Retningslinjer for puljeansøgninger
Nedenfor fremgår det, hvilke puljer der udbydes til foreninger og aftenskoler under
folkeoplysningsloven. Kun foreninger der er godkendt af Ringsted Kommune kan
komme i betragtning, med undtagelse af udviklingspuljen, der kan søges af alle jf.
retningslinjerne.
Sidst i dokumentet fremgår det, hvordan du kan søge, ansøgningsfrister mv.
Kontaktoplysninger

Udviklingspuljen:
Hvem kan søge:
Puljen kan søges af foreninger godkendt under folkeoplysningsloven, frivillige
organisationer, selvorganiserende grupper og enkeltpersoner samt institutioner
hjemmehørende i Ringsted Kommune.
Folkeoplysningsrådet kan selv tage initiativ til at igangsætte udviklingsarbejde og
nye initiativer.
Der kan bl.a. søges om tilskud til:







Nye initiativer med folkeoplysende formål
Udviklingsarbejde
Enkeltstående arrangementer
Kulturelle amatøraktiviteter
Folkeoplysende tilbud til børn og unge, som ikke tiltrækkes af
eksisterende tilbud
Aktiviteter af tværgående karakter herunder partnerskaber om løsning af
konkrete opgaver

Erhvervs-, Fritids-, og
Kommunikationscenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Tel.: +45 57 62 82 00
Sag: 05/1083
efkcenter@ringsted.dk
www.ringsted.dk

Afgrænsning
Der gives ikke tilskud til:








Byggerier og anlæg
Rekvisitter til enkeltpersoner
Eksisterende aktiviteter
Kommercielle formål
Kompetencegivende formål der er erhvervsmæssigt karrierefremmende
Lukkede arrangementer (hvor der ikke er offentlig adgang)
Aktiviteter, der hører under anden lovgivning

Udviklingspuljen yder ikke tilskud til oprettelse af nye foreninger/aftenskoler eller
udvidelse af kendt folkeoplysende virksomhed/aktivitet.
Der skal fremsendes et budget, og der må påregnes en egenfinansiering.
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Puljen Udstyr og rekvisitter:
Hvem kan søge:
Alle foreninger der er godkendt under Folkeoplysningslovens område 1 og 2
(idræt, uniformerede korps, øvrige foreninger og voksenundervisning) kan søge
puljen.
Kriterier for at komme i betragtning:







Forældet udstyr som ønskes opgraderet
Nyt udstyr i forbindelse med nye projekter/hold
Reparation/vedligeholdelse af nuværende udstyr/rekvisitter
Lovliggørelse af eksisterende udstyr/rekvisitter
Foreningen skal påregne at være medfinansierende
Lovliggørelse af eksisterende udstyr/rekvisitter

Puljen Projekter:
Hvem kan søge:
Alle foreninger der er godkendt under Folkeoplysningslovens område 1 og 2
(idræt, uniformerede korps, øvrige foreninger og voksenundervisning) kan søge
puljen.
Kriterier for at komme i betragtning:





Nye initiativer
Udviklingsprojekter
Samarbejdsprojekter (projekter på tværs af foreninger/institutioner)
Foreningen/aftenskolen skal være medfinansierende

Inspiration til projekter: Integration, lederuddannelse (bestyrelse), udviklingskurser,
administrativ hjælp, spillerudvikling (for børn og unge under 25 år),
rekrutteringstiltag, motion for overvægtige, breddeidrætsprojekter mm.
Ansøgningen skal indeholde: projektbeskrivelse indeholdende varighed,
projektstart, målgruppe, formål, målsætning, evt. delmålsætninger, budget,
samarbejdspartnere i projektet, projektansvarlig, egen finansiering og andre
relevante informationer (max 2 A4-sider)

Puljen Aktiviteter for børn og unge:
Hvem kan søge:
Alle foreninger der er godkendt under Folkeoplysningslovens område 2 (idræt,
uniformerede korps og øvrige foreninger) kan søge puljen.
Kriterier for at komme i betragtning:
 Enkeltstående aktivitet
 Længerevarende aktivitet
 Aktiviteten skal målrettes en bestemt gruppe børn og unge
 Aktiviteten kan være på tværs af foreninger, institutioner eller private
aktører
 Aktiviteten skal være for nye målgrupper
Aktiviteter på tværs af foreninger og institutioner samt integration har høj
vægtning.
Der kan ikke søges om ture til forlystelsesparker eller andre ture der kan
sidestilles med sådanne.
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Energibesparende forbedringer i egne foreningshuse:
Hvem kan søge:
Alle foreninger der er godkendt under Folkeoplysningslovens område 2 (idræt,
uniformerede korps og øvrige foreninger) kan søge puljen.
Kriterier for at komme i betragtning:




Foreningen skal have eget hus eller være i kommunale lokaler (ikke lejede
lokaler)
Forbedringerne skal være miljørigtige og energibesparende
Foreningen skal fremsende tilbud på forbedringerne

Generel information til ansøgere:
Ansøgning:
Skal sendes til Erhvervs, - Fritids- og Kommunikationscentret – gerne på mail
fbc@ringsted.dk.
Behandling af ansøgning:
Folkeoplysningsrådet behandler og prioriterer ansøgningerne efter
retningslinjerne.
Folkeoplysningsrådet ønsker at sikre lighedsprincippet, hvorfor rådet forbeholder
sig ret til at se overordnet på foreningens aktiviteter, medlemssammensætning
mv.
Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfristen er løbende. Folkeoplysningsrådet vil behandle ansøgningerne
løbende hen over året.
Svar på ansøgningen vil foreligge umiddelbart efter ansøgningen er
færdigbehandlet.
Dokumentation for bevilliget indkøbt udstyr skal sendes på forlangende til
forvaltningen. Indkøb foretaget før betalingstilsagn imødekommes ikke.
Igangsættelse af projekter sker efter nærmere aftale med forvaltningen.
Vejledning:
Såfremt foreningen ønsker råd og vejledning om projektbeskrivelser m.m. eller har
øvrige spørgsmål, er foreningen velkommen til at kontakte Erhvervs, - Fritids- og
Kommunikationscentret for rådgivning. Det anbefales, at foreningen tager kontakt
til centret senest 14 dage før ansøgningsfristen.
Emner, aktiviteter og udstyr der ikke kan søges tilskud:
Der henvises til næste side, hvoraf det fremgår hvad der ikke kan søges om
tilskud til.
Godkendt af Folkeoplysningsrådet den 23. oktober 2007 og Kultur- og Fritidsudvalget den 25. oktober 2007.
Revideret af Folkeoplysningsrådet den 22. september 2009 og Kultur- og Fritidsudvalget den 24. september 2009.
Revideret af Folkeoplysningsrådet den 7. september 2010 og Kultur- og Trivselsudvalget den 20. september 2010.
Revideret af Folkeoplysningsrådet den 11.oktober. 2011 og Kultur- og Trivselsudvalget den 24.oktober. 2011.
Revideret og godkendt af Folkeoplysningsrådet den 12. september 2012.
Revideret og godkendt af Folkeoplysningsrådet den 13. august.2013.
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Aktiviteter og ting som der ikke ydes tilskud til
Folkeoplysningsrådet har på sit møde den 7. april 2015 besluttet at følgende
aktiviteter/emner/ting ikke kan opnå tilskud i forbindelse med de puljer som
administreres af Folkeoplysningsrådet.




















Kontorarbejde
Lederkurser
Modersmålsundervisning, indvandreundervisning, undervisning svarende
til ungdomsskolens tilbud
0-2 åriges aktiviteter bortset fra babysvømning
Turist- og kulturture
Produktion af TV, radio og anden envejs-medie-kommunikation
Computerspil og aktiviteter på Internettet
Forkyndende aktiviteter og gudedyrkelse
Fester, måltider og fællesspisning
Festivaler
Udstillinger og fernisering
Støtteforeninger og arrangørforeninger
Kommercielle aktiviteter
Humanitære formål
Foreninger, hvis hovedformål alene indeholder sociale aktiviteter
Møbler (borde og stole mv.)
Inventar (vaskemaskine, opvaskemaskine, køleskab, fryser etc.)
Beklædning (spillertøj, uniformer etc.)
PCére der ikke har direkte tilknytning til foreningens hovedformål

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, så kontakt venligst Team Fritid og
Frivillighed på 5762 6243.

Revideret af Folkeoplysningsrådet den 13. september 2016.
Sag nr.: 15-6506
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