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Aktivitetspuljen
Aktivitetspuljen kan søges af alle studerende på Aalborg Universitet.

I Studentersamfundet ønsker vi at støtte nye aktiviteter og arrangementer på AAU, 
og har derfor to puljer til formålet. Aktivitetspuljen er til for at støtte ekstraordinære 
aktiviteter, eller udgifter, med studierelevante, studenterpolitiske eller sociale 
formål, der gør AAU til et bedre sted at studere.

Hvis du er gruppe eller udvalg under Studentersamfundet:
Ønsker, i som gruppe, støtte til en udviklende aktivitet eller investering under Stu-
dentersamfundet kan dette søges ved Udviklingspuljen.

Retningslinjer for søgning af midler fra aktivitetspuljen:

En bevilling beror på en kvalitativ vurdering med fokus på følgende kriterier:  

• Vil aktiviteten gøre AAU til et bedre sted at studere?
• Vil aktiviteten ramme en bred målgruppe?
• Hvorvidt det samlede beløb afspejler det forventede antal deltagere?

Yderligere gælder følgende krav:

• Der ydes ikke støtte til driftsomkostninger.
• Der kan ikke gives støtte til dækning af udgifter påført ansøger før bevillingsda-

to.
• Støtten udbetales efter et refusions-princip, således at omkostninger kun dæk-

kes ved aflevering af kvitteringer. Der dækkes kun det eksakte beløb, og kun til 
det maksimalt bevilligede beløb.

• Udgifter til studiefaglige aktiviteter bør i første omgang være søgt dækket hos 
det studienævn, institut eller fakultet som aktiviteten relaterer sig til.

• Det skal fremgå tydeligt af reklamematerialet og ved aktiviteten, at Studenter-
samfundet har givet tilskud til aktiviteten.

Ansøgning
For at komme i betragtning til en af puljerne, skal ansøgningen indeholde en skrift-
lig motivation. I den skriftlige motivation skal der indgå:

• En beskrivelse af aktiviteten: Hvad, hvor, hvornår, hvor mange og hvad støtten 
går til.
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• En argumentation for at aktiviteten overholder formålsbeskrivelsen, og hvorfor 
aktiviteten skal modtage støtten.

• En redegørelse for hvorvidt der er søgt støtte til de nævnte udgifter andetsteds, 
og hvorvidt der er givet tilsagn om støtte fra anden side.

Derudover skal der til ansøgningen vedhæftes et budget. I budgettet skal det fremgå:

• En samlet oversigt over udgifter og indtjeninger, her under også evt. egenbetaling 
fra deltagerne.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bestyrelsen@studentersamfundet.aau.dk. 


