
Som borger eller forening har du mulighed for at søge  
økonomisk støtte på op til 10.000 kr. til dit eget projekt. 

Har du en ide til et projekt eller aktivitet, der samler  
mennesker i Brøndby Strand og som giver flere lyst til at  
bruge de fælles områder? Eller har du ideer til, hvordan  
bydelens grønne områder bliver mere vilde og fulde af  
biodiversitet?  

Så er der nu mulighed for at få økonomisk støtte til alt fra 
motionsløb, debatter til etablering af  
blomsterenge, opsætning af bænke i fælles gårdrum  
og meget mere. 

Kommunalbestyrelsen i Brøndby 
Kommune har besluttet at lave en 
’bylivspulje’ i Brøndby Strand, for 
at understøtte den transformation 
som bydelen skal gennemgå over 
de kommende år. Bylivspuljen 
støtter aktiviteter og kulturelle be-
givenheder, der skaber sammen-
hæng på tværs af bydelen, styrker 
bylivet, områdets identitet og 
fællesskab. Der gives også støtte 
til etableringen af mindre grønne 
og attraktive mødesteder, blomste-
renge eller andre tiltag, der styrker 
biodiversitet og mulighederne for 
at børn, unge og voksne kan mø-
des og opholde sig. Aktiviteterne 
skal være offentligt tilgængelige. 

Bylivspulje
for Fremtidens Brøndby Strand
SØG ØKONOMISK STØTTE TIL AKTIVITETER OG MIDLERTIDIGE TILTAG, DER STYRKER BYLIVET

Bylivspuljen er en del af ’De første 
skridt – en midlertidighedsstrategi 
for Fremtidens Brøndby Strand’, 
som kommunalbestyrelsen i 
Brøndby Kommune har vedtaget. 
De første skridt skal være med 
til at skabe mere liv og aktivitet, 
mens vi planlægger de større 
omsiggribende projekter, der skal 
gentænke og variere bydelen. 

Fælles for aktiviteterne i strategien 
for midlertidighed er, at de skal un-
derstøtte de langsigtede visioner 
og mål, der er for byudviklingen i 
Brøndby Strand. Visionen for Frem-
tidens Brøndby Strand er at skabe 
en levende bydel, hvor folk mødes 
og hvor nye fællesskaber opstår. 
Nøgleordene er mangfoldighed, 
identitet, kultur, idræt, bæredygtig-
hed og natur – og vil derfor natur-
ligt også være nogle af de emner, 
som bylivspuljen gerne vil fremme. 



Sådan får du støtte fra bylivspuljen
Her kan du læse om vores bylivspulje - og se hvad dit projekt skal opfylde for at få støtte.

DIT PROJEKT SKAL PASSE IND I ET ELLER 
FLERE AF FØLGENDE FORMÅL:
• Fremme bylivet og inspirere borgere til at gøre 

ophold i bydelens fælles områder
• Skabe forbedringer her og nu for de nuværende 

beboere
• Afprøve idéer i 1:1
• Skabe sammenhæng og relationer på tværs af 

bydelen og skabe grundlag for mødet mellem 
forskellige beboere

• Have et socialt og kulturelt indhold, der bidrager 
til den levende, fælleskabsorienterede  
og bæredygtige by 

• Være båret af frivillighed og lokal forankring. 
• Projektet skal foregå i Brøndby Strand (se kort på 

næste side) og skal være offentligt tilgængeligt.
Projekter i bymidten prioriteres i 2022.

Strandboxen kan også danne ramme for f.eks. arrangementer og udstillinger, som du søger støtte til.



Hvem kan søge 
bylivspuljen?
• Enkeltpersoner, grupper, 

foreninger, erhvervsdrivende, 
gårdlaug, private fællesveje, 
andels-, ejer- og lejerforenin-
ger, så længe de opfylder 
puljens formål

• Ansøgere der er hjemmehø-
rende i bydelen prioriteres

• Ansøgninger hvor flere enkelt-
personer, grupper, foreninger 
og institutioner går sammen 
prioriteres

• Ansøgninger der skaber værdi 
for flere

Bydelsgrænse for 
Brøndby Strand

Hvad kan man søge til?
• Sociale og kulturelle projekter, 

der kan være eventprægede 
eller længerevarende 

• Projekter der eksperimen-
terer med biodiversitet eller 
fleksibel brug af byrummet 
på private fællesveje eller i 
gårdrum

• Projekter der aktiverer gade-
hjørner, kantzoner, ubrugte 
grønne arealer og lign.

• Projekter der får flere til at 
bevæge sig og bruge naturen 
i bydelen

Ved midlertidige projekter skal 
der gøres rede for nedtagning og 
bortskaffelse. 

Hvad kan man 
ikke søge til?
• Varige driftsomkostninger eller 

lønudgifter
• Projekter, der allerede har fun-

det sted eller er etablerede
• Udstyr eller inventar, der bliver 

i ansøgers personlige vare-
tægt

Projekter der støttes af bylivspuljen skal foregå i Brøndby Strand, 
bydelens grænser er markeret med den gule linje. 



<<  Udbetaling 
Hvis projektet støttes modtager du 
et tilsagnsbrev pr. mail. 
Det tildelte beløb udbetales som 
hovedregel først, når projektet 
er afviklet og sekretariatet har 
modtaget og godkendt regnskab 
og mini-evaluering. Er det van-
skeligt for dig at gennemføre 
projektet på den måde, kan 50% 
af det ansøgte beløb udbetales på 
forhånd. De sidste 50% udbetales, 
når regnskab og evaluering er 
modtaget. Ved forudbetaling gøres 
modtageren personligt ansvarlig 
for pengene, indtil et endeligt 
regnskab er modtaget og godkendt 
af sekretariatet. En eventuel ikke 
anvendt del af det bevilgede beløb 
skal tilbagebetales. 

<<  Regnskab og evaluering 
Når projektet er afsluttet, skal du 
sende en mini-evaluering samt 
dokumentation for gennemførsel 
af projektet – fx billeder. Formå-
let med evalueringen er at dele 
erfaring og viden fra projektet eller 
arrangementet med kommende 
ansøgere af puljen.
Evalueringsskemaet sendes ud 
med tilsagnsbrevet. 
Vi skal bruge både regnskab og 
kvitteringer/bilag for at udbetale 
alle pengene. 
Regnskab, bilag og evaluerings-
skema skal indsendes senest 
tre måneder efter, at projektet er 
afsluttet. 
Projekter skal være afviklet inden 
for seks måneder efter modtagel-
se af støtte. Herefter kan bevillin-
gen trækkes tilbage. 

Mere information

<<  Støttebeløb
I 2022 kan der kan søges op til 
10.000 kr. pr. projekt. Der er sam-
let afsat 100.000 kr. til bylivspul-
jen i 2022. Det vil blive prioriteret 
at støtte så mange projekter som 
muligt og flest projekter i sommer-
halvåret.

<<  Ansøgningsfrister 
Der er løbende ansøgningsfrist og 
det er Sekretariatet for Fremtidens 
Brøndby Strand, der behandler 
ansøgningerne. Du kan forvente 
svar indenfor 10 hverdage efter du 
har sendt din ansøgning. 

<<  Ansøgning
Du behøver ikke at sende os en 
lang ansøgning, men vi beder dig 
om at beskrive dit projekt i forhold 
til 1) ideen og formål, 2) hvornår 
det finder sted, 3) hvem der er 
målgruppen, 4) hvem der står bag 
og er ansvarlig for projektet samt 
5) redegøre for vedligeholdelse/
bortskaffelse/oprydning. Desuden 
skal du medsende et budget over 
de udgifter du ønsker dækket 
samt oplysninger om der er søgt 
eller opnået støtte andre steder 
fra. Endelig skal du skrive din/
jeres kontaktinfo og hvem der er 
kontaktperson. Ansøgningen sen-
des på mail til  
TMF-FremtidensBST@brondby.dk.

<<  Husk 
Du altid kan få hjælp og sparring 
til din ansøgning ved at kontakte 
Fremtidens Brøndby Strand sekre-
tariatet. Du er som ansøger selv 
ansvarlig for at indhente tilladel-
ser, men sekretariatet kan hjælpe 
dig på vej. Fremtidens Brøndby 
Strand skal nævnes i dit kommuni-
kationsmateriale – fx på plakater 
eller i pressemeddelelser. 
Oplysninger om projektet, evalue-
ring m.m. kan bruges af sekretari-
atet efterfølgende. 

<< Kontaktinfo 
Før du sender os en ansøgning 
er du er velkommen til at komme 
forbi Strandboxen (de gule contai-
nere ved Brønden) og tale med os 
eller skrive til os i sekretariatet på 
TMF-FremtidensBST@brondby.dk. 
Du kan læse mere på www.brond-
by.dk/fremtidensbrondbystrand


