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Telefon 33 30 70 10 

bpst@bpst.dk 

Faktaark - Pulje til etablering og udvikling af borgerdrevne dag-
ligvarebutikker - 2022 

Formål: 

Landdistriktspuljen fremmer landdistriktsudvikling gennem støtte til projekter 

og udvalgte aktører. Puljens formål er at støtte projekter, der kan fremme beskæf-

tigelse, erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og 

fritidsaktiviteter i landdistrikterne og de små øsamfund, eller som kan belyse ud-

viklingsvilkår og -muligheder i landdistrikterne. 

De ekstra midler til projekter for borgerdrevne dagligvarebutikker er et resultat 

af aftalen ”Mere liv i bymidter og landdistrikter” fra november 2021. 

Puljen til etablering og udvikling af borgerdrevne dagligvarebutikker i landdi-

strikterne er en matching-pulje, der kan støtte med op til 50 pct. af projektbud-

gettet for det enkelte projekt, dog maksimalt 600.000 kr. 

Hvem kan få støtte: 

Puljens midler fordeles i 2022 gennem én åben ansøgningsrunde til følgende ak-

tørtyper, der ønsker at etablere eller udvikle en borgerdreven dagligvarebutik: 

 Selskabsformer1 som fx anparts- og andelsselskaber. 

 Virksomhedstyper2 som fx interessentselskaber. 

 Fonde eller foreninger, der har etableret eller vil etablere en borgerdre-

ven dagligvarebutik. 

Tilskuddet tildeles alene det fællesskab (forening e.l.), der ejer butikken, og de 

værdier, der skabes med støtte, skal forblive i dette fællesskab. Der må ikke 

trækkes overskud og værdier ud af fællesskabet til ejer/-medlemskredsen. Ved 

en opløsning af fællesskabet skal et eventuelt overskud eller værdier komme lo-

kalsamfundet til nytte fx ved overdragelse til andre lokale foreninger med al-

mennyttige formål. 

                                                             
1 Selskabsformer omfatter alle former for selskaber med begrænset hæftelse. 
2 Virksomhedstyper omfatter alle former for virksomheder med personlig og solidarisk hæftelse. 

https://im.dk/Media/637737802062926686/Aftaletekst%20-%20Mere%20liv%20i%20bymidter%20og%20landdistrikter.pdf
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Overordnede kriterier for at opnå tilskud: 

 Projektaktiviteterne skal gennemføres i et område, der kan betragtes som 

beliggende i et landdistrikt. 

 Projekterne skal være almennyttige. 

Andre kriterier for at opnå tilskud: 

 at der ikke allerede eksisterer en anden dagligvarebutik i byen. 

 at der minimum er 2,5 kilometer til nærmeste anden dagligvarebutik. 

 at butikken har en forventet årlig nettoomsætning på min. 3 mio. kr. 

 at butikken har/får et butiksareal på min. 100 m2. 

 at butikken er bemandet og har helårsåbent. 

 at projektet er almennyttigt. 

 at projektet bygger på et folkeligt engagement og har en lokal forankring, 

fx ved at projektet gennemføres af lokale grupper. 

 at der er proportionalitet mellem projektbudget, herunder særligt det an-

søgte beløb, og projektets produkt og forventede effekt. 

 at det ansøgte beløb som minimum matches med egen- og/eller medfi-

nansiering. Det vil sige, at hvis der ansøges om et tilskud på fx 400.000 

kr., skal dette beløb matches med egen- og/eller medfinansiering på mi-

nimum 400.000 kr.  

Ansøgere vil på eget initiativ skulle indsamle eller søge om midler til at dække 

den nødvendige egen- og/eller medfinansiering. 

For dagligvarebutikker på småøerne er det muligt at støtte projekter, selvom bu-

tikken ikke opfylder kriteriet om omsætning og butiksareal. 

Derudover lægges der i ikke-prioriteret rækkefølge vægt på, at projek-

tet: 

 understøtter dagligvarebutikkens funktion som et samlingspunkt i områ-

det. 

 medvirker til at skabe eller bevare arbejdspladser i området. 

 har længerevarende perspektiver således, at igangsatte aktiviteter fort-

sætter efter bevillingsperioden. 

Projektaktiviteter der støttes i den åbne ansøgningsrunde for 2022: 

 forberedelser, der skal føre til åbning eller revitalisering af en butik, så-

som udarbejdelse af en virksomhedsplan, herunder en markedsanalyse. 

 opkøb og overtagelse af ejendom. 

 opførelse, om- eller tilbygning. 
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 større indvendige og udvendige moderniseringer visuelt- eller funktio-

nelt, herunder fx udskiftning af butikkens inventar og kasselinjer. 

 initiativer til understøttelse af butikkens funktion som omdrejningspunkt 

for et lokalt, socialt fællesskab. 

Der ydes ikke tilskud til: 

 aktiviteter, der er gennemført før modtagelsen af et betinget tilsagn og ef-

ter projektperiodens udløb 

 driftsudgifter herunder løn til evt. forpagter eller butiksansatte 

 uforudsete udgifter 

 frivillige timer 

 finansierings- og pengeinstitutomkostninger, herunder renteudgifter 

 gratialer, provisioner, fri bil, fri telefon, fri kost og logi eller andre perso-

nalegoder 

 refunderbar moms 

 evt. beskatning 

 projekter eller anlæg, som det påhviler det offentlige at gennemføre (el, 

vand, veje, kloak m.v. samt projekter inden for folkeskolen, ældreplejen, 

daginstitutionsområdet og sygehusvæsenet) 

 opførelse, om-/ eller tilbygning af tredjeparts ejendom 

 IT-anlægsprojekter, fx anlæg af bredbåndsnet eller lignende. 

Hvor mange midler er der i puljen i 2022: 

Der er til puljen afsat 5,8 mio. kr. til uddeling i 2022. Der kan minimum søges 

om tilskud på 100.000 kr. og maksimalt 600.000 kr.  

Hvornår kan man søge: 

 Puljen vil blive åbnet for ansøgninger i juli 2022. Den nærmere dato vil 

fremgå på www.livogland.dk samt www.statens-tilskudspuljer.dk.  

 Ansøgningsfristen vil forventeligt ligge i uge 36, og meldes ligeledes en-

deligt ud på www.livogland.dk, hvor man også vil kunne finde vejlednin-

ger og ansøgningsskemaer. 

https://www.livogland.dk/pulje-borgerdrevne-dagligvarebutikker
http://www.statens-tilskudspuljer.dk/
https://www.livogland.dk/pulje-borgerdrevne-dagligvarebutikker

