
 

 

 
Regler og procedurer om byforamidlerne 
 
Tarm Udviklingsforum (TUF) har en række årlige byforamidler til rådighed til uddeling blandt pro-
jekter til brug i Tarm by. Pengene tildeles af Ringkøbing-Skjern Kommune og der følger en række 
betingelser med for uddeler og tildelte.  
 
Beløbet til uddeling er kr. 200.000 (2019) som kan bruges til diverse formål – men dog hverken til 
drift eller vedligeholdelse. 
 
Formålet med midlerne, ifølge Ringkøbing-Skjern Kommune er blandt andet: 

• Styrkelse af Tarm 
• Udvikle Tarm 
• Skabe fælleskab 
• Skabe samfinansiering mellem private og offentlige parter 

 
Tarm Udviklingsforum er udpeget som administrator af midlerne og fastsætter selv rammerne for 
midlernes bevillinger. 
 
Af de kr. 200.000 årligt tildelte midler uddeler TUF højst halvdelen af midlerne pr. år - dvs. kr. 
100.000. Den resterende sum akkumuleres til en senere større pulje, hvor store projekter senere 
kan komme i spil. Det er op til TUF at vurdere, hvornår de større projektansøgninger kan komme i 
spil. 
 
Nogle af Ringkøbing-Skjern Kommunes ønsker er at: 
Tarm Udviklingsforum har ansvar for, der afleveres fyldig redegørelse til kommunen. Midlerne kan 
kun godkendes hvis der foreligger projektbeskrivelse, der sammenfatter projektets formmål, idé, 
plan for gennemførelse, ansvarlige personer, økonomisk oversigt, herunder medfinansiering samt 
tidsplan for afslutning. 
 
Vi har deadline for skriftlig ansøgning på følgende datoer: 
1. januar 
1. april 
1. juli 
1. oktober 
 
Ansøgningsskema findes på www.tarmby.dk og skal ledsages af opfølgende projektbeskrivelse 
samt budget. Projektbeskrivelse skal indeholde kontaktinformationer samt ansvarlig tovholder. 
 
Projekter, der er såkaldt gearingsprojekter prioriteres højest og foretrækkes. Det sker i forholdet 
1:1. Dvs.  for at modtage kr. 1 skal man i projektet selv skaffe kr. 1 uden for TUF. Altså - de bevilli-
gede midler skal „arbejde“, hvilket er direkte i tråd med ønskerne fra RKSK. 
 



 

 

Ved ansøgninger på kr. 3.000, eller derover, må tildelingen fra TUF dog højst udgøre 30 pct. af det 
samlede projekt. 
 
Ansøger inviteres til møde med bevillingsudvalget for at orientere om projeketet. 
 
Det tages i betragtning om ansøger tidligere har ansøgt TUF om midler. 
 
Ved projektafslutning skal afleveres revideret regnskab og en skriftlig eller mundtlig rapport på, 
om formålet er opfyldt og om målgruppen for projektet har opnået noget ved projektet. 
 
Ændres der i projektet undervejs, skal der gives tilladelse til dette fra TUF, førend bevilling kan ac-
cepteres. Der kan ikke bevilliges allerede forbrugte midler - dvs. der kan ikke bevilges med tilbage-
virkende kraft. 
 
Betingelserne for ansøgning revideres løbende. 
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