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FRIVILLIGHEDSTILSKUD
Frivillighedstilskuddet ydes til foreningernes ulønnede trænere, ledere og instruktører.
Frederikshavn Kommune vil gerne påskønne de frivilliges indsats i foreningslivet. Derfor er der for folkeoplysende foreninger
mulighed for at søge om tilskud til at købe en gave eller mundering til nogle af foreningens frivillige. Der ydes ikke støtte til lønnet
personale eller lønnet træner og instruktør.

Hvem kan vi som forening søge Frivillighedstilskud til?
Folkeoplysningsordningen for foreninger i Frederikshavn Kommune giver foreningerne mulighed for at søge tilskud til
foreningens honorering af ulønnede trænere, ledere og instruktører, der er involveret i løbende aktivitet for medlemmer
under 25 år.

Hvor meget kan vi som forening modtage i Frivillighedstilskud?

Der ydes for ulønnede trænere, ledere og instruktører tilskud til udgifter forbundet med gaver/gavekort/mundering.
Foreningen kan få dækket op til 80 % af sine faktiske afholdte udgifter, og op til 3.000 kr. i tilskud pr. træner/ instruktør.
Herudover kan tilskuddet maksimalt udgøre 80 % af tilskudsberettigede medlemmers kontingentbetaling (egenbetaling).

Hvordan søger vi om Frivillighedstilskud?

I kan som forening få støtte til dokumenterede faktiske udgifter, således det sikres, at tilskuddet anvendes til påskønnelse af
den enkelte ulønnet træner/leder/ instruktør. Det skal derfor kunne dokumenteres, at gaver/gavekort/mundering er tilfaldet
denne person.
Ved denne tilskudsindberetning skal I oplyse jeres udgifter for hver af de ulønnede trænere, ledere eller instruktører, I har givet
en påskønnelse. Indberetningssiden vil guide jer til at anføre udgifterne til hver person korrekt.
Vær opmærksom på, at I ikke kan få dækket udgifter til pengegaver, kontante såvel som kontooverførte.
Det påhviler jeres forening og den enkelte frivillige at sikre sig, at eventuelle gældende skatteregler er overholdt. Eventuel
rådføring om skattetekniske forhold kan findes i DGI´s foreningsguide om skat eller hos skattemyndigheden.
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UDDANNELSESTILSKUD
For Frederikshavn Kommune er det afgørende, at foreninger kan tilbyde spændende og vedkommende aktiviteter til deres
medlemmer. Uddannelsestilskud ydes til opkvalificering og uddannelse af ulønnede ledere, trænere og instruktører.

Hvem kan vi som forening søge Uddannelsestilskud til?
I kan som forening søge tilskuddet til personer, der udfører ulønnet leder- og instruktørarbejde i foreningen samt er tilknyttet
en træner-, leder- eller instruktørfunktion for en løbende aktivitet for medlemmer under 25 år (0- 24 år).

Hvor meget kan vi som forening modtage i Uddannelsestilskud?
Der ydes tilskud på op til 80 % af kursusforbudne udgifter, fx kursusgebyrer, opholdsudgifter samt transportudgifter med
billigste offentlige transportmiddel, når kursets indhold tilstræber at uddanne ledere og instruktører. Maksimumbeløbet pr.
person pr. år udgør 7.000 kr. i tilskud.

Hvad skal vi som forening oplyse for at få Uddannelsestilskud?

•

Ansøgning, vedlagt kursusprogram samt dokumentation for afholdte udgifter fremsendes umiddelbart efter kursets
afvikling til Frederikshavn Kommune pr. mail. Tilskuddet udbetales løbende. Ansøgningsfristen udløber 1. april i det
efterfølgende kalenderår.

•

Det er en betingelse for opnåelse af uddannelsestilskuddet, at eventuelle øvrige tilskudsmuligheder er modregnet i
den fremsendte ansøgning.

•

Folkeoplysningsudvalget kan afvise at imødekomme en ansøgning, hvis kurset har åbenlys karakter af ikke at være
relevant i forhold til at understøtte aktiviteter for medlemmer under 25 år.

•

Foreningen kan modtage støtte, hvis den via en tro og loveerklæring i forbindelse med ansøgningen bekræfter, at
kursisten har løbende aktivitet for mindst 5 tilskudsberettigede medlemmer under 25 år.

•

Benyttes der privat transportmiddel, kan transportudgifter medtages op til, hvad den billigste offentlige transport
ville have kostet. Dette med udgangspunkt i den billigste standardrejse udregnet via www.rejseplanen.dk.
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