
 

Vind op til 400.000 kroner til at skabe mere friluftsliv i din afdeling! 

Friluftsrådets har afsat 1 million kroner til en konkurrence, der skal skabe mere friluftsliv i almene 

boligorganisationers grønne og blå områder.  

Førstepræmien er på 400.000 kr., andenpræmien er på 200.000 kr., og derudover kan 8 projektideer opnå 

en præmie på hver 50.000 kr. 

Hvad kan man få støtte til? 

Man kan søge om støtte både til større, sammenhængende projekter og enkeltstående aktiviteter. Det kan 

for eksempel være omdannelse af et fladt areal til et kuperet område med beplantning, pilefletshuler, 

madpakkehus, grillplads og udekøkken. Eller det kan være en gruppe beboere, der vil lave deres egen 

honning og derfor gerne vil etablere bistader. Friluftsrådet har flere eksempler på deres hjemmeside: 

 Etablering af mindre faciliteter, for eksempel insekthoteller, hønsehuse, højbede, tagbede, 

sansehaver, urte- og køkkenhaver, pilefletshuler, bistader, tarzanbaner, naturformidlingstavler. 

 Etablering af større faciliteter, for eksempel bålhytte, udekøkken, shelter, fiskeplatform, hyttefad, 

udkigstårn, indhegning til dyrehold, beplantning af træer/buske til fx klatring. 

 Udstyr, for eksempel naturundersøgelsesudstyr, spejdergrej, haveredskaber, fiskeudstyr mv. der 

indgår i konkrete friluftaktiviteter. 

Man kan ikke få støtte til almindelige legeredskaber/-pladser, idrætsudstyr/-anlæg, udstyr til enkeltpersoner 

eller intern løn. 

Hvordan bliver projekterne vurderet? 

De indkomne projektforslag vil blive vurderet på originalitet, evne til at inddrage og aktivere beboere i nye 

fællesskaber samt om faciliteterne kan bruges på forskellige måder af forskellige brugergrupper. 

Hvem kan deltage? 

Konkurrencen er åben for beboere, bestyrelser, foreninger og boligorganisationernes ansatte. Det gælder for 

alle ansøgere i konkurrencen, at der skal være en aktiv opbakning og involvering af beboere til det indsendte 

projektforslag.Projektet skal på forhånd afklare med bestyrelsen og/eller administrationen. Eksempelvis, at 

man må bruge et område til at lave højbede. 

Hvornår er der ansøgningsfrist? 

Der er ansøgningsfrist 15. september 2017. 

Hvordan søger man? 

Man søger via Friluftsrådets ansøgningsskema på deres hjemmeside. HUSK: I ansøgningsskemaet skal der 

i feltet ”Projektets titel” stå ”Konkurrence for almene boligorganisationer”. 

Vil du vide mere eller have hjælp til at søge? 

Kontakt Sara Terp Uhre; 24 64 30 80, stu@fruehojgaard.dk 

Læs mere om konkurrencen på Friluftsrådets hjemmeside: http://www.friluftsraadet.dk/boligorganisationer 
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