Retningslinjer for Øster Brønderslev Sparekasses Fond
I henhold til vedtægterne er det Øster Brønderslev Sparekasses Fonds formål at yde støtte til almennyttige
formål indenfor Øster Brønderslev Sparekasses tidligere virkeområde, der er defineret som Øster
Brønderslev og Hallund Sogne (det samme som den tidligere Øster Brønderslev-Hallund Kommune) samt
Tylstrup/Ajstrup-området og den del af nuværende Brønderslev Kommune, der ligger mellem Nørreå/Ryå
og Øster Brønderslev Sogn.
I vedtægterne beskrives Fondens baggrund og organisation, men desuden har bestyrelsen vedtaget disse
retningslinjer, som bliver anvendt ved bedømmelsen af ansøgningerne.
1. Ansøgere skal anvende det ansøgningsskema, der kan findes på hjemmesiden
www.sparekassefonden.dk
2. Fonden kan uddele midler både på baggrund af ansøgninger og på eget initiativ.
3. Fonden indgår gerne i samarbejde med andre fonde om større projekter.
4. Fonden uddeler normalt støtte 2 gange om året – forår og efterår. Ansøgninger om støtte skal
derfor være indsendt til bestyrelsen senest 1. april og 1. september, hvorefter bestyrelsen tager
stilling til ansøgningerne på et bestyrelsesmøde umiddelbart derefter.
5. Som hovedregel ydes der kun støtte til afgrænsede projekter eller begivenheder.
Det er således ikke Fondens opgave at yde støtte til drift af aktiviteter.
6. Fonden yder normalt ikke støtte til formål, der falder ind under det offentliges opgaver.
7. Støtte er betinget af, at der er tale om almennyttige formål og ikke kommercielle forretninger.
8. Der ydes som hovedregel ikke støtte til enkeltpersoner eller til studie- og rejseformål.
9. Aktiviteter, der har fundet sted eller vil blive gennemført uanset støtte fra Fonden, vil normalt ikke
blive støttet.
10. Tildelt støtte udbetales når aktiviteten/projektet er gennemført, hvor modtageren afleverer
behørig dokumentation/faktura. Udbetaling af støtte sker herefter indenfor 10 dage.
11. Tildelt støtte, som ikke er indløst indenfor 18 måneder efter udlodningen, bortfalder, medmindre
der foreligger en skriftlig aftale mellem fondsbestyrelsen og modtageren.
12. Er de for ansøgningen relevante bilag ikke medsendt, eller der ikke refereres til et link, bortfalder
muligheden for støtte.
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