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Principper for Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje 
Kultur- og Fritidsudvalget søger hvert at få afsat en anlægspulje på budgettet.  

For 2023 er der afsat 3.443.000 kr. eks. moms., ligeledes er der for perioden 2024-2025 afsat 

3.443.000 kr. eks. moms, beløbene fremskrives hvert af årene. 

Hvem kan søge?  
Idrætshaller, kulturelle institutioner, kulturelle foreninger og godkendte foreninger under 

folkeoplysningslovens kap. 5, kan søge puljen.  

 

Hvad kan der søges til?  
 

Større anlægsprojekter  
Der kan kun søges til anlægsarbejder i form af byggeri (nybyggeri, tilbygninger, større ombygninger 

samt større renoveringsarbejder) i forbindelse med idrætshaller, klubhuse, kulturelle faciliteter, 

spejdercentre o. lign.  

Ligeledes kan der søges til energiprojekter som har til formål at nedbringe driftsudgifterne på 

bygningen.  

De samlede udgifter skal beløbe sig til min. 200.000 kr.  

 

Mindre energiprojekter i egne klubhuse  
Op til 10% af anlægspuljen afsættes til mindre energiprojekter i foreningsejede klubhuse og hytter.  

Foreninger med egne klubhuse kan ansøge om tilskud til energiprojekter med en projektsum på 

20.000 kr. til 200.000 kr. 

Udendørsanlæg  
Der kan ansøges om anlægstilskud til udendørsanlæg som understøtter centrets og/eller foreningens 

folkeoplysende aktiviteter.  

Dette betyder at der ikke kan ansøges om tilskud til legepladser og andre anlæg som ikke oprettes med 

formål direkte at understøtte de folkeoplysende foreningernes arbejde.  

Den samlede anlægssum skal være på min. 75.000 kr.  

Der afsættes op til 20% af anlægspuljen til at understøtte udendørsanlæg. 

Padel tennisanlæg  
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 9. februar 2021 at give tilskud til etablering af padelanlæg 

efter følgende model,:  

Bane 1 tilskud på 175.000 kr.  
Bane 2 tilskud på 125.000 kr.  

Bane 3 tilskud på 100.000 kr. Etablering af flere baner, udløser ikke tilskud fra anlægspuljen. 

Padelbaner har ikke længere særstatus, hvorfor ansøgninger om tilskud fremover bliver sidestillet 

med de andre indkommende ansøgninger. 
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Kunstgræsanlæg  
Etablering af kunstgræsanlæg, kan ansøge om støtte op til 250.000 kr. Dog ikke mere en 10% af 

projektsummen.  

Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet d. 17. november 2022, besluttet ikke at give tilskud til 

etablering af nye kunstgræsanlæg i perioden som nærværende principper er gældende. 

Renovering af kunstgræsanlæg kan ansøge om støtte op til 500.000 kr. dog ikke mere end 20% af 

projektsummen. 

Solceller  
Der kan ikke søges til solcelleanlæg. Det er dog muligt at ansøge om lån i kommunekredit på til 75% af 

beløbet, til gennemførelse af generelle energioptimerende tiltag. For at komme i betragtning efter 

denne ordning skal projektsummen være over 200.000 kr.  

Det er ikke muligt at kombinere lånoptag efter denne ordning med tilskud fra Kultur- og 

Fritidsudvalgets anlægspulje.  

Ønsker I at høre mere om denne mulighed, kan Kultur, Natur og Fritid kontaktes. 

Fællesbestemmelser gældende for alle ansøgninger  
Der kan kun ansøges om tilskud til projekter, der påbegyndes efter tilsagn er givet.  

Tilsagnet kan forventes at modtages efter afholdelsen af Kultur- og Fritidsudvalgets møde i februar 

måned. 

Hvad ydes i tilskud?  
Princippet i puljen er, at ansøger som min. selv skal finansiere 40% af udgiften, eksempelvis ved 

indsamlede midler.  

Dog kan der max. ydes et tilskud fra puljen på 500.000 kr. inkl. moms til et projekt.  

For haller der har indgået driftsaftale, (Holmslandsordning) med Ringkøbing-Skjern Kommune, kan 

ansøges om op til 400.000 kr.  

Frivillige og egne timer kan indgå som en del af egenfinansieringen med 112 kr. pr. time. 

Værdien er de frivillige og egne timer fremskrives hvert andet år, jf. nettoprisindekset.  

Det er Kultur- og Fritidsudvalget der afgør, hvilke projekter der kan støttes indenfor den afsatte pulje.  

Prioriterede projekter i 2023-2024  
Kultur- og Fritidsudvalget vil i 2023-2024 prioritere projekter som levere op til et eller flere af 

nedenstående punkter:  

1. Energibesparende tiltag i haller, centre og klubhuse  

2. Renovering af eksisterende bygningsmasse  

3. Projekter der giver større fleksibilitet i anvendelsen af eksisterende lokaler og haller.  

Særligt for 2023 
For 2023 er særligt gældende at projekter som har til formål at nedbringe hallernes energiudgifter vil 
blive prioriteret over andre projekter. 
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Hvordan søges?  
Ansøgningen der sendes til anlægspuljen skal som minimum indeholde følgende:  

 

Gældende for alle ansøgere  
1. En begrundelse for projektet.  

2. En beskrivelse af projektet, gerne suppleret med tegninger.  

a. Ved større nybyggerier eller større om- og tilbygninger skal idrætshaller m.v. gøre brug 

af konsulentbistand - eksempelvis fra DGI Huse og Haller.  

3. Anlægsbudget inkl. moms.  

4. Tidsplan.  

5. Forventet driftsbudget.  

 

For haller og centre med en kommunal driftsaftale skal følgende opfyldes  
6. Anlægsbudget, eks. moms.  

a. Haller, idræts- og kulturcentre, samt andre med driftsaftale skal indsende eks. moms.  
7. Haller, idræts og kulturcentre med driftsaftale skal medsende en forhåndsgodkendelse af 

anlægsprojektet, fra Viden og Strategi, Økonomi ved Ringkøbing-Skjern Kommune.  
 

Hvornår kan der ansøges? 
Ansøgningsfrist 

Deadline for aflevering er fastsat til 4. januar 

Det er ikke muligt at ansøge efter den fastsatte frist, ej heller er det muligt at indsende ansøgninger til 

behandling med henblik på at opnå en forhåndsgodkendelse. 

Folkeoplysende foreninger 
Ansøgningen skal indsendes via foreningsportalen. 

Andre ansøgere 

Ansøgningen skal indsendes til fritidsafdelingen  

Smed Sørensens vej 1 

6950 Ringkøbing 

Eller på 

fritid@rksk.dk 

Sagsbehandlings forløb 
Ansøgninger til anlægspuljen skal indsendes jf. den af administrationen udarbejde blanket, således der 

kan sikres en ens artet sagsbehandling af de indkommende ansøgninger, samt at ansøgerne har taget 

stilling til alle de opstillede kriterier. 

Ansøgningerne behandles i løbet af januar måned og fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalgets møde i 

februar måned.  

mailto:fritid@rksk.dk
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Udbetaling af tilskud  
Et tilsagn om tilskud kan max. være reserveret i 3 år inkl. bevillingsåret.  

Tilskuddet udbetales når der foreligger dokumentation for, at projektet er gennemført og 

dokumentation for afholdte udgifter. Der kan efter aftale med administrationen udbetales et a’conto 

beløb, hvis det er nødvendigt. Dog udbetales maksimalt 70% af tilsagnet som a’conto.  

Ændringer af anlægsprojektet  
Ønsker ansøger at anvende midlerne fra Anlægspuljen til andre opgaver og projekter end de i 

ansøgningen angivne, skal der indsendes en ansøgning om dette til Kultur, Natur og Fritid.  

Der vil herefter blive foretaget en vurdering af om ændringen kan administrativt godkendes eller om 

den er af en sådan karakter at det kræver Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse. 


