Retningslinjer for Kulturaftale Sønderjylland-Schleswigs Ungepulje 2022
Ungepuljen er en pulje med midler til ungdomsaktiviteter 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. Puljen er på
35.000 kr. og administreres af en udvælgelseskomité bestående af ungekoordinatoren i
Sønderborg kommune, campuskoordinatoren for Campusråd Aabenraa, områdelederen for idræt,
unge og kultur i Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger samt ungdomskonsulenten i
Kreisjugendring Schleswig-Flensburg i samarbejde med Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig.
Herefter benævnes aktiviteter, arrangementer og projekter samlet som aktiviteter.
Retningslinjer
- Puljen kan søges af unge mellem 14 og 26 år, der er bosiddende i Region SønderjyllandSchleswig. Du må gerne inddrage relevante voksne til at rådgive dig med ansøgningen og med
aktiviteten undervejs.
- En forening kan ikke søge på vegne af unge, men det er en god idé at lave et samarbejde.
Projekterne må også gerne omfatte samarbejde mellem flere forskellige foreninger, institutioner
mv. i området. I så fald skal disse organisationer også være bosiddende i Region SønderjyllandSchleswig.
- Aktiviteten skal være for, med og af unge, der bor i Region Sønderjylland-Schleswig.
- Aktiviteten skal i udgangspunktet være åbne for alle 14-26-årige, der bor i Region SønderjyllandSchleswig, men I må gerne sætte et maks. deltagerantal. Hvis du f.eks. søger om penge til et
projekt i samarbejde med en forening, skal aktiviteten med andre ord være åben. Unge uden for
Region Sønderjylland-Schleswig kan også deltage.
- Aktiviteten skal afholdes i Region Sønderjylland-Schleswig og blive gennemført af de unge selv.
- Aktiviteten skal inspirere andre unge, der bor i Region Sønderjylland-Schleswig.
- Aktiviteter, der allerede er etablerede, må gerne søge puljen, hvis aktiviteten udvides til at være
dansk-tysk.
- Aktiviteter, der tidligere har søgt og fået bevilliget penge af Ungepuljen, må gerne søge igen.
- Aktiviteten kan f.eks. være inden for kultur, fritid, idræt eller demokrati. Det kan være koncerter,
turneringer, festivaler, billedkunst, film, teater, det skrevne og det talte ord, dans, happenings,
foredrag, workshops og anden social aktivitet.
Ungepuljen støtter IKKE:
- Aktiviteter med alkohol.
- Aktiviteter der allerede har være afholdt – dvs. man kan ikke søge om penge med
tilbagevirkende
kraft.
- Aktiviteter med et kommercielt formål.
- Enkeltpersoner.
Ansøgning
Penge fra Ungepuljen udbetales på baggrund af en ansøgning. Ansøgningen skal indeholde en kort
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beskrivelse af aktiviteten, hvor og hvornår aktiviteten gennemføres, hvordan I lever op til
kriterierne, et budget samt en vurdering af, hvor mange unge, der forventes at blive involveret
i/opleve aktiviteten. Der bevilges projekter med et budget på op til 10.000 DKK.
Af praktiske årsager skal aktiviteten have en ansvarlig kontaktperson. Vi skal have denne persons
fødselsdato, adresse, mail og telefonnummer. Er personen under 18 år, skal vi have oplysningerne
på en ansvarshavende, der kan stå inde for aktiviteten.
Når aktiviteten er gennemført, skal I aflægge regnskab og en kort rapport. I må også meget gerne
indsende billeder, videooptagelser eller andet materiale fra aktiviteten. Bevillingen forudsætter, at
aktiviteten gennemføres. I modsat fald vil pengene helt eller delvis skulle betales tilbage, så andre
unge kan få glæde af dem.
Ansøgningsfrister
I kan søge Ungepuljen løbende, og kan forvente svar på jeres ansøgning inden for 14 dage,
undtagen i ferieperioder. Ansøgningerne behandles og udvælges af udvælgelseskomitéen.
Det tilsigtes, at alle pengene bevilliges i indeværende år.
Midler, der ikke er blevet uddelt i indeværende år, indgår i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswigs
samlede budget for det kommende år, som godkendes af Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig.
Markedsføring
Aktiviteten skal offentliggøres, så informationen når ud til så stor en målgruppe af unge som
muligt. I kan f.eks. annoncere aktiviteten bredt på Facebook, Instagram eller hjemmesiden
www.kulturfokus.dk/de.
Hvad kan du lave for pengene?
De penge, som I får til jeres aktivitet, gives som underskudsgaranti. Det vil sige, at pengene kun
må dække de udgifter, der er til rest, efter at indtægterne fra f.eks. billetter og drikkevarer er
trukket fra de samlede udgifter. Aktiviteten må med andre ord ikke give overskud til jer som
ansøgere og aktivitetsmagere. Hvis der er tilskudspenge til overs, skal de tilbagebetales. De
udgifter, som bevillingen må dække, er udgifter, som indgår i selve aktiviteten. Udgifterne kan
være til materialer, honorar til optrædende, til undervisere eller leje af bl.a. lokaler, inventar eller
teknisk udstyr. I kan heller ikke som ansøgere og initiativtagere til aktiviteten få dækket honorar til
jer selv: Tanken bag Ungepuljen er, at man som frivillig kan få penge til at realisere sine idéer til
glæde og inspiration for andre unge også.
Udbetaling af midler
De bevilgede projektmidler udbetales hurtigst muligt efter godkendelse af ansøgningen.
Når aktiviteten er afholdt
Når aktiviteten er afholdt, skal I sende et regnskab inkl. kvitteringer samt en kort beskrivelse af
hvordan det gik til Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig på mail kulturregion@region.dk senest 1
måned efter aktivitetens afslutning.
- Regnskab for aktiviteten: Hvis I har overskud på regnskabet, vil det blive modregnet støtten fra
puljen. Husk at gemme kvitteringer som dokumentation for jeres udgifter 3 måneder efter
aktivitetens afholdelse. Måske får vi brug for at se dem ved gennemgang af regnskabet, og I får
kun dækket de udgifter, som I har fakturaer/regninger for.
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- Kort beskrivelse: Hvordan gik afviklingen? Udfordringer? Succesoplevelser? Antal deltagere og
hvor kommer de fra?
Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte koordinator Annika Carstensen,
anca@region.dk, tlf. 24 90 44 86.
På vegne af udvælgelseskomitéen
Annika Carstensen
Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig
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