
1. Oplysninger om ansøger
Er ansøger en: 

☐ Forening
☐ Selvejende institution
☐ Netværk
☐ Andet – angiv her: ________________________________________________

Foreningens navn 

Foreningens adresse 

Postnummer og by 

Kontaktperson 

Kontaktpersonens telefunnummer 

Kontaktpersonens e-mail 

Projektets adresse 

2. Projektets titel

3. Projektets målgruppe(r)

Ansøgningsskema 

Kultur- og Landdistriktsmidler 

Læs venligst retningslinjerne for tildeling af støtte, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 
Retningslinjerne kan læses på Jammerbugt Kommunes hjemmeside.

https://www.jammerbugt.dk/service-og-selvbetjening/fritid-og-faellesskab/sog-stotte-til-foreninger-projekter-events-m-v/kultur-og-landdistriktsmidler/


4. Projektbeskrivelse
Beskriv projektets formål, indhold, tidsplan, eventuelle samarbejdspartnere m.v. Yderligere 
projektbeskrivelser kan vedhæftes som bilag. 



5. Projektets budget
Udgifter
Angiv projektets planlagte udgifter. Eventuelle indhentede tilbud kan vedhæftes som bilag.

Projektets udgifter Udgift i kr. 

Samlede udgifter: ________________ 

Finansiering 
Angiv hvordan projektet finansieres samt om eventuel ekstern finansiering på nuværende 
tidspunkt er ansøgt eller opnået. Der skal være balance mellem projektets udgifter og fi-
nansiering. Værdien af eventuelt frivilligt arbejde må ikke angives som medfinansiering. 

Projektets finansiering Ansøgt Opnået Kr. 

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

Samlede indtægter: ________________ 

6. Frivilligt arbejde
Udføres der frivilligt arbejde i forbindelse med projektet? Ja ☐ Nej ☐
I så fald, beskriv hvilke opgaver som i projektet udføres af frivillige:

Søgt Jammerbugt Kommune



7. Hovedtemaer
Jammerbugt Kommunes Kultur-, Fritids- og Landdistriktspolitik har syv hovedtemaer. 
Hvilke(t) af hovedtemaerne, er projektet med til at understøtte? 
Kultur-, Fritids- og Landdistriktspolitikken kan læses på Jammerbugt Kommunes 
hjemmeside.

☐ Frivillighed
☐ Sunde og meningsfulde fællesskaber
☐ Partnerskaber på tværs
☐ Liv i landdistrikterne
☐ Bæredygtige rammer
☐ Naturen som aktiv
☐ Synlighed og formidling

8. Den lokale udviklingsplan (LUP)
Er projektet med i den lokale udviklingsplan for et lokalområde? 
De lokale udviklingsplaner kan læses på Jammerbugt Kommunes hjemmeside. 

☐ Ja
☐ Nej

9.       Ansøgt beløb
Angiv det ansøgte beløb og angiv om der ansøges om et tilskud eller en underskudsdæk-
ning. 

Ansøgt beløb: _____________________________________________________ 

Tilskud ☐ 

Underskudsdækning ☐ 

Ansøgningen skal sendes til e-mail: projekttilskud@jammerbugt.dk 
For at ansøgningen kan behandles, skal foreningens vedtægter og seneste regnskab ved-
hæftes. 

https://www.jammerbugt.dk/media/uendqp2z/kultur-fritids-landdistriktspolitik.pdf
https://www.jammerbugt.dk/service-og-selvbetjening/fritid-og-faellesskab/lokale-udviklingsplaner/
mailto:projekttilskud@jammerbugt.dk
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