
ANSØGNINGSSKEMA 
Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme

2014
Ansøgningsfrist mandag d. 28. april 2014 kl. 12
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Ansøger:
(forening eller virksomhed)

”Gemte og glemte stier i Tisvilde”
En sti interesseret gruppe på 6, repræsenteret med 
bl.a. medlemm fra Tisvilde Lokalråd, 
Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn og 
Orientering klubben Tisvilde Hegn ’OK’  

Kontaktperson: Birte Forsell

Adresse: Kastanievej5, 3220 Tisvildeleje

Telefon: 48702564/29892564

Email: Birte.Forsell@mail.dk

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

”Stifindergruppen” er ikke en officiel forening og har
intet
CVR nr. 
Ved bevilling vil gruppen sørge for at indgå de rette 
formaliteter.

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

1.-at få gjort opmærksom på og synliggøre de stier, 
som eksisterer. Flere stier i Tisvilde er tidligere 
blevet ”opslugt”. For at forhindre dette, er årsagen 
til vores engagement.
bilag 1.: eksempel på en sti der forsvandt
bilag 2.: eksempel på en glemt sti
bilag 3.: eksempel på rutebeskrivelse

Bilag 4.: eksempel på stinavn og beskrivelse om 
navnet i folderen 

2. – at fremme adgangen til natur- og kulturelle 
oplevelser i Tisvilde

Projektets indhold:
(Hvordan skal det foregå?)

Navngivning af stier. Folder med beskrivelse af 
årsag til stiens navn, samt stiruter.

Opstilling af ”pæl”, synlig men ikke uharmonisk med
omgivelserne, i hver ende af stien en pæl med navn
og logo.

Behov: Skilte, app, folder, kort og logo.



 Målgruppe:
 Gribskov Kommunes borgere, sommergæster, 
turister og idrætsudøvere

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

 ”Stifindergruppen”.

Der har været drøftelse med K&F om projektet.
-ligeledes med Annette Sørensen, direktør for ’Visit 
Nordsjælland’, der støtter op om ideen. ”der vil 
være til gavn for borgere og turister i Gribskov”.

”Stifindergruppen” har over længere tid arbejdet 
sammen med Niels Fhær Larsen fra Teknisk 
Forvaltning ang. ’gemte & glemte stier i Tisvilde’. 

 Vi håber derfor at kunne tilføje Gribskov Kommune 
som en vigtig samarbejdspartner, da navngivning 
og skiltning forudsætter en politisk beslutning.  

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

- Er afhængig af de resurser kommunen har til at 
give ’Stigruppen’ de oplysninger, der er nødvendig 
for projektet f.eks. hvilke stier gruppen må  
navngive !
Projektet er omfattende, og indtil videre er der nu 
12 stier, der er i vores søgelys og flere kommer til.

1. navngivning af stier med skilte/ logo og stiruter
    vil tage ca. 1 år       
2. folder, app og kort 11/2 år

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

Placering ud fra det kommunale stikort og en 
politisk beslutning om tilladelse.

Budget:
(Angiv ansøgte beløb samt evt. 
beløb på egenbetaling og oplysning
om andre tilbudsgivere)

”Stifindergruppen” :
1.: Møder, kontorartikler m.m.:2000 kr.
2. :Folder, redigering af tekst, logo, kort og      
     app’s:35.000 kr.

Udgifter for kommunen: 100.000 kr.
 til pæle, skilte og arbejdstimer

I alt : 137.000 kr. 

Dato: 27. april 2014

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


