Facilitetspuljen ansøgning

Blanketnummer: 103345

Ansøgning til Facilitetspuljen 2020 - 2022
Retningslinjer
Horsens Kommune ønsker at understøtte nyanlæg, istandsættelse og renovering af fritids- og idrætsfaciliteter. Til formålet er oprettet en
facilitetspulje med 800.000 kr. årligt i årene 2020 -2022. Puljen kan søges af godkendte folkeoplysende foreninger.
Midlerne fordeles som udgangspunkt og efter konkret vurdering med afsæt i følgende principper:
Til anlægsprojekter på højst 300.000 kr. i samlet anlægssum ydes tilskud efter krone-til-krone princippet (50%). Projekterne skal
være afsluttet senest året efter, der er ydet tilskud (løbende år + 1 år).
Ved større projekter over 300.000 kr. nedtrappes tilskudsprocenten forholdsvist, så der ved projekter med en samlet anlægssum på
over 1,5 mio. kr maksimalt kan forventes 20 % tilskud. De større projekter skal være afsluttet senest to år efter året, hvor der er
ydet tilskud (løbende år + 2 år).
Ansøgningsfristen for begge typer af projekter er 1. april med forventet svar inden udgangen af juni.

Foreningsoplysninger
CVR-nummer
29189889
Produktionssted
1021978066
Virksomhedsnavn
Skovbrug
Adresse
Rådhustorvet 4, 8700 Horsens
Kontaktoplysninger, ansøger
Fornavn
Peter
Efternavn
Petersen
Adresse
Rådhustorvet 4, 8700 Horsens
E-mailadresse
fritid@horsens.dk
Telefonnummer
76292318
Samtykke
Ansøgningen behandles politisk af Horsens Kommunes Kultur- og Civilsamfundsudvalg. Udvalgets dagsorden med bilag er offentlig
tilgængelig på Horsens Kommunes hjemmeside. Ovenstående navn og kontaktoplysninger fremgår således af bilagsmaterialet til
udvalgsmødet.

Jeg accepterer ovenstående
Antal medlemmer i
foreningen

100
Er foreningen
momsregistreret?
Nej, ikke momsregistreret

Beskrivelse af anlægsprojekt
Anlægsprojektets titel
Eksempelprojekt
Projektbeskrivelse
Se vedhæftede

Byggetilladelse
Facilitetens adresse
Egebjergvej 172, 8700 Horsens
Kommune
Horsens
Projektbeskrivelse eksempelprojekt.pdf
Tegninger eksempelprojekt.pdf

Økonomi
Anlægsprojektets samlede pris
300000
Budget eksempelprojekt.pdf
Tilbud håndværker.pdf

Ekstern finansiering andre puljer eller fonde mm.
Tilsagn fra andre puljer eller fonde mm. (tekst + beløb)
Fond 1: 15.000 kr.
Fond 2: 50.000 kr.
Ansøgt, men afventer svar fra andre puljer eller fonde mm. (tekst + beløb)
Fond 3: 25.000 kr.

Egenfinansiering
Beløb, egne opsparede midler til projektet
75000
Beløb, lån
0
Værdien af eget arbejde (100 kr. pr. time)
10000

Beløb, der ansøges om

Beløb, der ansøges om i Facilitetspuljen
150000
Beskriv evt. afledte driftsudgifter (tekst og beløb)
Ingen udgifter, som der søges om lokaletilskud til
Kontakt
Ved spørgsmål til puljen eller problemer med ansøgningen kan Fritidsafdelingen kontaktes på fritid@horsens.dk eller telefon: 76292318

