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Betinget tilsagn om tilskud til ”Klittens Borgerforening”, BAR-22-02430.  

 

Indstillingsudvalget for BAR-puljen for LAG og FLAG områder og Bolig- og 

Planstyrelsen har nu færdigbehandlet ansøgningerne for puljen, der havde 

ansøgningsfrist den 28. oktober 2022 kl. 12.00. 

Bolig- og Planstyrelsen giver hermed betinget tilsagn om tilskud til projektet 

”Bæredygtighedsfestival i Hvide Sande” på op til 860.000 kr. Det svarer til en 

tilskudsprocent på 81,94 % af de samlede udgifter til projektet.  

Bolig- og Planstyrelsens fagområder vedrørende plan og 

landdistriktsudvikling er med kongelig resolution af 15. december 2022 

ressortoverført til Kirkeministeriet. 

Ved fastsættelsen af tilskudsbeløbet har Indstillingsudvalget for BAR-puljen 

for LAG og FLAG områder og Bolig- og Planstyrelsen lagt vægt på de kriterier, 

der er beskrevet i styrelsens vejledning om tilskud til projekter fra Brexit-

puljen for LAG og FLAG områder. 

Betingelser  

Projektet har fået en betinget indstilling. Det er derfor en forudsætning for 

tilskuddet, at ansøgningen er fuldt oplyst (inkl. tilbud mv.) senest mandag den 

10. januar 2023.  

Bolig- og Planstyrelsen betinger tilsagnet af: 

 at der redegøres for hvordan projektet finansieres indtil udbetalingen fra 

BAR-puljen - forventeligt i første halvår 2024. Vedlæg gerne meddelelse 

fra bank eller revisorpåtegnet regnskab el.lign.   

 at der redegøres for, hvem der skal ansættes, da der er budgetteret med 

eksterne konsulenttimer. Vi gør opmærksom på, at allerede ansatte i 

virksomheden ikke kan overgå til konsulentkontrakt. 

 

Alt materialet skal være sendt til Bolig- og Planstyrelsen senest den 10. januar 

2023 kl. 12.00.  

Bolig- og Planstyrelsen giver endeligt tilsagn når projektholder har opfyldt de 

ovennævnte betingelser for tilsagn. 
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Hvis projektet ikke er fuldt oplyst senest den 10. januar 2023 kl. 12.00, 

bortfalder dit tilsagn. Der kan i visse tilfælde dispenseres fra bortfald af 

tilsagn, hvis særlige omstændigheder taler for dette. En begrundet skriftlig 

anmodning om udsættelse skal sendes til lagbarpulje@bpst.dk senest den 9. 

januar 2023.  

Bolig- og Planstyrelsen henviser desuden til betingelserne, som er angivet i 

vejledningen om tilskud til projekter fra BAR-puljen for LAG og FLAG områder.   

Klagevejledning 

Denne afgørelse er endelig og kan ikke påklages for anden administrativ 

myndighed. Dette fremgår af bekendtgørelse nr. 331 af 22. februar 2021, §9.  

Henvendelser til Bolig- og Planstyrelsen 

Alle henvendelser vedrørende projektet rettes til lagbarpulje@bpst.dk. 

Telefonisk henvendelse kan ske på hverdage på telefon 41 71 78 30. 

Ved alle henvendelser bedes projektets journalnummer og titel anført.  

 

Med venlig hilsen 

Ulla Birgitte Bang Lieberkind  
Kontorchef for Landdistriktsudvikling 
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