
Rammer for tilskud fra tilgængelighedspuljen
Fredericia Byråd har afsat en årlig pulje på 200.000 kr. med det formål at styrke tilgængeligheden for 
mennesker med handicap i Fredericia. I 2020 er der desuden bevilget 800.000 kr. ekstra til puljen.

Puljen kan søges af foreninger, klubber og borgere i Fredericia. Der vil blive lagt vægt på, at tiltaget enten 
kommer mange til gode eller betyder en væsentlig forbedring af tilgængeligheden for en mindre gruppe. 

Tilgængelighed har stor betydning for mulighederne for deltagelse i fællesskaber og dermed styrkelse af 
socialt netværk og livskvaliteten. Derfor er der også fokus på vælge projekter, der styrker mulighederne for 
at deltage i fællesskaber og forbedrer tilgængeligheden til både fritidsaktiviteter, kulturelle arrangementer og 
begivenheder, samt naturens tilbud. Såvel til bygninger som pladser og områder generelt. Tilgængelighed 
skal forstås bredt og dækker både det at komme til og ind til et bestemt sted, og muligheden for fuld og hel 
deltagelse, når man er der. Der kan søges om eksempelvis ramper, teleslynger, belysning, bredere døre eller 
forbedret skiltning – men mulighederne er ikke begrænset hertil. Hovedbetingelsen for at komme i 
betragtning er, at tiltaget har til formå at forbedre tilgængeligheden for mennesker med handicap. 

Sammen med ansøgningen skal der, så vidt det er muligt, fremsendes en beskrivelse og et prisoverslag på det 
projekt, der søges om støtte til. 

Fristen for ansøgninger til tilgængelighedspuljen er d. 20. marts hvert år, og der skal anvendes et særligt 
ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet kan findes her: (link). Der køres en særlig procedure i 2020, 
hvoransøgningsfristen er d. 22. juni.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til mailadressen tilgaengelighedspuljen@fredericia.dk Hertil 
skal også ansøgning og bilag sendes.

Ansøgningen skal motiveres, og det skal godtgøres hvor mange, der vil få glæde af det – hvorfor er det en 
positiv forandring.

Såfremt der opnås tilskud til det ansøgte projekt, skal tilskudsmodtageren indsende dokumentation/kort 
redegørelse for projektets gennemførelse, når arbejderne er færdiggjort.
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Ansøgningsskema – tilgængelighedspuljen.

1. Ansøger:
Forening/gruppe
Kontaktoplysninger

2. Motivering af 
ansøgningen, herunder 
hvorfor det ansøgte 
projekt vil udgøre en 
positiv forandring for 
mennesker med 
handicap.

Beskrivelse af:

3. Hvilket projekt der 
søges til (beskrivelse 
af projektet) – vedhæft 
gerne tegninger 
og/eller 
projektbeskrivelse

4. Hvor det er.

Beskrivelse af:

5. Hvem tiltaget 
kommer til gode 
(målgruppe), herunder 
en beskrivelse af 
hvilken begrænsning 
man ønsker at 
kompensere for.

6. Hvor mange 
forventes det at 
komme til gode og 
hvor ofte forventes det 
at blive benyttet.

Beskrivelse af:

7.  Den fremtidige 
vedligeholdelse, 
herunder særligt hvem 
der står for 
vedligeholdelsen og 
finansieringen heraf.



8. Forsikrings-forhold 
– hvordan forventes 
tiltaget at være 
forsikret? 
Fredericia kommune 
gør opmærksom på at 
der ikke er kommunale 
forsikringsdækning.

9. Beløb, der søges der 
om.
Vedhæft gerne tilbud 
fra leverandør, eller 
budget over forventede 
udgifter.

10. Indsendt af 
(kontaktoplysninger på 
ansøger)
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