Ansøgning om Mærk Næstved-midler
Hvis din forening er ved at stable et spændende arrangement på benene i Næstved Kommune, kan din
forening søge midler fra Mærk Næstved-puljen, som
er på 1.450.000 kr. årligt.
Alle er velkomne til at søge støtte til aktiviteter,
der opfylder ét eller flere kriterier:
- er oplevelser for kommunens borgere
- tiltrækker udenbys gæster
- afholdes i Næstved Kommune
- appellerer til alle borgere på tværs af social
og etnisk baggrund
- handler om kultur, idræt, børn og unge,
byudvikling, miljø eller integration
- er båret af lokale kræfter, gerne med flere
samarbejdspartnere, hvor fx lokale foreninger,
institutioner, kulturhuse, biblioteker og skoler
inddrages
- er nyskabende og anderledes
Der kan søges om alle beløbsstørrelser. Beløb over
20.000,- behandles og besluttes i Økonomiudvalget.

Der kan indgås 2-4-årige aftaler om støtte.
Der kan ydes støtte efter en såkaldt nedtrapningsmodel, hvor der ydes et større beløb det første år,
som efterfølgende nedtrappes de følgende år.
Der kan i særlige tilfælde ydes støtte til andre
ansøgere end foreninger såfremt disse kriterier
opfyldes:
- oplevelsen er tilgængelig for alle borgere og til
gavn for almenvellet
- at der ikke er kommercielle, religiøse eller politiske
interesser involveret i oplevelsen.
Der kan ikke ydes støtte til velgørende formål.
Der kan ansøges om støtte hele året.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte kampagnekoordinator Maria Santana
på telefon 55 88 52 52.

Markedsføring af arrangementet

Budget og regnskab

Hvis I modtager støtte fra Mærk Næstved-pul- jen,
forventer vi, at I promoverer Mærk Næst- ved i forbindelse med markedsføringen af jeres arrangement:

I skal vedlægge et budget for arrangementet, hvor
alle udgifter og indtægter anføres, herun- der andre
evt. sponsorer til arrangementet.

• Mærk Næstved-logo på jeres hjemmeside og
trykte materialer. I kan downloade logoet her:
www.naestved.dk/Kommunen/MaerkNaestved
• Opstilling af beachflag og bannere samt uddeling
af Mærk Næstved-merchandise under arrangement. Materialerne hentes og tilbageleveres i
Teatergade 8, 4700 Næstved.
• Brug af #mærknæstved på sociale medier
• Arrangementet skal offentliggøres på oplevelsessitet www.mærknæstved.dk I tilmelder det her:
www.maerknaestved.dk/tilmeld-arrangement

Hvis I får bevilget støtte fra Mærk Næstved- puljen,
skal I sende et fyldestgørende og retvisende regnskab, efter at arrangementet har fundet sted.
Derefter udbetales det bevilgede beløb.
Samtykkeerklæring
Alle ansøgninger til Mærk Næstved er omfattet af
offentlighedsloven, fordi de behandles på offentlige
møder i Næstved Kommune. Når I har sendt jeres
ansøgning, giver I derfor samtidig samtykke til, at
oplysningerne bliver offentligt tilgængelige.

• Ved større arrangementer forventer vi, at I
overvejer annoncering på de digitale infostandere:
www.infostandernaestved.dk
• Hvis I ønsker at hænge plakater i lygte- pælene,
skal I huske at orientere jer om reglerne, som I
finder her: www.naestved.dk/Borger/VejeTrans-portRejser/ Tilladelser/ValgplakaterOgAndrePlakater

Tusind tak, fordi I har lyst til at afholde arrangementer her i Næstved Kommune.

Ansøgningsskema til Mærk Næstved-midler
Dato for ansøgning

Titel og beskrivelse af arrangementet

Hvem er målgruppen?

Hvordan bidrager arrangementet til Mærk Næstveds ovennævnte kriterier?

Hvordan bidrager arrangementet til at synliggøre Mærk Næstved og dermed Næstved Kommune?

Hvor mange penge søger i?

Hvordan vil I markedsføre arrangementet?

Hvem er jeres samarbejdspartnere?

Arrangør/kontaktperson/CVR-nummer

Send din ansøgning til maerk@naestved.dk

