OVERSIGT OVER

PULJER TIL FRIVILLIGE
AKTØRER 2020-21

Der tages forbehold for ændringer.
De nyest opdaterede puljebeskrivelser kan findes på
www.fmk.dk/borger/kultur-og-fritid/puljer-og-stoettemuligheder
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INDLEDNING
Dette katalog giver et overblik over Faaborg-Midtfyns Kommunes puljer. Under hver pulje findes en beskrivelse af puljens
formål, hvem der kan søge, og hvad der kan søges til. Derudover kan du finde information om hvordan puljernes søges, og
hvad du som ansøger skal være særlig opmærksom på. Der
findes både puljer til folkeoplysende, kulturelle, sociale, udviklende og energioptimerende formål.
Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til
PlanogKultur-Post@fmk.dk
Ved §18 og §79-puljerne kan der rettes henvendelse til
sundhed@fmk.dk

GODE RÅD INDEN DER SØGES
Dan et overblik over puljerne og notér relevante puljer og
deres ansøgningsfrist.
u Sæt tid af til at lave en god ansøgning.
u Lav en projektbeskrivelse.
u Gør opmærksom på eventuelle samarbejdspartnere i projektet og koordiner dine ansøgninger med dem.
u Lav et budget og en plan for finansieringen - er der tænkt økonomi
til drift efter projektperioden? Der støttes i udgangspunktet ikke
drift, men det kan styrke din ansøgning, hvis du har tænkt på hvordan aktiviteten kan fortsætte efterfølgende.
u Find frem til den pulje som passer bedst til projektet. Hver
opmærksom på, at dit projekt/arrangement/aktivitet skal
leve op til puljens krav.
u Bemærk alle ansøgninger skal indsendes elektronisk via
kommunes puljesystem og at allerede afholdte aktiviteter/
arrangementer ikke støttes.
u

Projekter der understøtter kommunens udviklingsstrategi
vægtes højt. Udviklingsstrategien kan findes på www.fmk.dk/
politik g vælg strategier og politikker g Udviklingsstrategi.

SÅDAN SØGER DU

Alle puljerne søges elektronisk via Faaborg-Midtfyns hjemmeside.
www.fmk.dk/borger/ g vælg Kultur og fritid g puljer og tilskudsmuligheder g tryk på den pulje, som du gerne vil ansøge
til g tryk på ansøgningslinket.
Du er nu landet i kommunes puljecenter, hvorfra du kan søge.
u Opret en bruger til puljecenteret via Registrer dig i puljecenteret
nederst på siden, hvis du eller foreningen ikke har en bruger i
forvejen. Hvis du eller foreningen har en bruger, log da ind midt på
siden via linket Log på puljecenteret. Det er vigtigt, at du benytter
og logger ind med din/jeres profil, hvis sådan en tidligere er oprettet.
u Gem profilen (adgangskoden) til puljecenteret til øvrige
ansøgninger.
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u

u
u
u

u

Hvis du er røget ud af puljesiden, så tryk på Se alle aktive
puljer og vælg puljen du gerne vil søge.
Tryk på ansøg.
Udfyld kasserne i ansøgningsblanketten.
Vær opmærksom på at alle udgifter og indtægter skal
fremgå.
Vedhæft gerne budgetark, projektbeskrivelse, tilbud fra
firma/håndværker/rådgiver og interessetilkendegivelse fra
evt. samarbejdspartnere.

HVORNÅR FÅR JEG SVAR?

Procedurerne på puljerne er forskellige, og der er derfor forskel på, hvornår man kan forvente svar.
Læs mere om den forventede svartid under hver pulje.

HVIS JEG FÅR AFSLAG

Der kan være flere grunde til afslaget. Den hyppigste årsag til
afslag er at ansøgningen ikke lever op til puljens krav eller at
der er begrænsede ressourcer i puljen, og det er derfor ikke
altid muligt at støtte alle projekter. Selvom du har modtaget
afslag en gang, kan du godt søge puljen igen.

PULJEOVERSIGT
Kultur, fritid og lokalsamfund
6
7
8
9
10

Udviklingspuljen under Folkeoplysningsudvalget
Kulturpuljen
Landdistriktspuljen
Slå i gang puljen
Tilskud til ferieaktiviteter

Modernisering, renovering og energioptimering
11
12
13
14

Energi- og vedligeholdelsespuljen
Moderniseringspuljen
Forsamlingshuspuljen
Halmodellens udviklings- og energipulje

Sundhed og omsorg
15
16
17

§18 - Den sociale pulje
§18 - Samskabelsespuljen
§79 - Ældrepuljen

5

UDVIKLINGSPULJEN
UNDER FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET
Har du en god idé til en ny aktivitet eller et spændende projekt, er der mulighed for at søge støtte gennem udviklingspuljen. Puljen har til formål at understøtte nye folkeoplysende aktiviteter både i foreningslivet og uden
for foreningslivet (selvorganiserede aktiviteter). Bemærk, at puljen ikke yder støtte til kommercielle aktiviteter.
Puljen dækker alt fra nye aktiviteter, sundhedsfremmende tiltag, relevant uddannelse ved nye initiativer, tværgående samarbejder, udviklingsforløb, tiltrækning af nye målgrupper, enkeltstående projekter mv.

u HVEM KAN SØGE:
Folkeoplysende foreninger, selvorganiserede grupper og foreninger, hvis formål falder uden for andre
tilskudsmuligheder.

u HVAD KAN DER SØGES TIL:
En bred variation af aktivitetsskabende og nytænkende projekter, såsom etablering af nye foreninger
/aktiviteter, udviklingsforløb, Åben skole samarbejder, talentudvikling mv.

u PULJENS BELØB:
Ca. 220.000 kr.

u ANSØGNINGSFRISTER:
20. januar, 20. april og 20. september.

u

u

u

u

u

u SÆRLIGE BEMÆRKNINGER:
Puljen støtter projekter med relation til folkeoplysende virksomhed og må ikke have et kommercielt
sigte. Initiativer og projekter, der kan skabe aktiviteter for udsatte borgere eller funktionshæmmede
prioriteres højt.

u BEHANDLINGSTID:
Op til 2 måneder efter ansøgningsfristen. Ansøgninger under 5.000 kr. har kortere behandlingstid.
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u

KULTURPULJEN
Har du eller din forening en god idé til et nyt kulturelt arrangement, eller vil du/I gerne stable et kulturelt
arrangement for et større publikum på benene, så kan der søges tilskud gennem denne pulje.
Ved nyskabende kulturelle aktiviteter vægtes følgende:
u Fokus på nye målgrupper - fx kulturelle tilbud til drenge, unge og børnefamilier.
u Bidrag til opbygning af miljøer for talentudvikling.
u Udvikling gennem tværgående samarbejde mellem forskellige aktører.
u Unges egne kulturelle initiativer.
Ved kulturelle arrangementer for et større publikum vægtes følgende:
u Størrelsen af det publikum, der forventes at opleve arrangementet.
u Arrangementets bidrag til at profilere Faaborg-Midtfyn Kommune.
u Graden af medfinansiering.

u HVEM KAN SØGE:
Foreninger og kulturaktører i Faaborg-Midtfyn
Kommune.

u HVAD KAN DER SØGES TIL:

Nyskabende kulturelle arrangementer og kulturelle
arrangementer for et større publikum.

u PULJENS BELØB:

Ca. 400.000 kr. (heraf gives ca. 100.000 kr. i
tilskud til drift af kulturelle foreninger).

u ANSØGNINGSFRISTER:
15. januar, 1. april og 1. september.

u SÆRLIGE BEMÆRKNINGER:

Få mere information om puljens kriterier på
www.fmk.dk/borger/kultur-og-fritid/puljer-ogstoettemuligheder/tilskud-til-kulturelle-aktiviteter/

u BEHANDLINGSTID:

Op til 6 uger efter ansøgningsfristen.
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LANDDISTRIKTSPULJEN
Har du en god idé eller et godt projekt, der kan være med til at forbedre landsbyerne og landdistrikternes
udviklingsmuligheder, så har du mulighed for at søge støtte i Landdistriktspuljen. Puljen støtter bl.a. tiltag, der
kan skabe arbejdspladser i landdistrikterne - herunder nicheproduktion, tiltag der styrker bosætningen og
integrationen af nye borgere i landdistrikterne, opretholdelse af basale servicefaciliteter, forbedret infrastruktur og mobilitet, nye funktioner i lokalområdet og arbejdet med boligudvikling samt tilpasning af bygninger i
landsbyer.
Der lægges særligt vægt på:
u Om projektet har sammenhæng med kommunens udviklingsstrategi.
u Om projektet styrker samarbejdet mellem lokale foreninger, borgergrupper og institutioner.
u Kvaliteten og omfanget af borgerinddragelse i projektet.

u HVEM KAN SØGE:

u

Lokalråd, foreninger, enkeltpersoner og selvejende
institutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune.

u HVAD KAN DER SØGES TIL:
Projekter der skaber nye funktioner i lokalområdet
samt gentænker landsbyen. Projekter der indeholder nye idéer samt skaber nye muligheder for en
større gruppe af borgere i lokalområdet.

u PULJENS BELØB:
Ca. 400.000 kr. - max. 100.000 kr. pr. projekt.

u ANSØGNINGSFRISTER:

u

u

u

1. april og 1. oktober.

u SÆRLIGE BEMÆRKNINGER:
Der skal foreligge egen- eller anden medfinansiering
via frivilligt arbejde eller økonomi. Der gives ikke
støtte til vedligeholdelse samt drift.

u BEHANDLINGSTID:
Op til 2 måneder efter ansøgningsfristen.
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u

u

SLÅ I GANG PULJEN
Har du brug for midler til at planlægge og afvikle et hurtigt gennemført projekt i dit lokalområde, eller mangler
du midler til forundersøgelser og skitsetegninger til større projekter, så er der mulighed for at opnå støtte
gennem ”Slå i gang puljen”. Puljen yder også støtte til formidling og kommunikation af lokale initiativer og arrangementer.
Der lægges særligt vægt på:
u Projektet gennemføres inden for 3 måneder.
u I særlige tilfælde projekter for unge mellem 6 -18 år, som ønsker at skabe arrangementer eller vedvarende forbedringer i deres lokalområde.
u Projekter der indeholder nye idéer og er med til at skabe nye muligheder for en større gruppe af borgere i lokalområdet.
u Understøttelse af landsbyforskønnede initiativer og ”pausepladser”.

u HVEM KAN SØGE:
Lokalråd, foreninger, enkeltpersoner og selvejende
institutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune.

u HVAD KAN DER SØGES TIL:

Mindre og hurtigt gennemførte projekter der skaber forbedringer og muligheder i lokalområdet.
Forundersøgelser og skitsetegninger til større projekter.

u PULJENS BELØB:

Ca. 125.000 kr. - max. 10.000 kr. pr. projekt.

u ANSØGNINGSFRISTER:
Ingen frist. Ansøgninger modtages løbende.

u SÆRLIGE BEMÆRKNINGER:

Der skal foreligge egen- eller anden medfinansiering
via frivilligt arbejde eller økonomi. Der gives ikke
støtte til drift og vedligeholdelse.

u BEHANDLINGSTID:

Projekterne bliver behandlet af Fynsland - paraplyorganisationen for lokalrådene i Faaborg-Midtfyn
Kommune. Der gives svar senest 4 uger efter ansøgningen.
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TILSKUD TIL
FERIEAKTIVITETER
Ønsker du/din forening at søge om tilskud til ferieaktiviteter for børn og unge i sommer- og/eller efterårsferien kan det gøres gennem denne pulje. Ferieaktiviteterne bliver samlet på kommunes hjemmeside. Der
uddeles en flyer om ferieaktiviteterne til alle børn og unge i Faaborg-Midtfyn. Flyeren kan også hentes på
bibliotekerne i Faaborg-Midtfyn og på turistkontoret.
Principper for tilskud:
u Aktiviteterne skal være målrettet børn og unge.
u Aktiviteterne skal være offentligt tilgængelige.
u Aktiviteter der er nytænkende og sikrer en større bredde i det samlede udbud af ferieaktiviteter har førsteprioritet til
at opnå støtte.
u Tilskudsmodtagere skal gøre opmærksom på det kommunale tilskud til aktiviteterne i programmer/indbydelser/
pressemeddelelser o.l.
u Der ses positivt på at aktiviteten fokuserer på at integrere idræts- og kultur-uvante børn og unge.

u HVEM KAN SØGE:

u

Foreninger og selvorganiserede grupper i FaaborgMidtfyn Kommune.

u HVAD KAN DER SØGES TIL:
Ferieaktiviteter for børn og unge.

u ANSØGNINGSFRISTER:
En gang årligt - i midten af marts.

u SÆRLIGE BEMÆRKNINGER:
Der gives ikke støtte til forplejning og til at holde
deltagerprisen nede.

u BEHANDLINGSTID:

u

u

u

u

Ca. 4 - 6 uger.

u
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ENERGI- OG VEDLIGEHOLDELSESPULJEN
Trænger din forenings lokaler til en renovering eller en energioptimering, så har foreningen mulighed for at
søge støtte gennem Energi- og vedligeholdelsespuljen for folkeoplysende foreninger. Puljen lægger særlig
vægt på at støtte tiltag, der kan nedsætte energiforbruget samt renoveringer, der kan bidrage til at nedbringe foreningernes driftsomkostning på lokalerne.
Følgende bliver prioriteret:
u Almindeligt vedligehold.
u Energioptimerende tiltag.
u Renovering i forbindelse med at flere foreninger samles i et klubhus/lokale.
u Ansøgninger hvor flere foreninger søger sammen.
Puljen støtter ikke:
u Investering i nye anlæg medmindre det er et energioptimerende tiltag.
u Om- og nybyggeri/udvidelse af lokaler.
u Snerydning, klipning af hegn mv.

u HVEM KAN SØGE:
Folkeoplysende foreninger i Faaborg-Midtfyn
Kommune med egne eller lejede lokaler.

u HVAD KAN DER SØGES TIL:

Energioptimering og almindelig vedligeholdelse af
lokaler.

u PULJENS BELØB:
Ca. 400.000 kr.

u ANSØGNINGSFRISTER:
20. januar, 20. april og 20. september.

u SÆRLIGE BEMÆRKNINGER:
Udgiften må ikke være afholdt inden ansøgningsfristen, og bevillinger skal anvendes senest i
kalenderåret efter bevillingen.

u BEHANDLINGSTID:
Op til 2 måneder efter ansøgningsfristen.
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MODERNISERINGSPULJEN
Denne pulje henvender sig udelukkende til aktivitetscentre og fysiske anlæg i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Formålet med puljen er at modernisere og nytænke aktivitetscentre i Faaborg-Midtfyn Kommune med henblik på at skabe nye aktivitetsmuligheder og nedbringe driftsomkostningerne.
Der lægges særligt vægt på:
u Moderniseringen skaber nye aktiviteter eller udvikler aktiviteter, som vil gavne mange borgere.
u Modernisering skal bidrage til at øge aktivitetsniveauet i faciliteten.
u Om der er etableret samarbejder med andre lokale faciliteter og/eller foreninger i og omkring faciliteten.
u Projektet er innovativt og nytænkende.
u Graden af selvfinansiering.
u Om hvorvidt moderniseringen bidrager til på at sigt at nedbringe behovet for drift- og anlægstilskud.

u HVEM KAN SØGE:

u

Aktivitetscentre/fysiske anlæg i Faaborg-Midtfyn
Kommune.

u HVAD KAN DER SØGES TIL:
Udvikling af aktiviteter, nye samarbejder og tiltag
der kan sænke driftsomkostningerne.

u

u PULJENS BELØB:
Ca. 1.500.000 kr.

u ANSØGNINGSFRISTER:

u

1. februar.

u SÆRLIGE BEMÆRKNINGER:
Aktivitetscentre dækker over faciliteter hvor folk
mødes og dyrker interesser og aktiviteter sammen
- såvel udendørs som indendørs.

u

u

u BEHANDLINGSTID:
Op til 3 måneder efter ansøgningsfristen.
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u

FORSAMLINGSHUSPULJEN
Formålet med puljen er at støtte renovering og energioptimerende tiltag i forsamlingshusene i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der kan primært søges støtte til materialer og installationer mm, der sikrer en udbedring af
en eller flere skader nævnt i det enkelte forsamlingshus tilstandsrapport/vedligeholdes plan. Der kan søges
tilskud til håndværkerhjælp, hvis udførslen af opgaven kræver en autorisation (eks. Sanitet/VVS, El). Derudover kan der søges støtte til energioptimerende tiltag, der kan mindske driftsomkostningerne i forsamlingshuset.
Der lægges særligt vægt på:
u Andelen af egenfinansiering i projektet - herunder frivillig arbejdskraft.
u Skadens omfang. Akutte og kritiske skader (K3), der kan føre til en forværring af bygningens tilstand, hvis de ikke udbedres hurtigt, prioriteres højt.
u Energioptimerende tiltag vurderes ud fra tilbagebetalingstiden og i hvilket omfang forsamlingshuset kan opnå et fald i
energiforbruget.
u Forsamlingshusets rolle som støttepunkt for lokalsamfundet vil indgå i vurderingen - herunder aktivitetsniveau og nytænkning til gavn for lokalbefolkningen.
u Hvorvidt projektet virker realistisk og kan gennemføres inden for en overskuelig fremtid.

u HVEM KAN SØGE:
De 26 selvejende og foreningsdrevne forsamlingshuse i Faaborg-Midtfyn Kommune, der har fået udarbejdet en vedligeholdelsesplan og energimærkning i 2019.

u HVAD KAN DER SØGES TIL:
Materialer, installationer, mm. samt energioptimerende tiltag.

u PULJENS BELØB:
Ca. 500.000 kr.

u ANSØGNINGSFRISTER:
1. juni og 1. november.

u SÆRLIGE BEMÆRKNINGER:

Der skal foreligge egen- eller anden medfinansiering
via frivilligt arbejde eller økonomi. Der gives ikke
støtte til drift og vedligeholdelse.

u BEHANDLINGSTID:

Op til 2 måneder efter ansøgningsfristen.
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HALMODELLENS UDVIKLINGS- OG ENERGI
PULJE
Puljen har til formål at støtte op om idrætshallernes udviklingsplaner og er etableret med henblik på at skabe
synergier mellem hallerne og det omkringliggende samfund. Hallerne har mulighed for at søge støtte til en
bred vifte af udviklingsinitiativer - herunder igangsætning af nye aktiviteter, etablering af sundere kost, kompetenceudvikling og opfølgning på udviklingsplaner. Derudover dækker puljen også energioptimerende tiltag i
hallerne, der kan skabe sundere og mere bæredygtige faciliteter, nedbringe driftsomkostninger samt mindske
energiforbruget.

u HVEM KAN SØGE:

u

Haller i Faaborg-Midtfyn Kommune.

u HVAD KAN DER SØGES TIL:
Udviklingsinitiativer i haller og energioptimerende
tiltag i haller.

u PULJENS BELØB:

u

Ca. 6 - 800.000 kr.

u ANSØGNINGSFRISTER:
1. april

u SÆRLIGE BEMÆRKNINGER:
Projekterne styrkes ved samarbejde med foreninger
eller andre aktører.

u BEHANDLINGSTID:
Op til 2 måneder efter ansøgningsfristen.
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u

u

u

§18 - DEN SOCIALE
PULJE
Puljen har til formål at understøtte frivillige sociale aktiviteter, der skaber trivsel og sunde rammer for socialt
udsatte grupper i alle aldersgrupper med særligt behov for hjælp og støtte. Der kan søges til drift og udvikling af aktiviteter ved foreninger, organisationer og netværk, der i deres frivillige indsatser aktivt arbejder
med puljens formål.

u HVEM KAN SØGE:
Frivillige sociale foreninger, organisationer og netværk, der i deres frivillige indsatser aktivt arbejder
med puljens formål og hvis målgruppe er bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune.

u HVAD KAN DER SØGES TIL:

Frivillige sociale aktiviteter, der skaber trivsel og
sunde rammer for socialt udsatte grupper i alle
aldersgrupper med særligt behov for hjælp og
støtte.

u PULJENS BELØB:
Ca. 1.200.000 kr.

u ANSØGNINGSFRISTER:
1. oktober og 1. april.

u SÆRLIGE BEMÆRKNINGER:
Læs mere på www.fmk.dk/frivilligsocial
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§18 - SAMSKABELSESPULJEN
Puljen har til formål at understøtte NYE frivillige sociale aktiviteter, der inddrager bredt med henblik på at skabe trivsel og
sunde rammer for socialt udsatte grupper i alle aldersgrupper med særligt behov for hjælp og støtte. Indsatserne skal have
fokus på samskabelse, og der skal være deltagelse af minimum to frivillige aktører. Det er et krav at kommunen indgår
som aktør i indsatsen udover som finansierende part. Det kan f.eks. være i forbindelse med idéudvikling, som samarbejdspartner eller på anden vis.

u HVEM KAN SØGE:

u

Frivillige sociale foreninger, organisationer og netværk, der i deres frivillige indsatser aktivt arbejder
med puljens formål og hvis målgruppe er bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune.

u HVAD KAN DER SØGES TIL:

u

Nye frivillige sociale aktiviteter, der inddrager bredt
med henblik på at skabe trivsel og sunde rammer
for socialt udsatte grupper i alle aldersgrupper med
særligt behov for hjælp og støtte.

u PULJENS BELØB:
Ca. 180.000 kr.

u ANSØGNINGSFRISTER:
Ingen frist - ansøges løbende.

u

u

u SÆRLIGE BEMÆRKNINGER:
Der kan ansøges for op til 3 år ad gangen.
Læs mere på www.fmk.dk/frivilligsocial
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u

§79 - ÆLDREPULJEN
Puljen har til formål via åbne arrangementer at forebygge ensomhed hos ældre og herved at styrke trivsel og
sundhed, især blandt enlige og udsatte ældre, herunder:
u At forebygge at eventuelle problemer for den enkelte borger forværres.
u At styrke borgerens overblik og indsigt i egen situation, for derved at øge handlekompetencer.
u At forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem social kontakt, tilbud om samvær og aktivitet.
Der kan søges til drift og udvikling af åbne - dvs. ikke medlemsbetingede - aktiviteter ved foreninger, organisationer og netværk, der i deres frivillige indsatser aktivt arbejder med puljernes formål.

u HVEM KAN SØGE:
Frivillige sociale foreninger, organisationer og netværk, der i deres frivillige indsatser aktivt arbejder
med puljens formål og hvis målgruppe er bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune.

u HVAD KAN DER SØGES TIL:
Der kan søges til drift og udvikling af åbne - dvs.
ikke medlemsbetingede - frivillige aktiviteter målrettet ældre borgere. Aktiviteterne skal bidrage til
at forebygge ensomhed samt styrke trivsel og
sundhed - særligt blandt enlige og udsatte ældre.

u PULJENS BELØB:
Ca. 200.000 kr.

u ANSØGNINGSFRISTER:
1. oktober og 1. april.

u SÆRLIGE BEMÆRKNINGER:

Læs mere på www.fmk.dk/frivilligsocial
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BESØG fonde.dk
Faaborg-Midtfyn Kommune har via samarbejdet i Byregion Fyn mulighed for at tilbyde alle aktører på kultur-, fritid- og socialområdet gratis
adgang til at bruge fundraiserportalen www.fonde.dk i 2020 og 2021.
På fonde.dk kan du bl.a.
u Finde en af Danmarks bedst opdaterede databaser med fonde og
puljer til projekter.
u Lære om fundraising gennem podcasts, video, artikler, rapporter mm.
u Tilmelde dig arrangementer, fundraising kurser og informationsmøder.
u Læse aktuelle nyheder om ansøgningsfrister og de nyeste bevillinger.
u Finde skabeloner til budgetter, projektbeskrivelser, følgebreve mm.
u Finde inspiration til idéudvikling.
Læs mere om den gratis adgang på www.fmk.dk/borger g vælg kultur
og fritid g puljer og støttemuligheder g få gratis adgang til fonde.dk

18

EVENTGUIDEN

- Alt du skal vide før du afholder
et event
Brænder du eller din forening for at afholde et event eller større arrangement? Så kan I finde nyttig information og hjælp på fmk.dk/borger
g vælg kultur og fritid g eventguide.
I eventguiden kan du bl.a. finde kontaktoplysninger på relevante afdelinger i kommunen og finde links til nødvendige ansøgninger ved politi,
beredskab og fødevarestyrelsen. Derudover kan du finde information
om, hvad der er af muligheder for at søge tilskud til arrangementer
samt finde inspiration til, hvor du kan afholde arrangementer.
Ved afholdelse af et arrangement er der en række tilladelser, der skal
søges alt efter arrangementets art. Du skal være opmærksom på at
skaffe de nødvendige tilladelser inden for følgende områder:
u Placeringen af arrangement: I Faaborg-Midtfyn Kommune er der
mange områder, som giver unikke muligheder for at afholde udendørs arrangementer. Det er muligt at låne/lege områderne til arrangementer med publikumsadgang. Vær opmærksom på, at der skal
søges mindst 4 uger før arrangementet afholdes. Politiet skal godkende den plads/område du ønsker at bruge. I den forbindelse ser
politiet bl.a. på til- og frakørselsforhold, parkeringsmuligheder og
sanitære forhold.
u Brug af veje og pladser: Der skal altid søges om tilladelse, hvis du
ønsker at råde over et offentligt vejareal, som kan være vej, fortov,
cykelsti, torv, p-plads eller lignende. Der skal ligeledes søges tilladelse til at bruge arealer på private fællesveje.
u Brug af scener, telte mm.: Scener og telte over 50 m2 eller over
150 personer kræver en byggetilladelse, hvis konstruktionen ikke er
certificeret.
u Musik og støj: Faaborg-Midtfyn Kommune har nogle generelle
retningslinjer for udendørs musikarrangementer. Vi anbefaler bl.a.,
at arrangementerne slutter kl. 23 søndag til torsdag og kl. 24 fredag
og lørdag.
u Beredskab: I forbindelse med afholdelse af et arrangement, er det
vigtigt at informere Region Syddanmarks vagtcentral minimum 2
uger forinden. Vagtcentralen har brug for at få tilsendt en sikkerheds- og beredskabsplan.
Ved spørgsmål om arrangementer skriv til PlanogKultur-Post@fmk.dk
eller besøg eventguiden på fmk.dk
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Dette katalog giver et overblik over Faaborg-Midtfyn Kommunes
puljer til frivillige aktører. I kataloget findes beskrivelser af alle puljerne
samt information om behandlingstid, ansøgningsfrister, gode råd og
særlige opmærksomhedspunkter. Derudover er der en guide til, hvordan de enkelte puljer søges.
Tak fordi du gør en forskel.

Center for By, Land og Kultur
Kultur og Fritid
Mellemgade 15, 5600 Faaborg
Planogkultur-post@fmk.dk
72 53 80 00
www.fmk.dk
Sundhed og Omsorg
Faaborgvej 19, 5854 Gislev
sundhed@fmk.dk
72 53 60 63
www.fmk.dk/frivilligsocial

