager ansøger afslag eller tilsagn på ansøgningen. 

 Ansøgningsperiode fra den 1. januar 2023 - 31. januar 2023.  

Senest den 28. februar 2023 modtager ansøger afslag eller tilsagn på ansøgningen. 

 

Ansøgningen skal indeholde:  

 Projektbeskrivelse: formål, relation til grønne områder, målgruppe mm. 

 Tidsplan for projektet.  

 Dokumentation for omkostninger. 

 Oplysninger om ansøger (adresse og kontaktperson). 

 

Udbetalingsprocedurer og formalia 

Ved tilsagn modtager ansøger en kvittering, der angiver udbetalingsprocedure og formalia. Udbetaling finder 

først sted, når Sønderborg Kommune har modtaget alle tilladelser, godkendelser samt dokumentation for at 

finansieringen af projektet er på plads. Dette skal være Sønderborg Kommune i hænde senest den 1. okto-

ber det år, hvor tilskuddet bevilliges. 
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