Hvad kan der søges til?
DIF og DGI’s foreningspulje kan søges af alle frivillige idrætsforeninger. Formålet med DIF
og DGI’s foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne.
Slutbrugerne af puljens midler er således danskere i og uden for foreningsidrætten, der
kan få glæde af støttede aktiviteter og initiativer i de danske idrætsforeninger.
Midlerne fra puljen skal desuden hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til
udvikling. Det kan eksempelvis være til initiativer, som støtter op om DIF og DGI’s fælles
vision, Bevæg dig for livet (www.bevaegdigforlivet.dk), der går ud på at få flere
idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en forening.
Der kan søges til et enkelt overordnet formål per ansøgning. Hver forening kan ikke få
godkendt mere end én ansøgning i et kalenderår.
Foreninger med flere afdelinger, flerstrengede foreninger, har dog mulighed for at få
godkendt en ansøgning per afdeling per år. Det samlede tildelte beløb til den enkelte
flerstrengede forening kan dog som udgangspunkt ikke overstige 500.000 kroner.
Der kan ikke disponeres over midler fra kommende års puljer. Der kan dog godt bevilges
støtte fra indeværende år til initiativer, der løber flere kalenderår frem. Ligeledes er der
ikke restriktioner i forhold til at søge til samme initiativ flere år i træk.
Ved behandlingen af ansøgningen vil der blevet taget hensyn til, at puljens midler skal ud
at virke i mange forskellige foreninger fordelt i hele landet1. Det er samtidig en
forudsætning, at de ansøgte midler bruges lokalt hos de foreninger, som har fået tildelt
disse midler.
For at få udbetalt penge, skal foreningen have et CVR-nummer og en NemKonto.
Læs her, hvordan en forening får et CVR-nummer og en NemKonto, hvis den ikke allerede
har det:
https://www.dif.dk/da/politik/nyheder/nyheder/2018/april/20180410_foreningspulje_cvr

1

Se i øvrigt tildelingskriterier beskrevet i bunden af dette dokument.
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Beløbskategorier og ansøgningsfrister

DIF og DGI’s foreningspulje uddeler midler inden for tre beløbskategorier. Det tilstræbes,
at puljens midler uddeles ligeligt i disse tre beløbskategorier, dvs. ca. 15 mio. kroner til
ansøgninger inden for hver beløbskategori pr. kalenderår.
De tre beløbskategorier i DIF og DGI’s foreningspulje er:
•
Beløb op til og med 25.000 kroner
•
Beløb fra 25.001 til 100.000 kroner
•
Beløb fra 100.0001 til 500.000 kroner
Ansøgninger op til og med 25.000 kroner behandles løbende. I denne kategori gælder
først-til-mølle-princippet - dog under forudsætning af, at ansøgningerne opfylder
ansøgningskriterierne. Ansøgere kan forvente svar inden for fire uger efter, at
ansøgningen er sendt. Se i øvrigt de overordnede retningslinjer for ansøgninger i denne
beløbskategori på side tre.
Ansøgninger fra 25.001 til 100.000 kroner behandles en gang om måneden (undt. juli og
december) med ansøgningsfrist den første i hver måned. Ansøgere kan forvente svar
inden for otte uger efter, at ansøgningen er sendt. Se i øvrigt de overordnede
retningslinjer for ansøgninger i denne beløbskategori på side fire.
Ansøgninger fra 100.001 til 500.000 kroner behandles fire gange om året med
ansøgningsfrist d. 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Ansøgere kan forvente
svar inden for otte uger efter førstkommende ansøgningsfrist. Se i øvrigt de overordnede
retningslinjer for ansøgninger i denne beløbskategori på side seks.
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Ansøgninger op til og med 25.000 kroner
I puljen for ansøgninger op til og med 25.000 kroner støttes aktiviteter/initiativer, der
vedrører udvikling af foreningernes grundlæggende virke.
Det kan både være aktiviteter/initiativer, der vedrører ledelsen af foreningen og af
afviklingen af idrætsaktiviteter.
Eksempler på, hvad der blandt andet kan søges til, er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udarbejdelse og trykning af informationsmateriale og lignende
Digitalisering af foreningsadministrationen
Digitalisering af dialogen med medlemmerne
Kommunikation med medlemmer og med nye målgrupper
Forankring af gadeidrætsaktiviteter i idrætsforeningen
Indsatser i forhold til fastholdelse og rekruttering af medlemmer
Støtte til nystartede idrætsforeninger
Indkøb af idrætsmateriel
Opstart af nye tværidrætslige tilbud
Udvikling og opstart af nye aktiviteter generelt i idrætsforeningen
Kompetenceløft af idrætsforeningens trænere og ledere
Udvikling af organisationen i idrætsforeningen
Udvikling og afvikling af events og konkurrencer i idrætsforeningen

Ovenstående liste er kun eksempler og er således ikke udtømmende for, hvad der kan
søges til under puljen. Der kan også søges om støtte til andre typer initiativer og
aktiviteter under hensyntagen til DIF og DGI’s foreningspuljes overordnede formål.
Puljen til ansøgninger op til og med 25.000 kroner kan ansøges løbende hele året, og svar
på ansøgning kan forventes inden for fire uger efter, at ansøgningen er sendt.
Beslutning om støtte til ansøgninger op til 25.000 kroner foretages løbende af DIF og
DGI’s foreningspuljes administration.
Der vil ikke efterfølgende skulle indsendes regnskab. Dog vil foreningen kunne blive
udtaget i en stikprøve, og skal i dette tilfælde indsende regnskab, der dokumenterer, hvad
midlerne er blevet anvendt til. I tilfælde af misbrug af midler, kan midlerne kræves
tilbagebetalt, og foreningen kan miste retten til at søge puljen fremover.
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Ansøgninger fra 25.001 til og med 100.000 kroner
I puljen for ansøgninger fra 25.001 til og med 100.000 kroner kan der støttes
aktiviteter/initiativer, der både vedrører udviklingen af foreningernes grundlæggende drift,
men også større udviklingsinitiativer, der udvider idrætsforeningens virke.
Der lægges særligt vægt på ansøgninger om støtte til initiativer, der har fokus på at
rekruttere flere medlemmer til idrætsforeningerne. Det kan være ved at skabe nye
idrætstilbud, men også ved at styrke den administrative ledelse og drift af foreningen, så
der skabes overskud til udvikling af foreningens idrætslige virke.
Som i puljen for ansøgninger op til og med 25.000 kroner kan der således også både være
tale om aktiviteter/initiativer, der vedrører ledelsen af foreningen og om afviklingen af
idrætsaktiviteter. Eksempler på, hvad der blandt andet kan søges til, er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Støtte til nystartede idrætsforeninger
Indkøb af idrætsmateriel
Opstart af nye tværidrætslige tilbud
Udvikling og opstart af nye aktiviteter generelt i idrætsforeningen
Kompetenceløft af idrætsforeningens trænere og ledere
Udvikling af organisationen i idrætsforeningen
Udvikling og afvikling af events og konkurrencer i idrætsforeningen
Administrative fællesskaber mellem idrætsforeninger
Nye typer af frivillighed og fællesskabsformer i idrætsforeningen
Nye aktiviteter målrettet udvalgte aldersgrupper, herunder nye motionstilbud
til voksenmotionister, seniorer, familieidræt og lignende
Nye partnerskaber med andre dele af foreningslivet, kommuner, virksomheder
mv.
Indsatser for at få nytilkomne flygtninge med i idrætsforeningen
Indsatser for at få flere beboere i udsatte boligområder med i idrætsforeningen
Indsatser for at få flere ledige med i foreningslivet, og herunder indsatser for
at hjælpe dem på vej mod beskæftigelse igen
Indsatser for at få danskere i genoptrænings- og behandlingsforløb på
sundhedsområdet med i idrætsforeningen
Indsatser for at inkludere fysisk og psykisk handicappede i idrætsforeningen
Indsatser for at få psykisk sårbare/sindslidende med i idrætsforeningen

Under puljen støttes således også initiativer/aktiviteter, der sigter på at få særlige
målgrupper og flere danskere med særlige behov med i foreningsfællesskabet.
Disse målgrupper kan blandt andet omfatte:
•
•

Nytilkomne flygtninge
Beboere i udsatte boligområder
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•
•
•
•

Arbejdsledige
Danskere i genoptrænings- eller behandlingsforløb
Fysisk og psykisk handicappede
Psykisk sårbare/sindslidende

Ovenstående lister er kun eksempler og er således ikke udtømmende for, hvad der kan
søges til under puljen. Der kan også søges om støtte til andre typer initiativer og aktiviteter
under hensyntagen til DIF og DGI’s foreningspuljes overordnede formål.
Puljen til ansøgninger fra 25.001 til og med 100.000 kroner kan søges løbende hele året,
og svar på ansøgning kan forventes inden for otte uger efter, at ansøgningen er sendt.
Beslutning om støtte til ansøgninger fra 25.001 til og med 100.000 kroner foretages af en
fælles DIF/DGI administrativ styregruppe.
Der vil ikke efterfølgende skulle indsendes regnskab, dog vil foreningen kunne blive
udtaget i en stikprøve, og skal i dette tilfælde indsende regnskab, der dokumenterer, hvad
midlerne er blevet anvendt til. I tilfælde af misbrug af midler, kan midlerne kræves
tilbagebetalt, og foreningen kan miste retten til at søge puljen fremover.
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Ansøgninger fra 100.001 til og med 500.000 kroner
I puljen for ansøgninger fra 100.001 til og med 500.000 kroner kan der søges støtte til
større udviklingsinitiativer, som kan udvikle foreningens virke.
Der vil blandt andet blive lagt vægt på ansøgninger om støtte til initiativer, som skal
bidrage til, at idrætsforeninger kan favne særlige målgrupper og få flere danskere med
særlige behov med i foreningsfællesskabet.
Støtte gives blandt andet til aktiviteter, der gør, at foreningerne kan favne specifikke
aldersgrupper med lav idrætsdeltagelse, og/eller at foreningerne kan favne de grupper,
der står udenfor forenings- og samfundsfællesskabet i øvrigt – det kan være socialt,
familiemæssigt, arbejdsmæssigt osv.
Der vil også blive lagt vægt på udviklingsinitiativer, der styrker foreningens betydning i
lokalområdet, og på udviklingsinitiativer, hvor der skabes læring, som andre
idrætsforeninger kan få glæde af.
Eksempler på, hvad der blandt andet kan søges til, er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nye aktiviteter målrettet udvalgte aldersgrupper, herunder nye motionstilbud
til voksenmotionister, seniorer, familieidræt og lignende
Nye partnerskaber med andre dele af foreningslivet, kommuner, virksomheder
mv.
Indsatser for at få nytilkomne flygtninge med i idrætsforeningen
Indsatser for at få flere beboere i udsatte boligområder med i idrætsforeningen
Indsatser for at få flere ledige med i foreningslivet, og herunder indsatser for
at hjælpe dem på vej mod beskæftigelse igen
Indsatser for at få danskere i genoptrænings- og behandlingsforløb på
sundhedsområdet med i idrætsforeningen
Indsatser for at inkludere fysisk og psykisk handicappede i idrætsforeningen
Indsatser for at få psykisk sårbare/sindslidende med i idrætsforeningen
Indsatser for at få flere beboere i storbyerne med i idrætsforeningen

Under puljen støttes således også initiativer/aktiviteter, der sigter på at få særlige
målgrupper og flere danskere med særlige behov med i foreningsfællesskabet.
Disse målgrupper kan blandt andet omfatte:
•
•
•
•
•

Nytilkomne flygtninge
Beboere i udsatte boligområder
Arbejdsledige
Danskere i genoptrænings- eller behandlingsforløb
Fysisk og psykisk handicappede
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•

Psykisk sårbare/sindslidende

Ovenstående liste er kun eksempler og således ikke udtømmende for, hvad der kan søges
til under puljen. Der kan også søges om støtte til andre typer initiativer og aktiviteter
under hensyntagen til DIF og DGI’s foreningspuljes overordnede formål.
Ansøgninger til puljen fra 100.001 til og med 500.000 kroner behandles fire gange om året
med ansøgningsfrist d. 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Ansøgere kan
forvente svar inden for otte uger efter førstkommende ansøgningsfrist.
Beslutning om støtte til ansøgninger fra 100.001 til og med 500.000 kroner foretages af en
fælles DIF/DGI politisk og administrativ styregruppe. Styregruppen består af den
administrative styregruppe samt ét bestyrelsesmedlem fra DIF og ét
hovedbestyrelsesmedlem fra DGI.
For tilskud fra 100.001 til og med 500.000 kroner skal der efterfølgende indsendes
regnskab og beretning for midlernes anvendelse. Regnskabet skal være underskrevet af
en regnskabskyndig person, typisk foreningens generalforsamlingsvalgte revisor. I tilfælde
af misbrug af midler, kan midlerne kræves tilbagebetalt, og foreningen kan miste retten til
at søge puljen fremover.
Som udgangspunkt kan der ikke søges tilskud over 500.000 kroner. I helt særlige tilfælde,
hvor en ansøgning over 500.000 kroner ekstraordinært imødekommes, skal regnskabet
være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor.
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Tildelingskriterier
I behandlingen af ansøgninger over 25.000 kroner vil puljens bevillingsudvalg lægge
særlig vægt på disse overordnede tildelingskriterier i sagsbehandlingen:
•

Midlerne skal fordeles bredt i hele landet
Det betyder, at DIF og DGI’s foreningspulje vil prioritere at støtte ansøgere i
geografiske områder, der i mindre grad end andre områder har modtaget støtte fra
puljen.

•

Midlerne skal komme mange mennesker til gode
Det betyder, at DIF og DGI’s foreningspulje vil prioritere at støtte ansøgninger, hvor
det ansøgte beløbs størrelse står mål med antallet af medlemmer i den ansøgende
forening.

•

Midlerne skal anvendes til mange typer af formål og aktiviteter
Det betyder, at DIF og DGI’s foreningspulje vil prioritere at støtte et bredt udsnit af
forskellige formål i ansøgningerne og komme til gavn inden for et bredt udsnit af
aktiviteterne i dansk foreningsidræt.

•

Midlerne skal skabe aktivitet
Det betyder, at DIF og DGI’s foreningspulje vil prioritere at støtte ansøgninger med
projekter, der har direkte fokus på ’slutbrugerne’ i form af aktiviteter for
foreningens medlemmer eller danskere uden for foreningsidrætten.

•

Midlerne skal få flere danskere i bevægelse
Det betyder, at DIF og DGI’s foreningspulje vil prioritere at støtte ansøgende
foreninger med initiativer eller projekter, der kan medvirke til at gøre flere danskere
aktive i eller uden for foreningerne.

•

Midlerne skal være med til at skabe udvikling i idrætsforeningerne
Det betyder, at DIF og DGI’s foreningspulje vil prioritere at støtte ansøgninger fra
foreninger, der fokuserer på udvikling (nye aktiviteter, samarbejder, målgrupper,
kompetencer, etc.) frem for traditionel drift.

•

Midlerne skal anvendes i mange foreninger frem for få
Det betyder, at DIF og DGI’s foreningspulje vil prioritere at imødekomme flere,
mindre ansøgninger frem for færre, større ansøgninger.
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