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Telefon 33 30 70 10 

bpst@bpst.dk 

Workshop for potentielle ansøgere til puljen til borgerdrevne 

dagligvarebutikker 

Bolig- og Planstyrelsen inviterer i samarbejde med Center for Landdistriktsforsk-

ning, Syddansk Universitet til workshop for potentielle ansøgere til puljen til bor-

gerdrevne dagligvarebutikker. 

Bolig- og Planstyrelsen vil informere om ansøgningsprocessen og kriterierne for at opnå tilskud 

til puljen, og der vil være oplæg fra Center for Landdistriktsforskning om observationer fra land-

distrikterne, herunder eksempler på butiksmodeller. Deltagerne vil også blive præsenteret for 

perspektiverne for borgerdrevne dagligvarebutikker fra COOP og Dagrofa samt eksisterende ini-

tiativer. 

Efterfølgende kan deltagerne udveksle erfaringer, indsigter, muligheder og faldgruber i mindre 

grupper. Det er med andre ord en god lejlighed til at høre mere om puljen og forbedre mulighe-

derne for at etablere og videreudvikle en borgerdreven dagligvarebutik. 

Detaljeret program for dagen følger.  

Dato: mandag den 13. juni 2022 kl. 10.00 – 15.00. 

Adresse: Hotel Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding. 

Deltagelse er gratis.  

Ønsker du at deltage, så send en mail til landdistriktspulje@bpst.dk. 

I emnefeltet skrives teksten ”tilmelding til workshop”. 

Tilmeldingsfrist: Mandag den 6. juni. 

Obs: Der er et begrænset antal pladser, og det prioriteres at så mange potentielle ansøgere som 

muligt kan deltage. Derfor kan der komme begrænsning på, hvor mange deltagere hver ansøger 

kan tilmelde. 

Om puljen 

Landdistriktspuljen yder i 2022-2024 tilskud til etablering og udvikling af borgerdrevne daglig-

varebutikker. 

Fordelingen af midler til puljen til borgerdrevne dagligvarebutikker er et resultat af aftale om 

"Mere liv i bymidter og landdistrikter" fra 29. november 2021 mellem regeringen (Socialdemo-

kratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, 

Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kri-

stendemokraterne. Partierne blev enige om afsætte midler til medfinansiering af etablering og 
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udvikling af borgerdrevne dagligvarebutikker. Til projekttypen udbydes 5,8 millioner kroner år-

ligt i 2022-2024. 

Ansøgninger til puljen til borgerdrevne dagligvarebutikker vil kunne indsendes, når Landdi-

striktspuljens efterårsrunde åbnes for ansøgninger i juli. Ansøgningsfristen til Landdistriktspul-

jens efterårsrunde vil forventeligt være i starten af september. 

Flere informationer forefindes på www.livogland.dk 

https://www.livogland.dk/ministeriets-egne-puljer-stoetteordninger/landdistriktspuljen/pulje-borgerdrevne-dagligvarebutikker

