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Legepladspuljen 2021  
 
Ansøgningsfrist: 1. juni 2021 
  
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.  
 
Nedenstående projektbeskrivelse kan bruges som hjælp til ansøgeren, men der må gerne indsen-
des en selvstændig projektbeskrivelse, så længe denne opfylder kriterierne og oplyser om neden-
stående punkter.  
 
Ansøgningen sendes til Vej og Park på mail:  
doove@ikast-brande.dk  
 
Projekttitel _______________________________________________________________ 
 
 
Ansøger og projektansvarlig  
Hvem ansøger og hvem står for projektet (forening m.v.).  
Kontaktperson:  ____________________________________________________________ 
Telefonnummer:  ___________________________________________________________ 
E-mail:  ___________________________________________________________________ 
Forening:  _________________________________________________________________ 
Evt. CVR-nr.:  ______________________________________________________________ 
 
 
 
Projektet udføres på  
Adresse: ____________________________________________________ 
 
 
 
 Der er søgt om:                      □  gravetilladelse 
                                              □ byggetilladelse  
                                              □  nedrivningstilladelse 
  
Kort beskrivelse af projektets indhold  
(Tegning/kort over projektets placering skal vedlægges) 
 
 
 



 

 

 

Dato: 10. april 2021 
 
Sagsnr: 04.01.14-A00-1-21 

2 

 
 
 
 
 
 
 

 
Budget for projektet (Detaljeret budget kan vedlægges)  
 
Forventede udgifter 
Materialer _____________ kr.  
Maskiner ____________ kr.  
Andet _____________ kr. Beskriv ___________________________  
 
I alt _____________ kr. 
 
Finansiering 
Ansøger har søgt om tilskud fra organisationer, fonde eller andre sponsorer m.m. 
Fondens navn _______________________________________ 
Vil søge / har søgt _____________ kr. 
Har fået bevilget _____________ kr. 
 
(Frivilligt arbejde kan indgå i budgettet og indregnes som egenfinansiering med 100,- kr. pr. time, 
men kan ikke støttes af midlerne. Husk at påføre, hvad du bidrager med.) 
 
Indtægter (egenfinansiering og sponsorstøtte) 
Anden sponsorstøtte __________ kr. 
Frivilligt arbejde (afregnes med 100,-/time) _____________ kr.  
Materialer _____________ kr.  
Maskiner _____________ kr.  
 
I alt _____________kr.  
 
Der søges om tilskud fra legepladspuljen på i alt ____________ kr.  
 
Tilskud anvendes til  
Materialer _____________ kr.  
Maskiner _____________ kr.  
Andet _____________ kr.  
Beskriv ___________________________  
 
Tidsplan for renovering af legepladsen 
Projektet forventes påbegyndt _____________ dd.mm.åååå 
Projektet forventes afsluttet _____________ dd.mm.åååå 
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Underskriver for ansøger (oftest kontaktpersonen el. anden repræsentant for ansøger)  
 
 
Dato_________ Underskrift____________________________________________________ 
 
 
 


