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OM TURISMEPULJEN  

Turismepuljen hører under det politiske udvalg for Kultur, Fritid og Bosætning (KFB), 
Guldborgsund Kommune. Puljen understøtter KFB-udvalgets til enhver tid gældende 
udvalgsstrategi. Der er endvidere inkluderet anbefalinger fra det rådgivende Opgaveudvalg 
for Landdistrikter og Turisme (LTU) i forhold til udvikling af ”den lille turisme” – dvs. de 
mindre turismeaktører i kommunen.  
 
Puljen administreres af Center for Borger & Branding, afdeling for Kultur & Fritid.  

FORMÅL 

Turismepuljen har til formål at støtte aktiviteter og initiativer, der kan fremme turismen og 
de mindre turismeaktører i Guldborgsund Kommune (”den lille turisme”). Det kan for 
eksempel være til udvikling og afholdelse af nye aktiviteter, events og oplevelser til danske 
og udenlandske turister på Lolland-Falster. 

POLITIKKER & STRATEGIER 

Turismepuljen er strategisk forankret i KFB’s udvalgsstrategi 2019-2022, herunder målet om 
at turismen understøttes. Strategien kan læses her: 
 
KFB’s udvalgsstrategi 

HVEM KAN SØGE? 

Foreninger, organisationer og institutioner mv., der gennem projektaktiviteter ønsker at 
bidrage til at understøtte puljens formål, og som i øvrigt har et almennyttigt sigte, der 
gavner den brede offentlighed i Guldborgsund Kommune.   

HVAD KAN MAN SØGE OM TILSKUD TIL? 

Turismepuljen støtter aktiviteter, der kan tiltrække turister til Guldborgsund Kommune og 
fremme turismen på Lolland-Falster. Endvidere lægges der vægt på at støtte tre strategiske 
fokusområder: 1) Fødevareturisme, 2) Vand, kyst og natur, samt 3) Sportsturisme. 
 
Med udgangspunkt i Landdistrikts- og Turismeudvalgets anbefalinger fra 2019, så kan der 
desuden søges tilskud til turistrettede aktiviteter og projekter, der fremmer:  

1. FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling 

https://www.guldborgsund.dk/%7E/media/POLITIK/Politikker_og_strategier/Udvalgsstrategier_2019-22/Udvalgsstrategi_2019-22_KFB.ashx
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2. Kultur- og dannelsesturisme 
3. Outdoor-turisme (fx vinterbadning, vandring, ridning og cykling) 
4. Det gode værtskab 
5. Synliggørelse og (primært digital) markedsføring af lokale turistoplevelser 
6. Kompetenceudvikling for/til mindre turismeaktører eller turismenetværk. 
7. Samarbejder og fælleskaber mellem frivillige foreninger, erhvervsaktører, 

turistinformationer, klyngenetværk m.fl.  
 
Guldborgsund Kommune kan i henhold til kommunalfuldmagten yde tilskud til opgaver og 
aktiviteter, der har til formål at støtte borgernes mulighed for fritidsaktiviteter og 
lokaludvikling; herunder aktiviteter til fremme af forenings- og idrætsliv, kultur, turisme og 
bosætning, såfremt projektet ikke anses for at skabe konkurrenceforvridning.  

HVAD KAN MAN IKKE SØGE OM TILSKUD TIL? 

• Drift 
• Vedligehold 
• Tryk af turismebrochurer og lign. 
• Projekter og aktiviteter, der er konkurrenceforvridende 
• Igangværende projekter og aktiviteter, der allerede har fundet sted. 

ANSØGNINGSFRISTER 

Der er ingen frister og puljen kan søges løbende. Ansøgninger der modtages i den første uge 
af hver måned kan forventes behandlet på KFB-udvalgets møde den kommende måned.  

HVEM VURDERER DIN ANSØGNING? 

Ansøgninger vurderes og behandles af Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget (KFB).  

HVAD BLIVER DIN ANSØGNING VURDERET PÅ? 

KFB vægter, at de støttede projekter i videst muligt omfang udvikles og gennemføres i et 
samarbejde blandt flere aktører, og at projekterne styrker fællesskaber, relationer og 
lokaludvikling. 
 
Udvalget vægter desuden, at der er en plan for, hvordan projektet bliver formidlet, og 
dermed synliggjort for andre, ligesom der lægges vægt på, om projektet fremstår 
gennembearbejdet og med en realistisk og bæredygtig finansieringsplan. 
 
Til grund for vurdering af ansøgninger anvender KFB et projektvurderings-værktøj, som kan 
findes på Tilskuds- og Foreningsportalen (se bilag: Adm. vejledning til projektvurdering). 
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HVORDAN ANSØGER JEG? 

Ansøgninger til Turismepuljen skal indsendes via Guldborgsund Kommunes Tilskuds- og 
Foreningsportal: https://forening.guldborgsund.net/infoside.asp?id=1  
 
Alle oplysninger i ansøgningsskemaet skal udfyldes, og der stilles krav om, at der 
til ansøgningen vedhæftes et udspecificeret budget.  
 
Andre bilag, for eksempel foreningsvedtægter, uddybende projektbeskrivelse og tidsplan, 
kan vedhæftes, men det anbefales, at alle væsentlige beskrivelser af projektet 
lægges direkte ind i ansøgningsskemaet. 

HVORDAN OPRETTER JEG MIG SOM BRUGER I TILSKUDS- OG 
FORENINGSPORTALEN? 

For at få adgang til Guldborgsund Kommunes Tilskuds- og Foreningsportal skal du være 
oprettet som bruger i systemet. På forsiden vælges ’Opret bruger’, og derefter udfyldes de 
efterspurgte oplysninger. Vær opmærksom på, at der går ca. en til to arbejdsdage, før 
oprettelse af ny bruger er gået igennem og ansøgningsskemaet er tilgængeligt. 
 
Har du spørgsmål i forbindelse med oprettelse af ny bruger, skal du henvende dig 
til sekretariatet i Center for Borger & Branding på telefon 54 73 15 00 eller mailadressen 
borgerogbranding@guldborgsund.dk  

NÅR JEG HAR FÅET TILSKUD 

Hvis aktiviteten opnår støtte, modtager du en tilsagnsskrivelse med betingelser for tilsagnet. 
Selve tilskuddet udbetales til NEM-konto via oplyst CVR-nummer. En eventuel 
underskudsgaranti udbetales ved fremsendt afrapportering med regnskab efter aktivitetens 
afslutning. Der udbetales underskudsgaranti svarende til det reelle underskud, dog højst det 
beløb, der er givet tilsagn om. 
 
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget forventer, at du som tilskudsmodtager synliggør 
Guldborgsund Kommune som tilskudsgiver, f.eks. på hjemmeside, program, invitationer, 
annoncering mv. 
 
Logo til formålet kan hentes her: www.guldborgsund.dk/logo 
 
Alle arrangementer skal annonceres på www.visitlollandfalster.dk 
 
Senest tre måneder efter aktivitetens afslutning skal du afrapportere i form af: 
 

• projektregnskab over samtlige udgifter og indtægter 
• evaluering af aktiviteten inkl. 3-5 billeder  
• dokumentation for anvendelse af Guldborgsund Kommunes logo 

 

https://forening.guldborgsund.net/infoside.asp?id=1
mailto:borgerogbranding@guldborgsund.dk
http://www.guldborgsund.dk/logo
http://www.visitlollandfalster.dk/
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Overholdes de aftalte betingelser (herunder krav om kreditering og afrapportering) ikke, kan 
det bevilgede tilskud kræves tilbagebetalt til kommunen. 
 
Anvendes det udbetalte tilskud ikke (helt eller delvist), skal den del af beløbet, der 
ikke er anvendt til det ansøgte formål, refunderes til kommunen.  

HVIS JEG HAR FÅET AFSLAG 

Hvis ansøgningen får afslag fra Turismepuljen, så modtager du et afslagsbrev. 

SVARFRIST 

Ansøgninger behandles løbende, og der er en svarfrist på 2 måneder.  

BRUG FOR HJÆLP? 

Har du brug for yderligere oplysninger om puljen, så kontakt Center for Borger & Branding 
på telefon 54 73 15 00 eller mailadressen borgerogbranding@guldborgsund.dk  
 

mailto:borgerogbranding@guldborgsund.dk
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