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Pressemeddelelse fra UNESCO Global Geopark Odsherred, 19. december 2016 
 

 
Fonden Geopark Odsherred uddeler støtte til lokale initiativer  
 
Nye aktiviteter eller projekter, der gavner udviklingen i Odsherred, kan fremover få tilskud til 
finansiering fra en ny pulje i Fonden Geopark Odsherred. 
 
Geopark Odsherred vil i 2017 for første gang afsætte en mindre pulje, som kan anspore til nye og 
spændende tiltag i Odsherred. 
 
Puljen kan søges af lokale ildsjæle, organisationer og virksomheder, der vil igangsætte initiativer, 
der øger kendskabet til Geopark Odsherred - eller vil iværksætte aktiviteter, der skaber fællesskab 
og identitet med afsæt i Geopark Odsherreds kerneværdier.  
 

- Ved at yde tilskud til lokale aktører og ildsjæle, der går efter de samme mål som Fonden 

Geopark Odsherred, vil vi skabe et samspil imellem dét arbejde, fonden gør for at udvikle 

Geopark Odsherred, og den helt afgørende indsats, der udspringer af det lokale initiativ og 

skaber den nødvendige forankring. Da vi er en nystartet fond, er midlerne små. Men vi vil 

gerne allerede nu sende et signal om, at vi ønsker at inddrage borgere på alle mulige 

måder, siger bestyrelsesformand Michael Kristiansen. 

Størrelsen af de årlige uddelinger til eksterne aktører bliver fastlagt ud fra fondens samlede 
økonomi og vil udgøre op til 10 % af overskuddet. Uddelingerne størrelse i 2017 fastsættes ud fra 
årsresultatet for regnskabsåret 2016. 
 
 
Sådan kommer ansøgere i betragtning  
Uddelingerne er planlagt til at foregå én gang årligt, og Fonden Geopark Odsherred forventer i 
løbet af de kommende måneder at være klar med en ansøgningsprocedure og en fastsættelse af 
ansøgningsfrist. For at komme i betragtning vil man som virksomhed, organisation eller 
enkeltperson få adgang til et ansøgningsskema på www.geoparkodsherred.dk, der skal udfyldes 
og indsendes til Geopark Odsherreds sekretariat.  
Ved tildeling af støtte til en ansøger vil fonden lægge særlig vægt på projekter og aktiviteter, der 
øger kendskab til landskabet, kulturhistorien, kunsten og råvarerne og generelt vægte nye 
initiativer, der kan gavne udviklingen i hele Odsherred eller et af lokalsamfundene. 
 
 
Pressekontakt og link til pressefoto: 
Kommunikationsansvarlig i Fonden Geopark Odsherred, Helle Nordgaard: hn@bizods.dk, mobil 31216160 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Yderligere info om Fondens Geopark Odsherreds pulje og principper for uddeling af tilskud: 
Direktør for Fonden Geopark Odsherred, Hans-Jørgen Olsen: hjo@odsherred.com, mobil 40415078 
Bestyrelsesformand i Fonden Geopark Odsherred, Michael Kristiansen: mk@kplus.dk, mobil 41263810 
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