Her kan du søge om penge fra den dansk-tyske Ungepulje
Ungepuljen er en pulje med midler til dig, der er mellem 14 og 26 år, og gerne vil lave en aktivitet,
et arrangement eller et projekt sammen med andre unge. Formålet med puljen er at give unge i
Region Sønderjylland-Schleswig mulighed for gennem aktiviteter, arrangementer og projekter at
inspirere unge i hele området til at lave fælles projekter, styrke det sociale fællesskab mellem
unge på tværs af området samt give unge en mulighed for at være en aktiv del af det dansk-tyske
samarbejde i grænselandet. Herefter benævnes aktiviteter, arrangementer og projekter samlet
som aktiviteter.

Før I udfylder ansøgningsskemaet, bør I læse Retningslinjer for Ungepuljen
Vi beder om jeres oplysninger, så Udvælgelseskomitéen kan behandle og tage stilling til, om I skal
modtage støtte. Regler for opbevaring af personfølsomme data vil blive overholdt.
Puljen støtter ikke aktiviteter, der har et kommercielt formål. Aktiviteten må ikke være afsluttet,
inden ansøgningen er behandlet. Der kan ikke bevilges midler med tilbagevirkende kraft.
Aktivitetens titel:
Kontaktpersons navn:
Er du under 18 år? Ja

Nej

Hvis ja, ansvarshavende navn:

Postadr.:
E-mail:
Tlf. nr.:
Fødselsdag:
Evt. website:
Evt. samarbejdsorganisationens navn:
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Kontaktperson i samarbejdsorganisationen:
Bankoplysninger på samarbejdsorganisationen (hvis relevant):

Er I flere om at søge støtte? (Navne på medarrangører):

Hvornår begynder og slutter aktiviteten?

Hvor foregår aktiviteten?

Beskriv kort aktiviteten og aktivitetens målgruppe her:
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Hvordan kommer aktiviteten andre unge til gavn, herunder hvordan den er til inspiration for unge i
hele Region Sønderjylland-Schleswig?

Hvor mange bliver involveret i/oplever aktiviteten? (Estimat af arrangører og antal deltagere)

Hvilket beløb søger I (DKK/EUR)?
Budget for hvordan I gerne vil bruge pengene:

Vær opmærksom på, at der skal være balance mellem udgifter og indtægter.
Udgifter kan for eksempel være forplejning, honorar, leje af udstyr, lokaleleje, markedsføring,
materialer og afgifter (for eksempel KODA).

Indtægter kan for eksempel være ansøgt tilskud fra Ungepuljen, tilskud fra andre
puljer/fonde/sponsorer, entré og salg.
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Hvordan kommer Region Sønderjylland-Schleswigs unge og/eller andre til at høre om aktiviteten?
Laves der fotos, video, optagelser, blog eller en skriftlig fortælling om aktiviteten?

Er I indforstået med, at det er en forudsætning, at I bor i Region Sønderjylland-Schleswig, og at I
ikke er fyldt 27 år, når aktiviteten gennemføres?
Ja
Er I indforstået med, at bevillingen forudsætter, at aktiviteten skal være for, med og af unge, der
bor i Region Sønderjylland-Schleswig?
Ja
Er I indforstået med at indsende dokumentation for afholdte udgifter jf. budgettet senest én
måned efter, at aktiviteten er gennemført?
Ja
Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes sammen med eventuelt supplerende materiale via mail til
kulturregion@region.dk.
Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte koordinator Annika Carstensen, Kulturaftale
Sønderjylland-Schleswig på mail anca@region.dk eller tlf. 24 90 44 86.

4

