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Tilskud til nye fælles aktiviteter på udearealer og i naturen

Har I idéer til, hvordan vi får flere med i gode og aktive fællesskaber? Og til hvordan natur og 
udearealer kan bruges til skabe eller udvikle aktiviteter på tværs af foreninger, institutioner og 
målgrupper? Så kan I søge om tilskud til initiativer, der fremmer og øger deltagelse i aktive 
fællesskaber i lokalsamfund, foreninger, institutioner m.m. Den samlede pulje er på 200.000 
kr., og ansøgningsfristen er 1. marts 2021. Læs mere om kriterierne og hvordan du søger på 
naestved.dk (link).

Formål
Puljens formål er at få flere med i positive aktive fællesskaber i naturen og på udearealer. Der 
støttes op om initiativer, der fremmer og øger deltagelse i aktive fællesskaber i lokalsamfund, 
foreninger, institutioner m.m.

Puljens størrelse
Der er 200.000 kr. i alt til uddeling i særpuljen i 2021.

Hvem kan søge?
Ansøgningen skal udgå fra en frivillig forening eller gruppe.

Initiativtager kan godt være en institution, botilbud, organisation, virksomhed, privatperson, 
som går i samarbejde med en frivillig forening eller gruppe.

Ansøger kan f.eks. være en frivillig social forening, folkeoplysende eller anden almennyttig 
forening, lokalråd, landsbyklynge, frivillige på plejecentre, på biblioteker, på bosteder, i 
psykiatrien eller lignende.

Kriterier for at modtage tilskud
Det ansøgte skal 

 understøtte brug af natur og udearealer til aktiviteter
 understøtte nye og eksisterende fællesskaber
 have et almennyttigt sigte, dvs. være ikke-kommercielt
 have et støttebehov

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist er 1. marts.
Puljen offentliggøres i november 2020.
Ansøgningsskema åbnes i januar 2021. Der holdes et informations-webinar i den forbindelse, 
hvor kriterier og ansøgningsskema gennemgås. Puljen synliggøres desuden i samarbejde med 
Frivilligcenter Næstved og via Sundhedscentrets og Kultur & Fritids øvrige kanaler.

Hvad kan der søges om tilskud til?
- Aktiviteter i naturen og på udearealer
- Fysiske ting og faciliteter, som understøtter aktiviteter, fællesskaber og tværgående 

samarbejder
- Uddannelsesomkostninger (hvis der ikke findes tilsvarende gratis kurser)
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Ansøgninger om såvel mindre som større beløb inden for puljens økonomiske ramme er 
velkomne.

Hvad forventes der af ansøgningen?
- Beskrivelse af aktiviteten og det der ansøges om tilskud til
- Budget
- Beskrivelse af projektets samarbejdspartnere
- Beskrivelse af egne ressourcer og bidrag i projektet

Hvordan prioriteres ansøgningerne?
I vurderingen af ansøgningerne prioriteres:

- at der er tale om tværgående initiativer med et bredt ejerskab
- nye fællesskaber på tværs af målgrupper, samt understøttelse af eksisterende 

fællesskaber
- varige fællesskaber/aktiviteter/initiativer – fremfor enkeltstående events
- initiativer der understøtter og øger lighed i sundhed, dvs. henvender sig til målgrupper, 

hvor behovet er størst

Hvem vurderer din ansøgning?
Næstved Kommunes Center for Kultur og Borgerservice vurderer og prioriterer ansøgningerne i 
samarbejde med Næstved Sundhedscenter på baggrund af de opstillede kriterier.

Hvornår får man svar på sin ansøgning?
Ca. 1. april 2021.

Krav til tilskudsmodtagere?
Tilskudsmodtager skal sende et regnskab og en kortfattet beskrivelse til Center for Kultur og 
Borgerservice, når aktiviteten er gennemført.
Tilskudsmodtager skal, ved omtale af aktiviteten i f.eks. presse o.l. nævne, at aktiviteten har 
modtaget tilskud fra Næstved Kommune.

Hvordan søger man?
Via digitalt ansøgningsskema på Næstved Kommunes hjemmeside.
Det er muligt at få hjælp til sin ansøgning ved henvendelse til Sharmila Santhirasegaram i 
Center for Kultur- og Borgerservice på shsan@naestved.dk / tlf. dir. 5588 6681.
Center for Kultur og Borgerservice kan kontaktes på tlf. 5588 3020.

Aktiviteter kan f.eks. være (nedenstående er blot eksempler til inspiration):
 Fælles aktiviteter på udearealer ved foreningshuse, bosteder, biblioteker, plejecentre 

osv. på tværs af frivillige, foreninger, institutioner m.fl.
 Invitation og organisering af forskellige målgruppers brug af det samme udeareal, så 

udnyttelsesgraden øges og nye fællesskaber og aktiviteter har mulighed for at opstå.
 Etablering af ’grejbank’ (redskaber, spil, mobile faciliteter) og organisering om brugen 

på tværs af målgrupper.
 Uddannelse af foreningsmedlemmer, trænere m.fl. med det formål at inkludere flere i 

eksisterende og/eller nye fællesskaber og aktiviteter.
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