
ANSØGNING TIL 

TVERSTED  

BORGER- OG TURISTFORENING 

OM ØKONOMISK STØTTE 

 

Hvem søger  

Ansøger: _____________________________ CVR-nr. (hvis virksomhed): __________________ 

Kontaktperson: ________________________ 

Adresse, postnummer og by: ___________________________________________________________ 

E-mail: ________________________  Telefon/Mobilnummer: ______________________ 

 

Beskrivelse af projektet  

Hvad går projektet ud på? ______________________________________________________________ 

I hvilken periode finder projektet sted? ____________________________________________________ 

Hvem henvender projektet sig til? ________________________________________________________ 

Hvilke aktiviteter er omfattet af projektet? __________________________________________________ 

Fra hvornår kan projektet opleves/besøges?________________________________________________ 

Andet, du ønsker at motivere din ansøgning med? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Budget og finansiering  

Hvad er det samlede budget for projektet? ________________________________________________ 

(specificeret budget skal så vidt muligt vedlægges)  

Er der bevilget midler fra anden side? ____________________________________________________ 

 Hvis ja, fra hvem og hvor meget? _______________________________________________________ 

Hvordan skal det samlede projekt finansieres? _____________________________________________ 

Hvilket beløb ønsker du at ansøge om fra Tversted Borger- og Turistforening? ____________________ 

Bemærk: 

Tversted Borger- og Turistforening offentliggør ansøgers navn og beskrivelse af projektet/aktiviteten. 

Vi forventer, at støttede aktiviteter for så vidt muligt tilføjes kalenderen på Tversted.dk. 

Vi forventer at modtage en kort opdatering når projektet/aktiviteten er gennemført, og forbeholder os ret 

til at skrive om det på Tversted.dk samt sociale medier. 

 



 

Dato:   Underskrift: __________________________ 

 

VEJLEDNING TIL ANSØGER 

 

Tversted Borger- og Turistforeningen afsætter hvert år et beløb til støtte af projektet og aktiviteter med 

lokal relevans. Tilskud er typisk beløb mellem 1.000 og 15.000 kr. Der kan også bevilliges støtte i form af 

en underskudsgaranti op til et forudbestemt beløb. Det er en forudsætning at der indgår et element af 

frivilligt arbejde. 

 

Hvem kan søge? 

Alle kan søge (private, foreninger, virksomheder). 

 

Hvilke projekter/aktiviteter gives tilskud til? 

Projektet/aktiviteten skal være relateret til Tversted og komme Tversteds borgere eller turister i området 

til gode. 

 

Hvordan ansøger jeg?  

Ansøgningen udfyldes og sendes evt. sammen med budget pr. e-mail til  news@tversted.dk 

 

Hvordan vurderer vi din ansøgning? 

Alle ansøgninger behandles af bestyrelsen for Tversted Borger- og Turistforening.  

 

Hvornår kan du forvente svar på din ansøgning? 

Ansøgningen behandles på det førstkommende bestyrelsesmøde efter modtagelsen, hvis modtaget 

senest 5 hverdage før mødet.  Vi meddeler svar indenfor 5 hverdage efter mødet.  

 

mailto:news@tversted.dk

