
  

 

BOLIG- OG PLANSTYRELSEN 

INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIET 

   

Ofte stillede spørgsmål – tilskud til medfinansiering af 
etablering og udvikling af borgerdrevne dagligvare-
butikker 
 

I det følgende kan du finde svar på nogle af de typiske spørgsmål, som 

opstår i forbindelse med ansøgninger om tilskud til medfinansiering af 

etablering og udvikling af borgerdrevne dagligvarebutikker. Der henvises 

i øvrigt til vejledningen for tilskud til medfinansiering af etablering og ud-

vikling af borgerdrevne dagligvarebutikker. 

 

Hvordan ansøger vi om tilskud til medfinansiering af etablering og udvik-

ling af borgerdrevne dagligvarebutikker? 

 Når I vil søge om tilskud til medfinansiering af etablering og ud-

vikling af borgerdrevne dagligvarebutikker, skal I anvende et digi-

talt ansøgningsskema for Landdistriktspuljens tilskud til medfinan-

siering af etablering og udvikling af borgerdrevne dagligvarebutik-

ker, som kan tilgås på den digitale ansøgningsportal.  

 På hjemmesiden https://www.livogland.dk kan I finde yderligere 

oplysninger om projekttypen, herunder vejledningen samt vilkår 

for tilskud fra Landdistriktspuljen. 

 

Hvem kan søge puljen? 

Følgende kan modtage tilskud fra puljen: 

 Selskabsformer1 som fx anparts- og andelsselskaber. 

 Virksomhedstyper2 som fx interessentselskaber. 

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

gerdreven dagligvarebutik. 

 

Er der grænser for, hvor stort et beløb vi kan søge? 

 Ja. Tilskuddet til projekter kan minimum være 100.000 kr. Der kan 

maksimalt ydes tilskud på 600.000 kr. 

 

Er der krav om medfinansiering? 

 Ja. Der er krav om minimum 50 pct. medfinansiering fra tilskuds-

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

400.000 kr., skal dette beløb matches med egen- og/eller medfinan-

siering på 400.000 kr. eller mere. Ansøgere vil på eget initiativ 

skulle indsamle eller søge om midler til at dække den nødvendige 

egen- og/eller medfinansiering. Det er det fællesskab i lokalsam-

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

hæftelse. 

https://tasportalprod.erst.dk/TAS_Dashboard_PROD/Login
https://www.livogland.dk/ministeriets-egne-puljer-stoetteordninger/landdistriktspuljen/pulje-borgerdrevne-dagligvarebutikker
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fundet, der etablerer eller allerede ejer den dagligvarebutik, ansøg-

ningen omhandler, der skal tilvejebringe egen- og/eller medfinan-

sieringen. 

 

Hvordan skal medfinansiering dokumenteres? 

 Medfinansiering skal dokumenteres med betingede tilsagn om 

støtte eller lånebeviser.  

o Det kan fx være et dokument fra banken, hvori det bekræf-

tes, at der er givet lån, vil gives lån eller garanteret indestå-

ende svarende til medfinansieringen. En kontoudskrift an-

ses ikke for tilstrækkelig dokumentation.   

o Det kan også være et brev fra en fond eller anden tredjepart, 

hvori det bekræftes, at der er opnået tilsagn om bevilling 

eller lån fra dem. Dette gælder også, hvis der er tale om 

lånebeviser fra private. 

o Har I likvide midler stående hos en tredjepart fx Coop eller 

Dagrofa, skal der indsendes dokumentation for dette. Det 

kan fx være et brev, hvoraf det fremgår, at I har likvide 

midler stående.  

o Har I fremskaffet medfinansieringen ved salg af anparter 

eller andele og lignende i den borgerdrevne dagligvarebu-

tik, skal der ligeledes foreligge dokumentation for dette. 

Det kan fx være underskrevne andels- og anpartsbeviser.  

 

Kan vi i det samme projekt kombinere midler fra fx ø-støtten med midler 

fra puljen til tilskud til medfinansiering af etablering og udvikling af bor-

gerdrevne dagligvarebutikker? 

 Ja. Dette gælder også, hvor ø-støtten er givet til erhvervsdri-

vende som et lån. 

 

Der findes allerede en dagligvarebutik i byen. Kan vi opnå tilskud til vores 

dagligvarebutik? 

 Nej. Der må ikke allerede forefindes en dagligvarebutik i byen. 

 

Kan vi søge støtte til solceller på taget af butikken og andre energiforbed-

ringer? 

 Ja, det vil være at betragte som en funktionel, udvendig moderni-

sering af butikken. 

 

Kan vi søge støtte til opførelse eller renovering af parkeringspladsen foran 

butikken? 

 Ja, det vil være at betragte som en tilbygning eller en funktionel, 

udvendig modernisering af butikken, medmindre pladsen er kom-

munalt ejet. 

 

Kan vi søge støtte til opførelse eller renovering af tankanlæg, vaskehal og 

elladestandere? 

 Ja, det vil være at betragte som en tilbygning eller en funktionel, 

udvendig modernisering af butikken. 
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Kan vi søge støtte til renovering af bolig, der ligger i forbindelse med bu-

tikken? 

 Nej, det er ikke muligt at opnå tilskud fra puljen til renovering af 

bolig, der ligger i forbindelse med butikken 

 

Vi har ansat en brugsuddeler. Må vi udbetale bonus til brugsuddeleren fx 

af overskuddet? 

 Ja, der må gerne udbetales bonus til brugsuddeleren fx af overskud-

det. Det er dog ikke muligt at anvende de midler, som I har modta-

get fra puljen til udbetaling af bonus, fordi bonus anses for en 

driftsudgift.    

 

Må vores fællesskab bag dagligvarebutikken få udbetalt dividende? 

 For at projektet betragtes som almennyttigt, kan støtten kun gives 

til det fællesskab, der ejer butikken, og de værdier, der skabes med 

støtte, skal forblive i dette fællesskab.  

 I projektperioden må der derfor gerne: 

o Gives købsbetingede medlemsfordele/-rabatter. 

o Udbetales ”almindelig” dividende (udbytte), fx en del af 

overskuddet til eventuel driftslånskonto. 

o Udbetales indestående på driftslånskonto, herunder divi-

dende (udbytte), ved et medlems dødsfald. 

o Afdrages på lån, herunder lån fra medlemmer/andelsha-

vere, i henhold til ordinær afdragsordning.  

 I projektperioden må der ikke: 

o Udbetales ”almindelig” dividende (udbytte), altså en del af 

overskuddet til andet end driftslånskonti. 

o Afdrages ekstraordinært på lån fra medlemmer/andelsha-

vere. Dette vil blive betragtet som (maskeret) udbytte. 

o Laves væsentlige huslejestigninger, hvor medlem-

merne/andelshaverne udlejer fysiske lokaler mv. til brugs-

uddeler/forpagter, eller på anden måde ”uddeles” midler til 

medlemmer/andelshavere på ”skjult” måde. 

 


