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Ringsted Kommune
Erhvervs-, Fritids-, og
Kommunikationscenter

Det bliver lettere at søge tilskud til frivilligt socialt arbejde
Rønnedevej 9

Der bliver nu kortere fra idé til handling, når man som frivillig i Ringsted vil sætte
gang i en social indsats. Reglerne for ansøgning om det såkaldte § 18 tilskud til
frivilligt socialt arbejde er nemlig ændret, så det nu er muligt at søge tilskud, når
idé og behov opstår.

4100 Ringsted

Det er frivilligrådet i Ringsted Kommune, som er kommet med en række
anbefalinger til Kultur- og Trivselsudvalget, der har lyttet og efterkommet disse.
Hensigten er at gøre § 18 tilskudsordningen så fleksibel som muligt.

efkcenter@ringsted.dk

Tel.:

+45 57 62 82 00

Dir.:

+45 57 62 82 07

Mail.: RM@RINGSTED.DK

www.ringsted.dk
EAN: 5798007643362

Forskellige ønsker imødekommet
Dele af det lokale foreningsliv har ønsket, at det blev muligt at søge tilskud oftere
end to gange årligt, så der kan søges, når idé og behov opstod. Flere større
organisationer, hvor tilskuddet mere har karakter af driftstilskud, har samtidig
ønsket en ansøgningsfrist først på året, så der kan lægges budget for hele året.
De to ønsker har udvalget forsøgt at efterkomme ved:
1. At fastsætte en ansøgningsfrist den 1. februar 2015, hvor der kan søges
kontinuerlig støtte og drift til igangværende aktiviteter. Ved denne frist
vil der maksimalt kunne uddeles 30 % af den samlede pulje, og der kan
højst gives tilskud på kr. 25.000.
2. At indføre løbende ansøgningsfrister over året til nye initiativer,
aktiviteter og projekter. Denne type af ansøgninger vil højst kunne
modtage et tilskud på kr. 20.000. Dog er sidste frist for indsendelse af
ansøgninger er den 1. december 2015.

Der er omkring 326.000 kr. til uddeling i 2015, og tilskuddenes størrelse vil ligge
på samme niveau som tidligere år.
Vejledning og ansøgningsskema findes på http://ringsted.dk/borger/kulturfritid/tilskud-og-puljer
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Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst:
Frivillighedskonsulent Trine Testmann, trte@ringsted.dk Tlf. 57 62 62 44 / 41 72
25 34
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