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 Visby Lokalråd 
v/ Alice Øvlisen Brun 

København, 8. november 2022 
Journalnummer 2022-1643P Multipladsen - et aktivt og uformelt mødested  
Bestyrelsen i Lokale og Anlægsfonden har behandlet ovennævnte ansøgning og har besluttet at bevilge 
følgende: 

Etableringstilskud på op til 200.000 kr. 
Tilsagnet er betinget af, at projektet gennemføres i sin helhed, som beskrevet i ansøgningen. 
 
Betingelser og generelle forhold: 
Når I modtager støtte fra Lokale og Anlægsfonden, er der en række forhold, I skal være opmærksomme på. 
Hovedpunkterne er beskrevet i afsnittene nedenfor. 
Støtte fra Fonden knytter sig til det konkrete ansøgte projekt, og er baseret på de oplysninger, I har afgivet 
om projektet. Tilsagnet forudsætter derfor, at oplysningerne er rigtige, og at projektet gennemføres som 
beskrevet i ansøgningen. Ændres disse forudsætninger, bortfalder tilsagnet, med mindre Fonden har givet 
samtykke til ændringen. Projektet må ikke være påbegyndt før tildeling af tilskud. 
Bygherren skal sikre, at gældende dansk lovgivning, regulativer, regler om arbejdsvilkår og 
overenskomstlignende vilkår, m.v. overholdes i forbindelse med projektets projektering og realisering. 
 
Synliggørelse af Fondens støtte 
Fonden ønsker i forbindelse med projektets færdiggørelse at synliggøre, at vi har været med til at støtte 
gennemførelsen af dette projekt. Hvis I under projektets etablering udarbejder byggeskilte eller udsender 
pressemeddelelser, nyhedsbreve o.l., skal Fondens navn og logo synligt indarbejdes heri. Den endelige 
udførelse skal godkendes af Fondens konsulent, som I bedes kontakte i den forbindelse.  
Fondens støtte synliggøres ved indarbejdelse af Fondens navn og logo, hvor andre sponsorer også 
krediteres. Fondens logo downloades i høj opløsning www.loa-fonden.dk under fanen ”Om Fonden”. Når 
projektet afsluttes skal synliggørelsen af Fondens støtte fremgå af fotodokumentationen for projektet. 
Udgifter til synliggørelse af Fondens støtte skal medregnes i det samlede byggeregnskab.   
 
Ændring af prisen for projektet  
Bliver det færdige projekt dyrere end angivet i ansøgningen, forhøjes støtten ikke. Bliver det færdige projekt 
billigere end angivet i ansøgningen, reduceres støtten forholdsmæssigt. Tilsagn om etableringstilskud til  
dele af projekter, som f.eks. etapebyggeri, medfører ikke, at der af den grund er givet tilsagn om 
fremtidigt tilskud til de øvrige dele af projektet. Tilskud til delprojekter forudsætter, at delprojektet i sig 
selv udgør en funktionel helhed, eller at initiativtageren kan dokumentere, at den øvrige del af projektet 
vil blive gennemført uafhængigt af tilsagn fra Fonden. 
 
Ejerforhold, udlejning og projektets formål 
Etableringstilskud knytter sig til det konkrete ansøgte projekt med de for Fonden oplyste ejerforhold, 
formål med projektet etc. Såfremt der sker ændringer af ejerforhold, eller faciliteten overgår til et andet 
formål eller helt eller delvis lejes ud, skal Fonden underrettes. Efter en konkret vurdering af de ændrede 
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 vilkår kan dele af eller hele etableringstilskuddet kræves tilbagebetalt. Denne 
tilbagebetalingsforpligtelse af tilskuddet reduceres med 1/10 årligt. Tilbagebetalingsforpligtelsen 
bortfalder efter fulde 10 års forløb, regnet fra ibrugtagningstidspunktet. 
 
Evaluering af projektet 
For at erfaringerne med projektet kan formidles til en større kreds, vil det blive evalueret cirka et år efter 
indvielsesdatoen. I vil derfor modtage et evalueringsspørgeskema, som I er forpligtet til at udfylde bedst 
muligt og returnere til Fonden inden for angivne svarfrist. Evalueringsskemaet vil blive sendt til projektets 
nuværende kontaktperson, hvis ikke andet oplyses til Fonden. Hvis projektet i en senere fase skifter 
kontaktperson, vil det være til stor gavn for Fonden at blive informeret om dette. I visse tilfælde vil Fonden 
efter returneringen af spørgeskemaet have interesse i en yderligere evaluering i form af for eksempel 
interviews med brugerne af projektet. Evalueringen kan offentliggøres på Fondens hjemmeside. Udføres 
evalueringen ikke er Fonden berettiget til at kræve bevillingen tilbagebetalt. 
 
Brugerundersøgelse 
Ved accept af Fondens bevilling forpligter ansøger sig samtidig til at besvare Fondens brugerundersøgelse, 
der udføres løbende. 
 
Regler for udbetaling af tilskud: 
Køb af ejendom 
Tilskuddet kan udbetales, når endeligt skøde er tinglyst uden præjudicerede retsanmærkninger, og de 
heri aftalte handelsvilkår er i overensstemmelse med forudsætningerne for tilskuddet. Købet af 
ejendommen skal være sket inden for ét år regnet fra dags dato, ellers bortfalder tilskuddet fra Fonden. 
Ved at bekræfte denne skrivelse, (skal gøres senest en måned fra dags dato), accepterer I ovenstående 
betingelser. Bekræftes skrivelsen ikke inden den angivne frist er Fondens tilsagn bortfaldet.  
 
Nybyggeri, om- og tilbygning 
Udbetaling af støtte kan finde sted, når der foreligger et underskrevet byggeregnskab med de for 
faciliteten nødvendige tilladelser – herunder ibrugtagningstilladelse samt udfyldt og underskrevet 
revisionsinstruks. Byggeregnskabet og revisionsinstruksen skal underskrives af foreningens formand og 
interne revisor. Dokumenterne uploades på sagen sammen med vellignende fotos af det færdige projekt 
og dets faciliteter. Projektet skal være påbegyndt inden ét år fra dags dato og færdiggjort senest to år fra 
dags dato. I modsat fald bortfalder tilskuddet. Ved at bekræfte denne skrivelse, (skal gøres senest en 
måned fra dags dato), accepterer I ovenstående betingelser. Bekræftes skrivelsen ikke inden den angivne 
frist er Fondens tilsagn bortfaldet.  
 
Venlig hilsen - På bestyrelsens vegne 
Jon Gerner 

 

Direktør, Lokale og Anlægsfonden 
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