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Retningslinjer for Start- og Udviklingspuljen

Start- og Udviklingspuljen
Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at udvikle og udvide rammerne for det folkeoplysende
arbejde ved at stille midler til rådighed for nye projekter. Foreninger, oplysningsforbund og
selvorganiserede opfordres således til, gennem nye ideer og tiltag, at være med til at udvikle
folkeoplysningsområdet i kommunen.

Formål, overordnet


Aktivt at støtte op om målsætningerne i Folkeoplysningspolitikken



At støtte og fremme børn og unges deltagelse i frie folkeoplysende initiativer



At støtte og udvikle aktiviteter for børn og unge under 25 år



At støtte udvikling af voksenundervisning

Der ydes tilskud til bl.a.


Nye initiativer også i eksisterende foreninger



Udviklingsarbejde



Tilbud til særlige grupper



Støtte til arrangementer for børn, unge og ældre med specifikke behov



Nytænkning inden for den folkeoplysende virksomhed.



Førstegangsansøgninger fra foreninger, som tilbyder folkeoplysende
voksenundervisning, og som ikke har kunnet søge tilskud i henhold til gældende frister,
og fra nystartede foreninger, som tilbyder folkeoplysende aktiviteter
(førstegangsansøgning)



Opstart af nye foreninger – der kan søges tilskud til opstart af nye foreninger/aktiviteter
uden at foreningen/aktiviteten til en start skal godkendes som folkeoplysende, så længe
projektet er inden for folkeoplysningslovens rammer.



Udvikling af selvorganiserede strukturer med henblik på organisering under
Folkeoplysningsloven.



Gennemførelse af partnerskabsprojekter, som har til hensigt at løfte konkrete
kommunale opgaver eller skabe nye vedvarende aktiviteter i kommunen.



Støtte til konsulenthonorar, såfremt en sådan er tilknyttet projektet. Dog max. 50 % af
udgiften (der ydes ikke støtte til løn til de frivillige, der er en del af projektet).



Folkeoplysningsudvalget kan i perioder prioritere særlige områder.



Normalt ydes der kun støtte én gang til det samme projekt, men der kan efter
Folkeoplysningsudvalgets vurdering være mulighed for støtte i op til 3 år.
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Anlægsbyggeri



Indkøb af materiel, der ikke indgår som en integreret del af projektet – eller hvis et
projekt er etableret for at skaffe støtte til indkøb af materiel, inventar e.l.



Rejseudgifter undtagen til f.eks. en foredragsholder eller lign.



Kost og logi bortset fra mindre udgifter integreret i projektet



Projekter, hvor lønandelen udgør over 50 % af projekt – og lønudgifter som af Folkeoplysningsudvalget vurderes at være overflødige, idet opgaven kan eller bør løses af
frivillige



Kommunale institutioner og forvaltningen samt projekter, som støttes af andre
kommunale kasser kan normalt ikke komme i betragtning.

Hvem kan søge?
Puljen kan søges af enkeltpersoner, grupper og foreninger med lokal tilknytning.

Hvordan søger man?


Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:



Titel, formål og idé/indhold



Stikord som karakteriserer projektet



Budget med oplysning om indtægter og udgifter, herunder om der er søgt/bevilget
støtte fra anden side



Beskrivelse af aktivitet/undervisning/foredrag



Projektansvarlig



Vedtægter for foreningen, såfremt en sådan eksisterer

Ansøgningsfrister
Folkeoplysningsudvalget behandler ansøgningerne i udvalgets fastlagte møder. Ansøgningerne skal
være os i hænde senest 4 uger inden mødets afholdelse.

Om retningslinjerne
Retningslinjer er godkendt af kommunalbestyrelsen den 17. december 2015.
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