
  

Internationalt Forum i Lejre (IFIL) 

Bilag til ansøgningsskema 
  

Hvem kan opnå støtte?  

Foreninger, grupper eller enkeltpersoner kan ansøge om midler til udvekslinger og arrangementer, 

der er lokalt forankrede og har en særlig relevans for borgere i Lejre Kommune. IFIL støttede 

arrangementer skal være offentlige og må ikke have kommercielle formål. Med kommercielle 

formål forstås arrangementer, der udelukkende har til formål at skabe omsætning og fortjeneste.    

  

Hvad kan opnå støtte?  

IFIL understøtter – jf.  „Strategi for Internationalt Forum i Lejre“ - mellemfolkelige, kulturelle og 

erhvervsmæssige kontakter indenfor idræt og fritid, kultur, skole og uddannelse, klima, energi, 

miljø, økologi samt erhvervs- og landsbyudvikling. Formålet er at skabe kendskab til omverdenen 

samt udvikle tolerance, international forståelse og respekt.    

  

På baggrund af et dokumenteret planlagt gensidigt samarbejde/udveksling støtter IFIL 

forberedelse såvel som gennemførelse af projekter.   

  

IFIL støtter projekter med ideer og rådgivning samt fungerer som rådgivende organ for 

venskabsforbindelserne, herunder fastholdelse og udbygning af eksisterende 

venskabsforbindelser.  

  

IFIL lægger vægt på, at støtte samarbejdsprojekter, der har et længerevarende  og gensidigt 

perspektiv.    

  

IFIL kan støtte udgifter til honorar men støtter ikke udgifter til løn.  

  

Hvordan kan støttemidler bevilges?  

Støtte fra IFIL kan gives i form af enten:  

   

a. Tilskud   

b. Underskudsgaranti   

  

Tilskud  
Tilskud udbetales, når ansøgningen er imødekommet. Såfremt det bevilgede og udbetalte beløb 

ikke er fuldt ud anvendt til det bevilgede projekt/formål, skal restbeløbet tilbagebetales til Lejre 

Kommune.   

  



 
 

Underskudsgaranti   
Kan bevilges ved en forventet risiko ved et arrangement, hvor budgettet ellers balancerer uden 

støtte fra IFIL. Ved ansøgning om underskudsgaranti skal det ansøgte beløb, således ikke fremgå af   

 

  

budgettet. Udbetalingen af underskudsgarantien sker, når ansøger har fremsendt det endelige 

regnskab, hvor den manglende finansiering fremgår.   

  

Der gør sig en række generelle forhold gældende ved udbetaling af midler. Læs mere her 

  

Kan der søges flere gange?  

IFIL ønsker at støtte udvikling frem for drift. Der er dog ikke begrænsninger på, hvor mange gange 

et arrangement kan få bevilget støtte, men IFIL vægter nye initiativer frem for aktiviteter, der har 

fundet sted flere gange.   

  

Medfinansiering/egetbidrag   

Som udgangspunkt er der ikke krav om medfinansiering, men IFIL finder, at en form for 

medfinansiering er et udtryk for interesse/ejerskab til projektet.     

  

Budget og regnskabsaflæggelse  

En ansøgning om midler fra IFIL skal indeholde et budget med oplysning om de udgifter og 

indtægter, der er en forudsætning for og et resultat af projektet. Fsva. angår udgifter, skal alle 

udgifter, der er en direkte følge af projektet, fremgå. Tilsvarende skal alle indtægter dvs.  

egenbetaling, tilskud fra foreninger, fonde og andre former for støtte oplyses med angivelse af 

kilde.   

  

IFIL kan i forbindelse med behandlingen af ansøgningen bede om yderligere oplysninger.    

  

For IFIL støttede projekter gælder det, at et regnskab for arrangementet skal være indsendt senest 

2 måneder efter afholdelsen. Såfremt der er tale om en forening/institution, skal regnskabet være 

underskrevet af to personer, der tegner foreningen/institutionen. Hvis bevillingen er tildelt en 

enkeltperson skal regnskabet suppleres med dokumentation for arrangementets afholdelse. 

Dokumentation aftales nærmere mellem IFIL og tilskudsmodtager.  

  

De støttede midler vil på baggrund af konkret anmodning kunne udbetales to måneder inden 

projektets fastlagte afholdelse.   

  

https://www.lejre.dk/media/6215/%C3%B8konmi-endelig-1.pdf
https://www.lejre.dk/media/6215/%C3%B8konmi-endelig-1.pdf


Tilskudsmodtager skal herudover indsende en kort skriftlig rapport over projektet; forløb, 

aktiviteter og opnåede resultater.  

  

Kommunikation   

Modtagere af bevillinger fra IFIL forpligtes til, at sikre at IFIL krediteres for støtten i de 

sammenhænge, hvor projektet nævnes. Det vil sige i forbindelse med omtale i dag- og ugeblade, 

pressemeddelelser, posters, breve, på de sociale medier m.v.   


