Kriterier for uddeling af Brønshøj-Husum Lokaludvalgs puljemidler
Bydelspuljen har til formål at støtte tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende
aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet.
Brønshøj-Husum Lokaludvalg støtter




Aktiviteter og arrangementer som er med til at forny eller udvikle bydelens miljø- og naturmæssige
kvaliteter, det sociale og kulturelle liv samt bidrager til at gøre Brønshøj-Husum kendt som en attraktiv
bydel at bo og leve i.
Aktiviteter og arrangementer som øger borgernes demokratiske involvering og indflydelse og samler
borgere i aktiviteter på tværs af etablerede fællesskaber.

Betingelser for at få tildelt støtte fra Bydelspuljen





Aktiviteter og arrangementer skal være lokalt forankrede og bydelsrettede.
Aktiviteter og arrangementer skal i et væsentligt omfang indeholde medfinansiering fra ansøgeres side (fx
frivillig arbejdskraft, faciliteter eller materialer stillet til rådighed, fondsbevilling, entréindtægter).
Aktiviteter og arrangementer må ikke være afholdt eller annonceret på behandlingstidspunktet, med
mindre særlige omstændigheder gør sig gældende.
Arrangementer skal annonceres bredt over for bydelens borgere - f.eks. i den lokale presse, på
hjemmesider, sociale medier og Brønshøj-Husum Lokaludvalg skal nævnes som tilskudsgiver i
annonceringen.

Hvad støtter Brønshøj Husum Lokaludvalg ikke?







Aktiviteter eller arrangementer, der hverken foregår i bydelen eller er af særlig betydning for bydelen og
dens borgere.
Partipolitiske eller religiøst forkyndende aktiviteter og arrangementer.
Projekter med et kommercielt formål.
Dækning af ordinære lønudgifter til personale i offentlige institutioner og institutioner, der kan sidestilles
hermed.
Institutioner, foreninger og gruppers egne arrangementer og projekter, hvis arrangementet har karakter af
et internt arrangement for en snæver målgruppe.
Projekter, hvis primære formål er indkøb af udstyr/inventar eller bygge- og anlægsprojekter. Der gives
heller ikke støtte til varige driftsudgifter.

I behandlingen af ansøgninger lægges vægt på:








At bevilling til løn og honorarer som hovedregel udgør en mindre del af det samlede budget.
At der er en væsentlig grad af frivilligt engagement i arrangementerne.
At der er offentlig adgang for alle til arrangementet.
At aktiviteten er båret af lokale kræfter, det være sig lokale borgere, foreninger eller institutioner.
At aktiviteten er arrangeret i samarbejde mellem flere aktører.
At der er geografisk spredning i bydelen i de arrangementer, der får tilsagn.
At der er spredning i målgrupperne i de arrangementer, der får tilsagn svarende til bydelens
aldersmæssige, etniske og kønsmæssige sammensætning.

Disse kriterier er vedtaget af Brønshøj-Husum Lokaludvalg og danner grundlag for Lokaludvalgets behandling,
når Lokaludvalget uddeler midler fra Bydelspuljen. Du kan få hjælp til at forstå kriterierne og vurdere, om dit
projekt kan få støtte fra Bydelspuljen ved at læse den vejledning, der findes på Lokaludvalgets hjemmeside. Du
kan også kontakte Lokaludvalgets sekretariat for råd og vejledning.
Vedtaget af Brønshøj-Husum Lokaludvalg den 23. april 2015

