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Introduktion
inden kl. 24.00.
Hvert år modtager Kgs. Enghave

•

Hvis puljemidlerne opbruges

Lokaludvalg midler fra Københavns

før tid, orienterer sekretariatet

Kommune. Midlerne fordeles mellem

om det på vores hjemmeside og

lokaludvalgets egne projekter og

facebook

puljer, som bydelens borgere og
andre kan søge.

Julepuljen på 30.000 kr.
Søg Julepuljen, hvis du har et

Puljerne er målrettet dig, der gerne vil

julerelateret projekt. Ansøgning-

lave projekter forankret i vores bydel

fristen er den 20. september.

og være med til at skabe arrangementer og projekter, der styrker og

OBS: Særlige puljer og ansøgnings-

udvikler bydelens identitet og

frister:

sammenhængskraft.

Kgs. Enghave Lokaludvalg afsætter

Ansøgningsfrister, puljer og
svar

hvert år en eller flere særlige temapuljer. De afspejler områder lokaludvalget gerne vil sikre at kunne
støtte i et vist omfang.
Kgs. Enghavepuljen – kommende år

Der er ansøgningsfrist til Kgs. Eng-

Du kan sende din ansøgning

havepuljen den 20. i hver måned.

til det efterfølgende kalenderår i løbet

Ansøgninger, der er indsendt

af året. Ansøgningen bliver tidligst

senest d. 20. i måneden, vil blive be-

behandlet på lokaludvalgets møde i

handlet på lokaludvalgsmødet den

oktober, hvor ansøgningsfristen er

efterfølgende måned.

den 20. september.

OBS: undtagelser

Svar

•

Ingen frist i juni, da lokaludvalget

Svarbrev sendes via email indenfor

holder ferie i juli

en uge efter lokaludvalgsmødet.

Falder den 20. på en helligdag

Sekretariatet offentliggør støtede

eller weekenddag er ansøgn-

projekter på lokaludvalgets

ingsfristen efterfølgende hverdag

facebookside kort tid efter mødet.

•
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Kriterier og krav

Dette betyder, at genererer projektet overskud, fratrækkes dette

Nedenstående vægtes i lokaludval-

overskud i støtten fra Kgs. Eng-

gets vurdering det ansøgte projekt:
•

Foregår i Kgs. Enghave (se køben-

have Lokaludvalg
•

Projekter der opnår støtte, skal

havnerkortet, hvor lokaludvalgs-

nævne Kgs. Enghave Lokaludvalg

grænserne går)

i PR-materiale eller omtale. PR for

•

Bidrager til netværksskabelse

projektet skal være synlig i hele

•

Fremmer dialog

Kgs. Enghave

•

Styrker sammenhængen mellem

•
•

byområderne i Kgs. Enghave

Der ydes som udgangspunkt ikke

(Bavnehøj, Holmene og Gamle

støtte til:

Sydhavnen)

•

Bakker op om projekter nævnt i

Arrangementer, der allerede har
fundet sted

bydelsplanen

•

Studierejser og studieophold

Tager miljøhensyn i forbindelse

•

Varige driftsudgifter

med udførelse af projektet (af-

•

Der ydes ikke støtte til nogen form

faldssortering, miljømærkede ma-

for aflønning af kommunale me-

terialer m.v.)

darbejdere, hverken i forbindelse
med udførelse af ordinære drifts-

Derudover har lokaludvalget en række

opgaver eller afholdelse af

krav, som SKAL opfyldes:

ekstraordinære projekter.

•

Der skal indgå frivillige kræfter i
projektet, og det skal fremgå af
ansøgningen

•

Der ydes som udgangspunkt kun
støtte til arrangementer med offentlig adgang – dog kan der være
projekter der afgrænses fx i forhold til målgruppens alder

•

Der ydes kun støtte i form af medfinansiering (egen medfinansiering kan fx være frivilligt arbejde)

•

Der ydes kun underskudsgaranti.
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Sådan søger du
På vores hjemmeside finder du vores

Enghave Lokaludvalg nævnes i infor-

ansøgningsskema i wordformat. Ud-

mationsmateriale, plakater etc.

fyld det efter nedenstående

Aflyses eller ændres arrangementet,

vejledning og send via mail til

underrettes sekretariatet hurtigst

kgsenghavelokaludvalg@okf.kk.dk

muligt, da støtten ellers vil bortfalde.

Tjek ansøgningsfristen: Sikr dig at

HUSK: Du skal bruge et CVR-nummer

afholdelse af dit projekt, passer med

eller CPR-nummer, der er tilknyttet

ansøgningsfristen og behandling på

den Nemkonto, du gerne vil have

det efterfølgende lokaludvalgsmøde.

eventuel støtte overført til. CVR-nummer eller CPR-nummer skal opgives,

Vigtigt i ansøgningen: Forklar

umiddelbart inden støtten udbetales i

hvordan dit projekt lever op til et eller

forbindelse med evaluering af projek-

flere af Kgs. Enghave Lokaludvags

tet eller arrangementet. Disse oplys-

kriterier for støtte. Det er vigtigt, at

ninger vil blive behandlet fortroligt.

relevansen af dit projekt fremgår af
ansøgningen og at eventuelle samarbejder fremgår af ansøgningen.
Eksempelvis skal du kontakte fremtidige samarbejdspartnere og få foreløbig ja, inden du sender ansøgningen.
Beskriv hvorledes dit projekt vil blive
offentliggjort, så folk har mulighed for
at deltage, og hvorledes det vil blive
synliggjort, at lokaludvalget har støttet
jeres projekt.
Hvis du får støtte: Den tildelte støtte
er betinget af, at projeket udføres i
overensstemmelse med beskrivelsen
i ansøgningen. Endvidere skal Kgs.
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Budget
Dit budget skal være realistisk og

og 2020, og dermed søger i det

indeholde både forventede indtægter

pågældende år. Lokaludvalgets regn-

og udgifter, herunder med-

skabsår følger kalenderåret, og vi skal

finansiering samt andre fonde eller

afslutte vores regnskab ved årsskiftet.

puljer, der er søgt, eller modtaget
støtte fra.

Hvis et budget virker urealistisk, vil
du blive kontaktet for en uddybning,

Udgifter og indtægter

hvilket i værste fald kan betyde, at din

Budgettet skal indeholde de udgifter,

ansøgning først kan blive behandlet

det koster at afvikle projektet samt

på et senere møde.

forventede indtægter til at dække de
forventede udgifter.
Dine budgetposter skal afspejle dine
aktiviteter - kort sagt - det skal være
tydeligt, hvad midlerne skal gå til, så
det er lettere for lokaludvalget at tage
en beslutning på et oplyst grundlag.
Budgettet skal vise de forskellige udgiftsposter, og budgettet skal vise,
hvad man præcis søger penge til fra
lokaludvalget (plakater, forplejning til
et arrangement mv.). Her er det godt
at have læst punktet kriterier og krav,
som forklarer, hvilke typer af udgifter
lokaludvalget støtter eller ikke støtter.
Årsskifte
OBS: Hvis dit projekt løber henover
årskiftet, er det vigtigt at du opdeler
budgettet i to, så det viser,
hvilke midler du skal bruge i fx 2019
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Behandlingsprocedure
1. Når sekretariatet har modtaget din

valgenes indstilling.

ansøgning, læser puljemedarbejderen din ansøgning og vurder-

3. Lokaludvalgets beslutning og even-

er, om alle nødvendige oplysninger

tuelle krav sender sekretariatet til dig.

er med. Er der uoverensstemmelser

Får du tildelt støtte er det vigtigt, at

mellem ansøgningsskema og budget

du læser svarbrev og forstår vilkårene

eller lignende tager puljemed-

for støtte. Mangel på overholdelse af

arbejderen kontakt til dig. Helst in-

disse kan betyde, at der ikke kan ud-

den lokaludvalget skal behandle din

betales støtte.

ansøgning.
Husk, det er dig, der er ansvarlig for
at tilvejebringe de nødvendige oplysninger. Sekretariatets rolle i denne
proces er udelukkende at sikre, at
du forstår og udfylder skemaerne
til ansøning og regnskab rigtigt, så
lokaludvalget kan vurdere og træffe
beslutning på et oplyst grundlag.
Sekretariatet sørger også for, at de
forvaltningsmæssige rammer for
puljeadministrationen overholdes.
2. Et af lokaludvalgets fagudvalg forbehandler herefter din ansøgning og
laver en indstilling til lokaludvalget om, hvad fagudvalget mener, at
lokaludvalget bør beslutte. På lokaludvalgsmødet træffer det samlede
lokaludvalg en beslutning om, hvorvidt et projekt skal have støtte eller
ej. Lokaludvalget har mulighed for at
beslutte noget, der går i mod fagud-
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Evaluering og Regnskab
Helt grundlæggende gælder det, at

du arkiverer dine bilag, så de kan

uden regnskab er der ingen udbetal-

findes, hvis du skulle blive udtaget til

ing af penge. Derfor er regnskabet

en stikprøve. Hvis bilag og regnskab

vigtigt. Inden aflevering af afsluttende

ikke passer sammen, skal pengene for

regnskab, er det muligt at få halvdelen

projektet tilbagebetales.

af støttebeløbet udbetalt. Det kan ske
under forudsætning af, at modtager

Særlige krav

hæfter personligt for det udbetalte

Er du en af de få ansøgere, der får

beløb, indtil det endelige regnskab

tildelt 200.000 kr. eller derover til dit

foreligger.

projekt, skal du budgettere med krav
om revidering af regnskab af en

Regnskabsfrist

registreret revisor. Du vil ikke få

Senest en måned efter projektets

udbetalt støtten, før vi har et revi-

afholdelse (dog kan der gælde lidt

sorpåtegnet regnskab uden forbe-

andre frister lige omkring årsskiftet),

hold. Som ansøger skal du også være

skal du udfylde evaluerings- og regn-

opmærksom på, at du hæfter for

skabsskemaet, du modtager sammen

eventuelle underleverandører.

med dit svarbrev. Hvis vi ikke modtager regnskab og evaluering senest

Sammen med evaluerings- og regn-

en måned efter, projektet er blevet

skabsskemaet skal der vedlægges do-

afholdt, kan du risikere at miste retten

kumentation for annoncering eller an-

til at modtage puljemidlerne.

den dokumentation, så det er synligt,
at lokaludvalget har støttet projektet.

Regnskabet skal være sammen-

I må meget gerne sende billeder,

ligneligt med det budget, der var i

lyd eller video fra jeres arrangement

ansøgningen. Du skal ikke sende kvit-

samt eventuelle krediteringer i den

teringer og andre bilag med evaluer-

forbindelse.

ings- og regnskabsskemaet.
Husk, evalueringsskemaet giver ikke
Stikprøver

kun lokaludvalget mulighed for, at

Du skal sørge for at gemme alle regn-

vurdere, om jeres projekt levede op til

skabsbilag i mindst et år efter det

forventningerne i ansøgningen. Det

afholdte projekt. Lokaludvalget kan fx

giver også viden om, hvordan man

efterspørge dem i forbindelse med

kan blive endnu bedre til at støtte op

stikprøver. Tænk derfor over, hvordan

om aktiviteter i bydelen.
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Kommunikation
Som en del af vilkårene for at mod-

Det er tidskrævende at dele ud, men

tage støtte er der en forventning om,

det skaber direkte kontakt til en række

at du kommunikerer dit projekt ud til

mennesker, der bliver opmærk-

bydelen og især den målgruppe,

somme på arrangementet.

projektet har. Som en del af
din ansøgning skal du også vise,

Hjemmeside og Facebook: Vi deler

hvordan du vil formidle dit projekt og

gerne opslag, events etc. på facebook

ramme din målgruppe, bl.a. ved at
anføre hvilke kommunikationskanaler,

Send en mail til sekretariatet med

du forestiller dig at benytte.

billedfiler, tekst og eventuelle links på
kgsenghavelokaludvalg@okf.kk.dk

Måske har du via en forening, skole,
kulturhus eller et forum mulighed for

Facebook, AOK, Grop og Kultunaut:

at benytte deres fysiske rum og digi-

Benyt dig af de sociale medier og

tale platforme som fx hjemmesider,

gratis arrangementssider til at

intranet eller Facebook til at sprede

reklamerer for dit projekt.

budskabet.
Et godt tip er ligeledes at kortlægge
Annoncering: Du kan købe annonce-

Facebooksider, der henvender sig til

spalter i de lokale aviser i forskellige

bydelen og din målgruppe, hvor du

størrelser.

kan dele dine opslag og dit Facebookevent.

Presse: Kontakt de lokale aviser eller
send en pressemeddelelse. Du kan

Samarbejdspartnere: Hvis du har en

også invitere pressen med til dit

eller flere samarbejdspartnere, kan de

arrangement og måske få

også være med til at sprede bud-

både forhåndsomtale og/ eller

skabet om dit projekt.

opfølgende omtale i avisen.
HUSK: Lokaludvalgets og KøbenPlakater og opslag: Bydelens butikker,

havns Kommunes logo skal med,

cafeer og foreninger plejer at give lov

når du annoncerer, reklamerer eller

til ophængning af plakater og have

poster noget på nettet, hvis du har

flyers og liggende.
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fået

støtte fra udvalget. Når det er vigtigt at synliggøre lokaludvalget i
forbindelse med projektet, er det
bl.a. fordi, vi ønsker at også andre skal
opdage muligheden for at få støtte af
Kgs. Enghave Lokaludvalg til projekter
i bydelen.
Du kan finde logoet på hjemmesiden.
Ellers kontakt sekretariatet for hjælp.
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