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Vejledning til at søge VIAVARs studiesociale pulje 
Hvert år uddeler VIAVAR 300.000 kr. som støtte til sociale initiativer, tiltag og arrangementer, der er 
igangsat af lokale studiesociale foreninger på campusser i hele VIA. Uddelingerne finder sted tre gange 
årligt med puljer af ca. 100.000 kr. pr. gang.  Midlerne bevilliges på demokratisk vis, blandt de foreninger, der 
har indsendt en ansøgning rettidigt. 
 
Hvem kan søge? 
VIAVARs pulje kan søges af studiesociale foreninger & udvalg på campus- eller uddannelsesniveau med 
tilknytning til VIA. Det betyder, at midlerne kan bevilliges til studiesociale tiltag såsom festudvalg, 
madforeninger, fredagsbarer, idrætsforeninger mv. De studiepolitiske råd (DSR) og enkelte hold eller 
årgange på en uddannelse kan derfor ikke søge midler ved VIAVAR. 
 
Hvad kan man søge til? 
Midlerne kan søges til sociale aktiviteter/projekter. Dette kan både være arrangementer, materialer, 
forplejning, faglige oplæg mv.  
Eksempler på ansøgninger som tidligere har fået bevilget midler: 

- Renovering af fredagsbaren på Campus Herning samt udvidelse af udstyrspakke til fredagsbaren 
såsom tablets til håndtering af kasse mv. 

- Opstart af brætspilsudvalg på Campus N i Aarhus, så de studerende kunne få en mulighed for at 
komme til brætspilsarrangementer 

- Kursus med Kim Andersen for at undervise de studerende på Campus Silkeborg i danse- og 
sanglege samt ukulele kursus 

 
Hvad kan man ikke søge til? 
Midlerne må ikke anvendes til alkohol, euforisende stoffer eller genstande der kunne opfordre til det, 
eksempelvis askebægre og lightere, hvorfor en ansøgning om dette vil blive afvist.  
 
Hvordan søger man? 
Ansøgningen sker gennem udfyldelse af ansøgningsformularen, som findes på via.dk/viavar  
Ved spørgsmål til udfyldelse af formularen kan man kontakte VIAVAR. Kontaktinformation findes længere 
nede. 
 
Hvordan udbetales midlerne? 
Når man har fået en bevilling, er der overordnet to måder af håndtere udbetalingen af midlerne på.  

1) Midlerne udbetales til den oplyste konto ved indsendelse af ansøgning eller efter. Midler kan 
udbetales til CVR- eller CPR-nummer. 1 

2) Direkte til din uddannelse, som kan afholde udgifterne efter aftale med ansøger.  

Hvis der ikke foreligger kontooplysninger senest 30 dage efter svar på ansøgningen, frafalder tildelingen af 
midler. 
 
 

 
 
1 Dog foretrækkes det, at midlerne udbetales til en foreningskonto, da der ikke skal betales skat af indkomst/omsætning 

på en foreningskonto. 
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Budget 
Ved indsendelse af ansøgning skal der foreligge et budget på det ansøgte samt konkrete tilbud og priser på 
det, som I søger midler til. Hvis budgettet ikke opfattes som fyldestgørende af repræsentanterne kan 
ansøgningen afvises på dette grundlag. 
 
Dokumentation 
Det er en klar forudsætning for bevillingen, at tilskudsmodtageren kan dokumentere, at midlerne er brugt i 
overensstemmelse med den oprindelige ansøgning. Ved revision i VIA skal dokumentation på brug af midler 
kunne fremvises på opfordring op til to år efter udbetaling af midler.  
 
Hvornår kan man søge? 
Man kan søge hele året til den næste frist. Fristerne for ansøgning er henholdsvis 15. marts, 15. maj og 15. 
oktober. 
 
Hvornår får man svar på sin ansøgning? 
Alle ansøgere vil modtage en skriftlig begrundelse på deres ansøgning senest den første hverdag i 
måneden efter ansøgningsfristen. 
 
Hvornår kan man forvente at få midler udbetalt? 
Ansøger kan forvente at få midlerne udbetalt indenfor 3-4 uger efter ansøgningsfristen, hvis alle 
oplysninger til udbetaling oplyses i ansøgningen. 
 
Hvem fordeler midlerne? 
Ansøgninger til puljen vurderes af VIAVAR under enheden Studieliv. I VIAVAR sidder en til to repræsentanter 
fra alle VIAs campusser, som er blevet udvalgt af grundet deres engagement i de studiesociale udvalg lokalt 
på deres campus.  
 
Hvordan fordeles midlerne? 
Det er repræsentanterne fra de forskellige campusser, som fordeler VIAVAR-midlerne. De vurderer, hvorvidt 
det ansøgte beløb kan bevilges helt, delvist eller om der må gives afslag ud fra kriterierne. 
 
Hvilke kriterier er der for uddelingen? 
Overordnet set vil ansøgningerne hver især blive vægtet ud fra en række kriterier, som følger herunder i en 
ikke-prioriteret rækkefølge. 
• Geografiske hensyn således at midlerne kommer VIAs studerende til gavn i hele VIA.  

• Hensyn til hvor mange studerende midlerne kommer til gode.  

• Midler som ikke er til drift, men enkeltstående projekter/begivenheder, som ikke er tilbagevendende.  

• Bidrager til at styrke fællesskab lokalt på en uddannelse, campus eller i den lokale forening - socialt eller 
fagligt. 

• At midlerne kan medvirke til at engagere flere studerende i studiesociale arrangementer og foreninger.  

 
Hvem skal man kontakte, hvis man har spørgsmål? 
Skriv til: viavar@via.dk eller kontakt studiemiljøkoordinatoren Christian Bremer Hansen på mail cbha@via.dk 
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