Anholt Skole og Børnehave
Att: Mia Nordby
Ørkenvej 1b
8592 Anholt
Sagsnummer: 109531
København, den 17. juni 2020

Tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv
Som svar på jeres ansøgning vedrørende
Fra hav og jord til bord
har Friluftsrådets bestyrelse besluttet at yde et
Tilskud til udeliv og undervisning i naturen i et samarbejde med lokale foreninger og borgere.
Til bænke, borde, højbede, lerbageovn, fiske-, snitte- og bålgrej.
Tilskuddet er på 40.000 kr. ud af et samlet budget på 51.424 kr.
Tilskuddet dækker ikke fradragsberettiget moms.
Der er i bevillingen lagt særlig vægt på følgende forhold i projektet:
En gruppe lokale, heraf flere erhvervsdrivende, vil løbende bidrage med undervisning inden for fiskeri,
naturens råvarer og træarbejde.
Hvad skal være opfyldt, for at tilskuddet kan udbetales?
- Udgifter skal være afholdt som beskrevet i det budget, der er indsendt i forbindelse med ansøgningen.
- Projektet skal gennemføres som beskrevet i den indsendte projektbeskrivelse.
Såfremt projektet ikke kan gennemføres i overensstemmelse med budget og projektbeskrivelse, skal det
meddeles Friluftsrådets Tilskudsadministration hurtigst muligt.
Væsentlige afvigelser fra budget eller projektbeskrivelse vil medføre at tilskuddet reduceres eller bortfalder.
Tilskud skal søges udbetalt inden for et år fra dags dato.
Hvornår udbetales tilskuddet, og hvilken dokumentation skal indsendes?
Udbetaling af tilskuddet kan finde sted, når projektet er afsluttet, og samtlige udgifter er afholdt.
I løbet af tilsagnsperioden har I mulighed for at anmode om en delvis udbetaling på baggrund af
dokumentation for afholdte udgifter i form af et underskrevet delregnskab og kort redegørelse for de
afsluttede dele af projektet.
Når projektet er afsluttet, og alle udgifter er afholdt, skal I indsende følgende:
- Et projektregnskab opstillet som det indsendte budget og i den skabelon, der findes på
www.friluftsraadet.dk/tilskud/projektregnskab. Regnskabet skal påtegnes i overensstemmelse med
den vedlagte instruks.
Friluftsrådets revisor foretager stikprøvevist kontrol blandt alle udbetalte projekttilskud, og I vil derfor
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kunne blive kontaktet i forbindelse med ekstern bekræftelse af tilskudsforhold. I bedes derfor opbevare
regnskabsmaterialet i henhold til bogføringsloven i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet
vedrører.
- Fotos fra projektets udførelse. Friluftsrådet kan frit anvende disse fotos.
- Fortæl andre, at projektet er støttet med udlodningsmidler til friluftsliv via en nyhed på jeres hjemmeside
eller et opslag på Facebook. Logo hentes på www.friluftsraadet.dk/tilskud/logo.
- Oplysning om bankkonto (registrerings- og kontonummer samt kontohaverens navn) hvortil pengene kan
overføres.
- Eventuelt en kort beskrivelse af erfaringer og særlige iagttagelser fra projektet.
Ovennævnte dokumentation indsendes ved at logge på www.fr-tips.dk med sagsnummer og e-mail.
Friluftsrådets Tilskudsadministration vil sørge for udbetaling af tilskuddet snarest derefter. I vil få tilsendt
et sponsorskilt, som bedes placeret et synligt sted på den støttede facilitet.
Formidling af projektet
Fortæl gerne de lokale medier, at I har fået støtte til dette projekt. I kan finde gode råd til
pressemeddelelser og hente en skabelon på www.friluftsraadet.dk/tilskud/presse
Det er Friluftsrådets bestyrelse, der har det endelige ansvar for fordelingen af Udlodningsmidler til
Friluftsliv. Afgørelser vedrørende konkrete ansøgninger kan påklages til Friluftsrådets bestyrelse per mail
til tips@friluftsraadet.dk. Klager over Friluftsrådets overordnede forvaltning af puljen kan ske til
Miljøstyrelsen, der har tilsynsforpligtigelse med puljen. Fristen for at klage er fire uger fra dags dato.
Vi ønsker jer held og lykke med gennemførelsen af projektet.
Med venlig hilsen

Flemming Larsen
Formand for bevillingskomitéen
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