
 
   

 

Kriterier for tildeling af puljemidler fra 

Lokalpuljen i Valby Lokaludvalg 

 
 
Lokalpuljens overordnede formål:  

Lokaludvalget kan give støtte til projekter og 

arrangementer, der lever op til det overordnede 

formål for Lokalpuljen:  

 

1. at et projekt kommer Valbyborgerne til 
gode.  

2. at et projekt sætter Valby på landkortet, 
så andre får øje på og kommer til Valby.  

 

Lokaludvalget prioriterer projekter, der lever 

op til følgende kriterier:  

1. Projektet styrker bydelens identitet og 
attraktivitet for borgerne.  

2. Projektet er et nyt eller fornyende tiltag 
i forhold til nu.  

3. Projektet giver borgere nye muligheder og 
kontaktflader og skaber og vedligeholder 

netværk på tværs af sociale og fysiske 

områder.  

4. Projektet sætter aktiviteter eller 
kulturelle tilbud i værk på steder, hvor 

det savnes, og bidrager til, at alle dele 

af bydelen bliver attraktive for borgerne.  

5. Projektet understøtter Valby Lokaludvalgs 
Bydelsplan.  

 

Lokaludvalget prioriterer i særlig grad 

ansøgninger, der lever op til følgende 

kriterier:  

1. Projektet har en væsentlig grad af 
medfinansiering eller frivillig 

arbejdsindsats.  

2. Projektet kommer fra nye ansøgergrupper.  
3. Projektet har lokal forankring og (hvis 

relevant) aftaler med lokale aktører.  

4. Projektet retter sig mod en bredere 
målgruppe.  
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5. Projektet har et realistisk og 
gennemskueligt budget.  

6. Projektet har et klart formål og er 
velafgrænset.  

7. Projektet vurderes at kunne gennemføres som 
ansøgt.  

 

 

 

Ansøgere skal være opmærksomme på, at:  

1. Lokaludvalget giver som udgangspunkt ikke 
støtte til film-, lyd- og bogproduktioner, 

medmindre de i særlig grad har relevans for 

bydelen.  

2. Lokaludvalget giver som udgangspunkt ikke 
støtte til forplejning, medmindre det er en 

central del af projektets formål.  

3. Lokaludvalget giver som udgangspunkt ikke 
støtte til foreningers eller aktørers 

normale, daglige drift.  

4. Der ydes ikke støtte til dækning af 

lønudgifter i kommunale institutioner og 

institutioner, som kan sidestilles hermed. 


