Fonden Geopark Odsherreds pulje til aktørdrevne aktiviteter under
Geopark Festivalen 2019
Hvad støtter puljen?
Støtten deles ud til lokale aktører, der udvikler events til
Geopark Festivalen 2019. Der lægges vægt på initiativer, der
øger offentlighedens kendskab til Geopark Odsherreds
landskab og geologi, herunder landskabets betydning for
kulturhistorien, kunsten og råvarerne. Samtidig skal bæredygtig
udvikling af lokalsamfund, bæredygtig vækst og/eller
bæredygtigt forbrug også være tænkt med ind i eventen.
Medvirker din event til udvikling af nye initiativer eller
iværksætteri, der kan gavne udviklingen i hele Odsherred eller i
et lokalsamfund, vil dette også blive vægtet højt.

Hvem kan søge om støtte?
Alle organisationer, foreninger, virksomheder og enkeltpersoner kan søge støtte.

Hvad kan der søges til?
-

Særlige udgifter der vedrører aktivitetens indhold, f.eks. materialer, som er
nødvendige for deltagernes aktive medvirken
Eksterne foredragsholdere/guider/formidlere/musikere
Særlige installationer (f.eks. lyd eller lys, som er vigtigt for indholdet af aktiviteten)
Underskudsgaranti for arrangementer, hvor deltagerantallet er afgørende for
gennemførelse (max. 3.000 kr.). Vær opmærksom på, at denne garanti er ikke nem
at få, da det kræver et helt særligt arrangement, hvor muligheden for afholdelse
virkelig afhænger af en underskudsgaranti.

Hvad kan der ikke søges til:
-

Aflønning af egen arbejdsindsats.
Anskaffelse af inventar, f.eks. borde, bænke, parasoller, service m.m. (bør kunne
lånes/lejes). Her henviser vi til at tage kontakt til Grejbanken, som Ung i Odsherred
står for. Skriv til Louise Nordlund på mail: lnoha@odsherred.dk (Frist for sidste
afhentning er d. 28. juni).
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Egen finansiering
Hvis du som ansøger selv medvirker til financieringen af dit initiativ, vil din ansøgning blive
prioriteret frem for initiativer uden egen finansiering.
Sidste frist for at søge støtte fra puljen
Ansøgning skal være Geopark-sekretariatet i hænde senest d. 9. april 2019 kl. 12.00.
Hvordan gør man så?
Udfyld ansøgningsskemaet og send ansøgningen afsted til Pernille Bossov Godt på mail:
pebo@geoparkodsherred.dk
Svar kan forventes inden udgangen af april måned - og dermed inden sidste frist for
tilmelding af event til Geopark Festivalen 2019.
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