
ANSØGNINGSSKEMA 

Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme
2014

Ansøgningsfrist mandag d. 28. april 2014 kl. 12
Ansøgning sendes til lokaldemokrati@gribskov.dk

Ansøger:
(forening eller virksomhed)

Gilleleje Handels- og Turistforening

Kontaktperson:
Karsten Andersen ( formand )

Adresse:

c/o Hotel Strand

Vesterbrogade 4C

3250 Gilleleje

Telefon:

48 30 05 12 

40 54 80 92

Email:
Hotel.strand@tdcadsl.dk

Foreningens/virksomhedens 
CVR nr:
(CVR nr. kan ansøges via 
www.webreg.dk)

33392311

Formål med projektet:
(Hvad er ideen med initiativet? 
hvordan knytter det sig til andre af 
kommunens indsatsområder?)

At fastholde og promovere Gilleleje som en 
attraktiv og spændende by for lokale borgere, 
sommerhusgæster og turister og som en 
integreret del af ” Visit Nordsjællands ” Kyst – 
Strand og By konceptet i samarbejde med 
andre interessegrupper så som Havnen, 
Bakkeselskabet, Kulturhavn Gilleleje og Gilleleje



Erhvervsforening.

Projektets indhold:
(Hvordan skal det foregå?)

Igennem aktiviteter så som Torvedage der 
strækker sig over hele sommeren, 
Julemarkeder den første weekend i december, 
plus året igennem lokale begivenheder så som 
Kulturnat , Havnefester, koncerter samt 
Gilleleje Revyen alt sammen for at fastholde og 
videreudbygge Gillelejes profil som et 
spændende sted at være og besøge.

Målgruppe:

Gribskov borgere, sommerhusgæster, danske 
såvel som udenlandske turister

Medvirkende:
(Hvem medvirker ved udførelsen? 
Hvilke samarbejdspartnere?)

Gilleleje Handels- og Turistforening sammen 
med byens erhvervsliv og lokale foreninger

Tids- og handleplan:
(Skitsering af tidshorisont. Er 
projektet fase-opdelt og i så fald 
hvilken del ansøges der til?)

Hovedsageligt fordelt over perioden maj / 
august og så igen over Jule perioden

Sted og fysisk placering:
(Angives med adresse og 
ejerforhold samt godkendelse fra 
evt. ejer om anvendelse af areal)

Torvet i Gilleleje ( Vesterbrogade ) i 
overensstemmelse med ansøgning om tilladelse
til at bruge torvet allerede indsendt til Gribskov 
Kommune

Budget:
(Angiv ansøgte beløb samt evt. 
beløb på egenbetaling og oplysning

Aktivitet:             Budget:          Ansøgning:

Torvedage           145.000             75.000



om andre tilbudsgivere)

Julemarked           155.000           50.000

Julebelysning           80.000          80.000       

Kulturnat                 50.000          50.000

Total                     430.000         255.000

( Modtaget i 2013 )

Torvedage               65.000

Julebelysning           80.000

Kulturnat                 50.000

                         

Dato: 23. april, 2014

Underskrift af 
tilskudsansvarlig:
(Den tilskudsansvarlige forpligter 
sig til at overholde betingelserne 
for eventuelle puljemidler)

Karsten Andersen

Formand

Gilleleje Handels- og Turistforening


