
 Ansøger:

 Adresse:         Tlf.nr.:

 Kontaktperson:

 E-mail:

 Adresse:         Tlf.nr.:

 Beskrivelse af det planlagte venskabsbysamarbejde/studiebesøg o.lign. + gerne kopi af et program                  

Ansøgningen indsendes til byrådssekretariatet, Laksetorvet, 8900 Randers C, senest 3 måneder før besøgets gennemførelse.
Reglerne for tilskud er optrykt på bagsiden.

 Navn på samarbejdspartner i venskabsbyen    

1.

 J.75

 Ansøgningsbeløb:       D.kr.

 
 Dato og underskrift:

5.

2.

3.

Venskabsbysamarbejde
Ansøgning om tilskud

 Budget     4.



Vejledning til skemaet.

I stedet for at udfylde skemaet er du velkommen til at udforme en selvstændig ansøgning, der inde-
holder tilsvarende punkter.

1.  Ansøger.
Her skrives navnet på den forening, organisation, klub eller de borgere, som søger om tilskud.

Derudover anføres navn, adresse samt evt. tlf.nr. og e-mailadresse på kontaktpersonen, som kan 
uddybe skemaets oplysninger, og som samtidig er ansvarlig for oplysningernes korrekthed over for 
Randers Kommune.

2.  Beskrivelsen.
I denne rubrik beskrives rejsemål og -tidspunkt, deltagerkreds og -antal, indhold mv.  Det bør specielt 
oplyses, om der allerede er knyttet en kontakt i venskabsbyen, og om der foreligger konkrete planer 
for indholdet, f.eks. program.

3.   Navn på samarbejdspartner i venskabsbyen.

4.  Budget.
Forventede udgifter til turen fordelt på rejseudgifter, opholds- og forplejningsudgifter.  Derudover an-
føres den forventede deltagerbetaling samt oplysninger om eventuel andre indtægter eller tilskud.

5.  Ansøgningsbeløb.
Her anføres det forventede tilskudsbehov på baggrund af budgettet.

Skemaet dateres og underskrives af den, der er anført som kontaktperson.

Kriterier for fordelingen af tilskud til venskabsbysamarbejdet.

1. Der ydes tilskud til transportomkostninger svarende til 1/3 af billigste transportomkostning.

2. Ved besøg i Randers ydes ud over modtagelse på rådhuset mindre tilskud i form af f.eks. billetter 
til kulturelle tilbud.

3. Modtagere af tilskud forpligter sig til at arbejde for udbredelsen af venskabsbysamarbejdet.

4. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af indsendt regnskab.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Conny Røjkjær, byrådssekretariatet, tlf. 8915 1001 eller e-mail: 
conny@randers.dk
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