
Temaudviklingspuljen 

Tema og retningslinjer godkendt af Økonomiudvalget den 26. november 2019 

 

Puljen understøtter landsistriktsudviklende formål og kan søges af alle og kan søges løbende.   

Ansøgninger skal sendes til Landsbyforum, ved kasserer Lárus Ágústsson på 

bringstrupvej77@gmail.com. Alternativt kan ansøgningen sendes til Ringsted Kommune på 

landzone@ringsted.dk , der herefter vil eftersende den til Landsbyforum. 

 

Ansøgningen skal være skriftlig og indeholde relevante oplysninger, herunder: 

 

• Projektbeskrivelse 

• Lokale aktører der deltager i projektet 

• Detaljeret og retvisende budget 

• CVR.nr til udbetaling af midler 

• Kontaktoplysninger på ansøger/ ansvarlig for projektet 

 

Om Temaudviklingspuljen 

Midlerne fra Temaudviklingspuljen skal styrke det gode liv på landet og kan økonomisk støtte 

landdistriktsudviklende formål. 

Udbetaling af midlerne fra Temaudviklingspuljen sker på baggrund af et overordnet tema, der 

vælges af Økonomiudvalget for hvert år. I øjeblikket er temaet: 

 

”Aktiviteter, projekter og udviklingsplaner til etablering, udvikling, opretholdelse og 

styrkelse af landområdernes foreninger, organisationer, institutioner, 

interessegrupper og borgernetværk, både internt og på tværs af landområderne. Med 

fokus på livskvalitet på landet skal udviklingsmidlerne bidrage til at styrke det lokale 

engagement og initiativ, samt de værdier, ressourcer og identiteter, der er knyttet til 

at bo på landet.” 

Foruden det overordnede tema, skal udbetalingen være i overensstemmelse med de 

retningslinjer, som Økonomiudvalget har vedtaget. Se nedenstående. 

 

Retningslinjer for udbetaling af midler fra Temaudviklingspuljen gældende fra 27. 

november 2019 

Puljens formål 

• Midlerne fra Temaudviklingspuljen uddeles på baggrund af et årligt valgt tema 

• Temaet godkendes i Økonomiudvalget 

• Temaudviklingspuljen skal gå til landdistriktsudviklende formål 
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Krav til ansøgning 

• Temaudviklingspuljen kan søges af alle 

• Temaudviklingspuljen kan søges løbende 

• Ansøgninger skal være skriftlige og indeholde relevante oplysninger, herunder: 

- Projektbeskrivelse 

- Budget 

- Lokale aktører der deltager i projektet 

- Detaljeret og retvisende projekt 

- CVR. nr. eller konto nr. til udbetaling 

- Kontaktoplysninger på ansøger/ansvarlig for projektet 

- Tidsramme for projektets gennemførelse 

 

Behandling af ansøgning 

• Ansøgninger under 30.000 kr. behandles af Landsbyforum, der indstiller ansøgninger til 

udbetaling hos Ringsted Kommune 

• Landsbyforum orienterer Ringsted Kommune om ansøgninger, der ikke bliver 

imødekommet 

• Ringsted Kommune kontrollerer at udbetaling er i overensstemmelse med retningslinjer 

for udbetaling af midler fra Temaudviklingspuljen og udbetaler midlerne til ansøger 

• Ringsted Kommune orienterer Landsbyforum om indstillede ansøgninger, der ikke 

overholder retningslinjerne for udbetaling af midler af Temaudviklingspuljen 

• Ansøgninger over 30.000 kr. behandles af Økonomiudvalget. I forbindelse med 

behandling af ansøgninger over 30.000 kr. skal Landsbyforum høres inden 

Økonomiudvalget træffer beslutning 

 

Øvrige forhold 

• Der kan ikke bevilges midler til drifts- eller anlægsopgaver, større inventar, gaver og 

udgifter til afholdelse af fester 

• Der kan dog søges om midler til mindre gaver og forplejning i forbindelse med 

afholdelse af arrangementer, der understøtter det valgte tema 

• Der kan ligeledes søges om midler til foreningers møder, hvor der orienteres om 

foreningens arbejde for landdistriktsudvikling 

• Tilskud til udstyr og inventar må kun udgøre 50 % af en samlet ansøgning og 

maksimalt kr. 8.000 

• Der kan ikke gives tilskud til kommercielle aktører, der søger om midler til indkøb af 

udstyr eller inventar 

• Udstyr eller inventar indkøbt med midler fra Temaudviklingspuljen må ikke sælges 

videre 

• Ringsted Kommune kan kræve dokumentation for udgifter til projekter, der er blevet 

støttet af Temaudviklingspuljen 

 

Den 27. november 2019 


