Pulje til individuelle ansøgninger
Stiftsrådet i Haderslev Stift prioriterer og har tradition for at have en årlig pulje som kan søges af fx stiftsudvalg, præster og andre enkeltpersoner, der er tilknyttet i folkekirken i Haderslev Stift. Menighedsrådenes
medarbejdere forventes dog primært at søge efteruddannelsesmidler hos arbejdsgiveren. I visse tilfælde
kan det også være foreninger og andre, der via deres ”projekt” vil bidrage til Stiftsrådets vision og formål:

Ansøgninger skal matche stiftsrådets mission, vision og formål
Haderslev Stiftsråds mission, vision og formål er at medvirke til at bevare og udvikle et levende og nærværende kirkeliv i Haderslev Stift! Stiftsrådet løfter opgaver som bedst udføres på stiftsplan og dermed understøtter det kirkelige arbejde i vores sogne og provstier.
Formålet skal desuden kunne rummes i lovgivningens angivelse af, hvad Stiftsrådet må anvende det
bindende stiftsbidrag til:
Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi §23a:
Stiftsrådet kan igangsætte kirkelige aktiviteter, kommunikation og udviklingsopgaver i stiftet som helhed.
Stiftsrådet kan finansiere disse aktiviteter ved at udskrive et bindende stiftsbidrag på op til 1 % af den
lokale kirkelige ligning i stiftet. Det bindende stiftsbidrag kan bruges til følgende aktiviteter i stiftet:
1. Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og præster.
2. Formidling af kristendom.
3. Udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende, herunder
analyser til forberedelse af sådanne projekter.
Stiftsrådet kan således yde begrænset økonomisk støtte til individuelle projekter og aktiviteter primært i
Haderslev Stift. Som eksempel kan nævnes bogudgivelser, udgivelse af nye salmer, efteruddannelse i
Danmark eller udland, konferencer og kurser, opførsel af korværker m.v.
Vi vil bl.a. gerne støtte ansøgninger, som vi skønner vil frembringe noget nytænkende og nyskabende og
måske har karakter af at være pilotprojekt i en opstartsfase. Det er væsentligt for vores vurdering, at vi kan
se, at resultatet af projektet kan tages i anvendelse overalt i stiftet. Derudover vil vi gerne støtte
ansøgninger, der har til formål at styrke formidlingen af kristendom bredt, samt som kan medvirke til
trivslen hos enkeltpersoner og i sognene.

Hvad skal ansøgningen indeholde
Ansøgninger skal indeholde en beskrivelse af formålet med ansøgningen, en oversigt over den samlede
økonomi samt et konkret beløb, der søges om. Desuden skal ansøgningen indeholde dato, navn og kontaktmuligheder til den person der står som ansøger. Vi ønsker også at vide hvornår støtte evt. skal udbetales,
samt CVR-nummer, hvis der skal udbetales til virksomhed eller forening, eller CPR-nummer, hvis der skal
udbetales til en privat person. Der udbetales via NemKonto.
Det kan være fremmende for vores bevilling, at andre finansieringsmuligheder er søgt.

Hvem beslutter om ansøgningen imødekommes
Biskoppen kan træffe beslutning for beløb op til 5.000 kr. Biskoppen og Stiftsrådsformanden kan i fællesskab beslutte op til 25.000 kr. Beløb større end 25.000 kr. og særlige principielle ansøgninger forelægges
Stiftsrådet til førstkommende ordinære møde. Der tages hensyn til indstillinger fra relevante stiftsudvalg.
Stiftsrådet informeres om alle ansøgninger og beslutninger. Alle ansøgninger er som udgangspunkt
tilgængelige for offentligheden.

Pulje til individuelle ansøgninger
Øvrige vilkår for bevilling
Hvis der sker ændringer i forudsætningerne for bevillingen blandt andet vedr. økonomien eller tidsplanen,
skal stiftet informeres herom. Ved længerevarende projekter kan stiftsrådet anmode om en status
undervejs, ligesom en slutevaluering af ”produktet” med regnskab imødeses. Såfremt projektet ikke
gennemføres i den aftalte periode, bortfalder bevillingen og beløbet skal betales tilbage. Der vil i så tilfælde
være mulighed for efterfølgende at fremsende en ny ansøgning.

Udbetaling
Når ansøgningen er behandlet, fremsender stiftsrådets forretningsførende en bekræftelse på bevilling eller
afslag. Når pengene skal udbetales, skal den skriftlige bevilling vedhæftes og bilægges bilag og anden
dokumentation. Benyt stiftets officielle mailadresse: kmhad@km.dk.
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