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Tilsagn om tilskud fra ”Anlægspuljen til forenings- og fritidsfaciliteter”
i 2019

Den årlige prioritering af anlægspuljen er nu gennemført.
Til prioritering for 2019 har I fremsendt ansøgning om tilskud til etablering af
ny spejderhytte.
De indkomne ansøgninger blev behandlet på et møde mellem Rådmanden,
Idrætssamvirket, Århus Ungdommens Fællesråd og Sport & Fritid den 6. december 2019.
På baggrund af dette møde blev det besluttet at bevilge jeres projekt et anlægstilskud på 1.695.000 kr. inkl. moms, dog maks. 30 % af de samlede
anlægsudgifter.
Der opfordres til, at Valhalla Gruppe arbejder for et reduceret anlægsbudget.
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Ovennævnte beslutning er truffet under forudsætning af, at:
•

Projektet gennemføres og finansieres som beskrevet i ansøgningen
og efterfølgende mailkorrespondance.

•

De kommunale krav til energi- og miljørigtigt byggeri samt krav vedr.
udbud af offentligt støttede bygge- og anlægsopgaver overholdes - se
bilag på Sport & Fritids hjemmeside:
http://www.aarhus.dk/da/borger/kultur-idraet-og-fritid/fritid-ogidraet/for-foreninger/tilskud-stoette-puljer/anlaegspuljen.aspx

•

Projektet er afsluttet inden 2 år fra tidspunktet for meddelelsen om tilsagn.

Valhalla Gruppe er selv ansvarlig for indhentning af alle nødvendige myndighedsgodkendelser.
Det kommunale anlægstilskud kan udbetales, når projektet er afsluttet, og
der til Sport & Fritid er fremsendt et anlægsregnskab vedlagt fakturaer og
dokumentation for betaling heraf, som kan godkendes af Sport & Fritid.
Projektet kan dog først betragtes som afsluttet, når alle myndighedskrav er
opfyldt.

Sagsbehandler:
Toke Wendelboe Stobberup

Sport & Fritid skal have oplyst, hvis Valhalla Gruppe bliver frivilligt momsregistreret for udlejning af faciliteten i løbet af 10 år fra det år, hvor anlægstilskuddet gives. Da Sport & Fritid i dette tilfælde skal tilbagebetale hele den
opnåede momsrefusion, vil tilskudsmodtager blive pålagt at tilbagebetale
dele af det bevilgede tilskud.
Der henvises i øvrigt til momsnotat fra EY vedr. frivillig momsregistrering for
udlejning af fast ejendom - https://aarhus.dk/media/11203/notat-vedr-frivilligmomsregistrering-for-udlejning-af-fast-ejendom.pdf.
Med venlig hilsen

Toke Wendelboe Stobberup
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