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Tilskud til forskønnelse af grønne områder
Formål
Puljen ”Tilskud til forskønnelse af grønne områder, legepladser og fællesarealer i Solrød Kommu-
ne” har til formål at skabe forskønnelse af de grønne områder og gøre Solrød smukkere.

Beskrivelse
Solrød kommune er i hastig udvikling, og dermed er der også behov for at kunne bevæge sig i 
grønne områder og natur. Vi ved, at det øger livskvaliteten for både unge og gamle at færdes i 
skønne grønne områder. Vi ønsker derfor at værne og udvikle de grønne områder, som findes i 
kommunen gennem forskønnelse af disse sammen med borgerne. Fonden, som er vedtaget af 
Byrådet den 19. marts 2018, har er 402.880 kr. pr. år i pulje, med start i 2019.
Puljen yder maksimalt tilskud op til 80% af udgifterne pr. projekt. De resterende udgifter kan være 
selvfinansieret af foreninger eller udgøres af frivillig arbejdskraft. I forbindelse med frivillig arbejds-
kraft kan der maksimalt regnes med 100 kr. i timen.

Tildelingskriterier
Puljen kan søges til et projekt, som kan skabe et markant og synligt løft i lokalområdets grønne 
områder. Der lægges desuden vægt på hvor mange borgere projektet vil tilgodese samt sikring af 
den fremtidige drift af projektet.

Projektforslagskriterier
Den overordnede projektbeskrivelse skal give et klart billede af projektets formål og indhold, men 
behøver ikke være detaljeret i forhold til de konkrete elementer. Den skal indeholde et overblik 
over økonomien for projektet, samt overblik af efterfølgende drift af det afsluttede projekt.

Baggrund
Baggrund og eller motivation for, hvorfor det er vigtigt for lokalområdet, at projektet gennemføres. 
Herunder også, hvem der vil være de primære brugergrupper, og hvordan de vil blive inddraget i 
projektudviklingen.
Beskrivelse af ejerforhold. Det skal fremgå på hvilket areal eller bygning projektet skal udføres, og 
der skal være en forhåndsgodkendelse af ejer til, at der arbejdes videre med projektet.

Ansøgningskredsen
- Folkeoplysende foreninger, grundejerforeninger, vejlaug, landsbylaug
- Almennyttige foreninger
- Andre foreninger
- Kommunale institutioner/afdelinger
- Selvorganiserede grupper

Der skal være en navngiven kontaktperson som påtager sig ansvaret for at gennemføre projektet.

Ansøgningsfrist 
Den 1. december med tildeling i februar. Hvis ikke hele tilskuddet er uddelt, kan der søges igen se-
nest 1 april med tildeling i juni.
Hvis tilskuddet ikke er udført inden for et kalenderår efter tildeling kan tilskuddet bortfalde.

Beslutningskompetence
Administrativ indstilling fra Teknik og Miljø til Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Kontaktperson i Teknik og Miljø
Projekter som er tildelt midler, vil også blive tildelt en kontaktperson i Teknik og Miljø.

Regnskab, kontrol og revision
Retningslinjer for aflæggelse af regnskaber i forbindelse med tilskud og den efterfølgende kontrol 
og revision af tilskuddet er fastlagt i Folkeoplysningslovens kapitel 8, samt i Folkeoplysningsbe-
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kendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011. Hertil er suppleret med følgende bestemmelser, som 
alle ansøgninger skal følge:

Generelt
 Ansøger underskriver en tro og love erklæring, der bevidner, at ansøgers indberettede op-

lysninger er korrekte.
 I forhold til de kommunale momsregler, udbetales alle beløb inklusiv moms.
 Ansøgning skal ske før den ansøgte aktivitet finder sted.
 Tilskudsmodtager skal synliggøre, at Solrød Kommune har ydet det givne tilskud.
 Udbetaling sker når ansøger, har indsendt udspecificeret budget for projektet til Teknik og 

Miljø.
 Midler, som ikke benyttes til de formål, der er angivet i ansøgningen skal tilbagebetales.
 Modtager ansøger tilskud fra andet sted, skal dette oplyses i ansøgningen.
 Såfremt de ansøgte beløb overstiger det afsatte budget, foretages en forholdsmæssig for-

deling af de enkelte ansøgninger.
 Der ydes ikke tilskud til private, kommercielle eller erhvervsmæssige aktiviteter.

Regnskab
Ansøger skal sende regnskab og dokumentation til Teknik og Miljø senest 4 uger efter afholdelse 
af støtteberettiget aktivitet.

Ansøger skal vedlægge dokumentation, som er tilstrækkelig og retvisende. Teknik og Miljø kan 
forlange yderligere dokumentation, såfremt det skønnes nødvendigt.

Ved dokumentation af udgifter vedlægges faktura, bon eller lignende.

Solrød Kommune udtager hvert år 5 foreninger, der har modtaget tilskud og støtte, til en stikprøve-
kontrol i forhold til den udbetalte støtte er brugt til det ansøgte projekt.

Revision
Tilskudsregnskaber over 100.000 kr. skal revideres af foreningens valgte revisor.
Tilskudsregnskaber over 200.000 kr. skal revideres af registreret eller statsautoriseret revisor.

Ansøger skal huske at udgiften til revision skal medtages i budgettet for projektet.


