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PULJEOVERSIGT

Er jeres forening godkendt som en folkeoplysende forening, har I mulighed for at søge nogle af kommunens puljer inden for det
frivillige folkeoplysende område.

TRANSPORTPULJEN – 2 PULJER I 1
Frederikshavn Kommune har en samlet transportpulje, der består af to dele. Her kan du læse om, hvordan jeres forening kan
komme i betragtning til denne pulje.
Transportpuljen: Til ekstraordinære løbende transportudgifter:
Kultur- og Fritidsudvalget kan i forbindelse med vedtagelsen af takstbladet beslutte at tildele et fast beløb til udvalgte foreninger
med ekstraordinært høje dokumenterede transportudgifter. Der skal være tale om ekstraordinært store omkostninger for
foreningen i forbindelse med transport. Det betyder, at fx forældrekørsel ikke kan betragtes som en ekstraordinær udgift.
Det betyder, at nogle foreninger efter en konkret vurdering kan få tilsagn om, at der afsættes et aftalt beløb til at sikre dækning
af foreningens dokumenterede faktiske udgifter til transport.

Hvordan søger vi om en aftale vedr. ekstraordinære løbende transportudgifter?

En sådan aftale kan indgås med Kultur- og Fritidsudvalget efter en konkret ansøgning. Hvis det vurderes, at foreningen har
ekstraordinære og nødvendige transportudgifter, som belaster foreningens økonomi uforholdsmæssigt meget, i forhold til
hvad de andre tilskud kan kompensere for.
Hvis jeres forening ønsker at anmode om at komme på denne puljeordning, skal I dokumentere alle jeres udgifter til transport
fra 1. januar 2018 til 1. januar 2019. Dette er vigtigt, da disse tal danner grundlag for eventuelt optag i puljeordningen. I søger
puljeordningen ved at udfylde ansøgningsskemaet ”Anmodning om transportaftale”, som findes på Fritidsportalen. Der er
ansøgningsfrist 1. maj.
Kultur- og Fritidsudvalget vurderer ansøgningen ud fra 5 kriterier:
•
•
•
•
•

I hvilken grad transportudgifterne er relateret til transport af unge under 18 år.
Hvilke rejseformer foreningen typisk er afhængig af.
Hvor stor en belastning de løbende nødvendige transportudgifter er for foreningens samlede økonomi.
Foreningens ansøgning og begrundelse for transportaftalen.
Hvordan udgifterne harmonerer med statens lave takst for kørselsgodtgørelse.

Foreningerne på denne pulje skal i forbindelse med indberetningen af driftstilskud dokumentere sine faktiske afholdte
transportudgifter. Det gøres ved at indsende dokumentation for de faktiske afholdte udgifter (kvitteringer fra buskørsel etc.).
Fra januar 2020 kan der findes et indberetningsskema hertil. Her kan foreningen også anmode om, at aftalen forlænges
yderligere ét år.
Når foreningen har indsendt dette, er den berettiget til at få udbetalt transporttilskud af disse godkendte transportudgifter.
Tilskuddet fra transportpuljen kan ikke overstige det faste maksbeløb, som er aftalt med Kultur- og Fritidsudvalget.
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Transportpuljen: Til enkeltstående, ekstraordinære transportudgifter
Alle foreninger kan årligt søge om tilskud til enkeltstående, ekstraordinære transportudgifter. I forbindelse med indberetning af
driftstilskud, der skal indsendes senest 1. april, kan jeres forening søge om at få dækket alle, eller dele af, de faktiske afholdte
udgifter til enkeltstående og ekstraordinære transportudgifter.

Hvordan søger vi om støtte til enkeltstående og ekstraordinære transportudgifter?

Hvis jeres forening ønsker at søge om tilskud til en afholdt udgift for enkeltstående og ekstraordinære transportudgift, skal I
udfylde det elektroniske ansøgningsskema ”Ansøgning om enkeltstående transporttilskud”. Her skal foreningen:
•
•
•
•
•

Vedhæfte dokumentation for den faktiske afholdte udgift.
Kort beskrive hvorledes udgiften er ekstraordinær.
Hvilke hold i foreningen, der har været omfattet af transporten
Oplyse rejseformen
Rejsens start- og slutdestination.

Ansøgningerne imødekommes med restbeløbet af Transportpuljen. Ansøges der samlet set fra foreningernes side om flere
puljemidler, end der er tilbage i restbeløb i transportpuljen, udbetales puljen til ligelig procentvis fordeling mellem de
godkendte ansøgte beløb.
Denne del af transportpuljen bliver mulig at søge fra 2020, når der åbnes for indberetning af driftstilskud efter den nye
Folkeoplysningsordning.

HUSK:
Transportpuljen kan kun anvendes til at dække faktiske dokumenterede transportudgifter.
Transportpuljen kan ikke anvendes til at dække transportudgifter til trænere, ledere eller instruktører eller på anden vis
transportudgifter relateret til kørsel for enkeltpersoner.
Hvis transportudgiften er relateret til kørsel i fx egen bil, tages der udgangspunkt i den af staten fastsatte lave takst på 1,98
kr. (2019)

28

29
ANLÆGSPULJEN

Anlægspuljen kan søges akut året rundt. Foreninger kan søge Folkeoplysningsudvalget om tilskud via Anlægspuljen til renovering
og ombygning (se regelsæt på hjemmesiden). Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af formål, udførelse, budget - herunder
egenbetaling, værdi af eget arbejde, og om der er søgt andre steder. Anlægspuljen skal søges senest den 1. november.
Anlægspuljen søges elektronisk på kommunens hjemmeside. Her kan du også læse mere om reglerne og kriterierne for puljen.

UDVIKLINGSPULJEN

Foreninger kan søge Folkeoplysningsudvalget om tilskud via Udviklingspuljen til nye initiativer. Ansøgningen skal indeholde en
beskrivelse af formål, udførelse, udspecificeret budget, og om der er søgt andre steder. Udviklingspuljen kan søges hele året.
Udviklingspuljen søges elektronisk på kommunens hjemmeside. Her kan du også læse mere om reglerne og kriterierne for
puljen.

VISIONSPULJEN

Målet med puljen er at understøtte nye visioner på området. Kultur- og Fritidsudvalget udmønter denne pulje, dog således at
fastsættelsen af overordnede visioner og indsatser sker i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget.
Visionspuljens regler og kriterier defineres først, når kommunens nye Kultur- og Fritidsvision er vedtaget. Visionspuljen gøres
tilgængelig i 2020 i forbindelse med vedtagelsen af Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

TALENTPULJEN

Målet med puljen er at fremme talentudvikling for unge under 20 år. Alle foreninger, der har særlige talentindsatser, kan
komme i betragtning efter ansøgning. Puljen udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget.
Talentpuljens regler og kriterier defineres først, når kommunens nye Kultur- og Fritidsvision er vedtaget. Talentpuljen gøres
tilgængelig i 2020 i forbindelse med vedtagelsen af Kultur- og Fritidsudvalgets budget.
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