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Tilskudsregler for legepladspuljen 
 
Kriterier 
Ikast-Brande Kommune modtager løbende ansøgninger fra foreninger, som ønsker økonomisk 
støtte til renovering af legepladser. 
 
I forbindelse med harmoniseringen af offentlige legepladser i kommunen har byrådet besluttet at 
oprette en legepladspulje, hvor de private legepladser kan søge midler fra. Legepladspuljen består 
af overskydende driftsmidler tiltænkt de kommunale legepladser, og puljen udgør i år 50.000 kr. 
 
I vurdering af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på 
• Legepladsen skal tilbyde gode og varierede muligheder for både bevægelse og det sociale 
møde. 
• Sanserne skal stimuleres af former, farver og forskellige teksturer. Altså gerne en eller flere 
farver, når blot det samlede udtryk ikke fremstår spraglet. 
• Indretningen skal give mulighed for klatring, gemmeleg, balancetræning og bevægelse. 
• Legepladsens målgruppe er børn i alderen 2 - 12 år. 
• Legepladsens kapacitet. 
• Der skal være plads til både individuel leg og leg i grupper. 
• Legepladsen skal indeholde legeredskaber og udfordringer, der er rettet mod de enkelte alders-
gruppers motoriske muligheder. Nogle af redskaberne kan henvende sig til en aldersgruppe, mens 
andre kan bruges af flere. 
• Legepladsen skal indrettes, så der er plads til at fordele sig efter alder. 
• Legeredskaberne skal være robuste over for slid og vejrets påvirkninger.   
 
Hvor meget kan der gives i tilskud? 
Ikast-Brande Kommune yder som udgangspunkt op til 50 % økonomisk støtte til udvalgte projek-
ter. Der ydes maksimalt 25.000 kr. pr. projekt. Det er afgørende, at ansøger kan løfte mindst halv-
delen af den indsats, der skal til for at gennemføre projektet. Ansøgers indsats kan være i form af: 
økonomisk bidrag via ansøgers egne midler eller andre sponsorer, levering af materialer og/eller 
levering af arbejdskraft. Der kan ikke søges om økonomisk tilskud fra andre kommunale områder. 
 
Hvem kan søge? 
Alle foreninger, der driver en privat legeplads på kommunal jord i Ikast-Brande Kommune, har 
mulighed for at søge.  
 
Hvad skal ansøgningen indeholde? 
Du finder ansøgningsskemaet til legepladspuljen på kommunens hjemmeside www.ikast-brande.dk 
med søgeordet legepladspulje. Skemaet skal udfyldes og indsendes.  
Derudover skal ansøgningen indeholde beskrivelse af projektet, en kopi af legepladsinspektionsrap-
porten, kopi af forsikringspolice af ansvarsforsikringen for legepladsen. 
  

http://www.ikast-brande.dk/
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Ansøgningsfrist 
Senest den 1. juni 2021. 
 
Ansøgningen skal sendes til? 
e-mail: doove@ikast-brande.dk 
 
Hvad sker der så? 
Senest en uge efter ansøgningsfristens udløb modtager du en kvittering for, at vi har modtager din 
ansøgning. Hvis du har søgt og ikke modtaget en kvittering, er det vigtigt, at du hurtigt tager kon-
takt os til. Vej og Park behandler de indkomne ansøgninger, hvorefter der bliver sendt et svar til 
samtlige ansøgere ca. 1 måned efter ansøgningsfristens udløb. 
 
Hvordan får du pengene udbetalt? 
Projektet skal være afsluttet, realiseret og afrapporteret inden den 1. december 2021. Der ydes 
kun økonomisk bidrag til fakturerede udgifter inkl. moms på indkøbte materialer, indkøbt arbejds-
kraft anlægsarbejde og lignende. Der ydes ikke tilskud til afholdelse af ansøgers egen indsats. 
 
Der ydes udelukkende dækning for afrapporteret regnskab inkl. bilag og billeddokumentation, som 
er Vej og Park i hænde inden den 1. december i indeværende år. På regnskabet anføres det konto-
nummer, hvortil pengene skal anføres. Der skal indsendes kopi af evt. tilsagn fra øvrige sponsorer 
og en godkendt byggeansøgning. 
 
 


