Ofte stillede spørgsmål
Formålet med DIF og DGI’s foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber i
idrætsforeningerne. Midlerne fra puljen skal desuden hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe
rum til udvikling.
For at klæde interesserede foreninger bedst muligt på til at skrive en god ansøgning, har vi
herunder samlet en række relevante spørgsmål og svar om DIF og DGI’s foreningspulje.

Hvordan søger foreningen om støtte?
Foreninger ansøger DIF og DGI’s foreningspulje ved hjælp af en online ansøgningsplatform i
Centralt ForeningsRegister (CFR), som man finder på www.medlemstal.dk.

Hvad skal ansøgningen indeholde?
I ansøgningsplatformen bliver foreninger bedt om at udfylde informationer om:
Kontaktperson
Ansøgningsbeløb
Ansøgningsområde (se spørgsmålet herunder)
Projektbeskrivelse (max 2.000 tegn)
Afslutningsdato for initiativet/projektet
Målsætning (max 300 tegn)
Budget udspecificeret med de enkelte udgiftsposter knyttet til initiativet/projektet, som foreningen
søger støtte til
Som afslutning på ansøgningen udfylder foreningen en tro og love-erklæring om at anvende
eventuel støtte som angivet i ansøgningens målsætning og i tråd med tilskudsbetingelserne samt
at udvise sparsommelighed og kunne dokumentere udgifterne.

Hvad kan foreningen søge om støtte til?
I ansøgningsplatformen fremgår en række forskelle ansøgningsområder, der afhænger af det
beløb, som foreningen ansøger om. For ansøgninger op til og med 25.000 kr. er der f.eks. et
ansøgningsområde, der hedder ’Indsatser i forhold til fastholdelse og rekruttering af medlemmer’.
Ansøger man over 100.000 kr., kan man f.eks. kan vælge ’Indsatser for at få flere beboere i
udsatte boligområder med i idrætsforeningen’. Samtlige eksempler på ansøgningsområder kan ses
i dokumentet ’Hvad kan der søges til?’ på ansøgningsplatformens forside.
Ansøgningsområderne i ansøgningsplatformen er dog ikke udtømmende for, hvad foreninger kan
søge om støtte til. Foreningerne er derfor velkomne til selv at beskrive et andet
ansøgningsområde, hvis ikke initiativet/projektet umiddelbart falder inden for nogle af de nævnte
eksempler.
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Kriterier og konkrete formuleringer af ansøgningsområder i DIF og DGI’s foreningspulje udvikles
løbende i takt med behandlingen af ansøgninger fra foreningerne og evalueringen af
initiativer/projekter.

Hvor mange gange kan foreningen søge puljen?
Foreninger kan som udgangspunkt søge DIF og DGI’s foreningspulje én gang om året. 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 kr.
Hvis foreningen får afvist sin ansøgning, er der desuden mulighed for at sende en ny ansøgning til
puljen inden for samme kalenderår.

Hvor mange penge kan foreningen ansøge om?
DIF og DGI’s foreningspulje har som overordnet formål at komme ud i hele landet og støtte mange
forskellige danske idrætsforeninger. Derfor vil puljen prioritere at uddele flere mindre beløb end
færre større beløb, og uddeler som udgangspunkt ikke mere end 500.000 kr. per bevilling eller per
forening i de tilfælde, hvor en flerstrenget forening sender mere end én ansøgning.
Ansøgninger over 500.000 kr. vil dog ikke pr. automatik blive afvist, men i stedet blive behandlet i
en særskilt udvidet proces med krav nærmere beskrivelse af en række forhold.

Hvornår er der ansøgningsfrist, og hvornår får foreningen svar?
Ansøgninger op til og med 25.000 kroner behandles løbende. I denne kategori gælder først-tilmølle-princippet - dog under forudsætning af, at ansøgningerne opfylder ansøgningskriterierne.
Ansøgere kan forvente svar inden for fire uger efter, at ansøgningen er sendt.
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.
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.

Hvad kan man ikke ansøge om støtte til?
DIF og DGI’s foreningspulje arbejder i udgangspunktet ikke med en negativliste med specifikke
initiativer og projekter, som ikke kan støttes af puljen. Da hovedformålet med puljen er at komme
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bredt ud i landet og støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeninger og skabe rum til udvikling,
vil det dog sandsynligvis være svært at komme igennem med f.eks. ansøgninger til større
anlægsprojekter, rene elitesatsninger eller faste, driftsmæssige lønudgifter. Grundlæggende vil
puljen prioritere at støtte udvikling i bred forstand, f.eks. med fokus på at inddrage nye
medlemmer, aktiviteter, målgrupper, samarbejdspartnere eller kompetencer i foreningen.

Kan foreningen søge om støtte til en kunstgræsbane?
Som udgangspunkt vil puljen ikke prioritere større anlægsprojekter som eksempelvis en
kunstgræsbane. Der kan dog være tilfælde, hvor investeringer i faciliteter går i spænd med større
samarbejdsprojekter eller udviklingsprojekter med fokus på nye målgrupper eller aktiviteter i
foreningerne, hvorfor også disse kan komme i betragtning - eventuelt til delvis bevilling.

Kan foreningen få en delvis bevilling?
Ja. I visse tilfælde kan puljen vælge at bevilge en del af det ansøgte beløb. I så fald vil foreningen
skulle acceptere at få en delvis bevilling, inden pengene udbetales.

Hvordan får foreningen udbetalt penge fra puljen?
Bevillinger fra DIF og DGI’s foreningspulje udbetales via NemKonto senest en uge efter godkendt
ansøgning. Støtte til initiativer/projekter udbetales således forlods. For at få udbetalt penge skal
foreningen derfor have et CVR-nummer og en dertil knyttet NemKonto. Her kan foreninger lade sig
registrere og få et CVR-nummer:
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Frivillige_foreninger
Tilknytning af NemKonto til foreningens CVR-nummer sker ved henvendelse til foreningens
pengeinstitut.

Kan man klage, hvis man får afslag på en ansøgning?
Ja. Foreninger, der modtager afslag (eller tilbud om delvis bevilling), kan klage over afgørelsen fra
DIF og DGI’s foreningspulje til Slots- og Kulturstyrelsen ved at sende en e-mail til slks@slks.dk
senest fire uger efter, at afgørelsen af meddelt foreningen.

Hvordan kontrollerer DIF og DGI, at pengene bliver brugt efter hensigten?
Alle foreninger skal acceptere en tro og love-erklæring om at ville anvende eventuel støtte som
angivet i ansøgningens målsætning og i tråd med tilskudsbetingelserne samt at udvise
sparsommelighed og kunne dokumentere udgifterne.
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Desuden skal foreninger, der modtager mere end 100.000 kr., indsende regnskab senest fire uger
efter afslutning af initiativet/projektet, og regnskabet skal være gennemgået og underskrevet af
en regnskabskyndig person, typisk foreningens generalforsamlingsvalgte revisor. I de sjældne
tilfælde, hvor en forening måtte modtage mere end 500.000 kr., skal regnskabet være
gennemgået og underskrevet af en statsautoriseret revisor.
Herudover udtager DIF og DGI’s foreningspulje fem procent af støttemodtagerne til stikprøve.
Derfor skal alle foreninger, der modtager støtte af DIF og DGI’s foreningspulje, opbevare
regnskabsmateriale i fem år fra udgangen af det kalenderår, hvor initiativet/projektet er afsluttet.

Hvad sker der i tilfælde af misbrug af støtten?
Såfremt gældende tilskudsbetingelser ikke er opfyldt, kan der stilles krav om tilbagebetaling, og
foreningen kan miste muligheden for at søge puljen fremover.

Hvor mange penge bruger DIF og DGI på administration af puljen?
DIF og DGI har valgt at gå sammen i DIF og DGI’s foreningspulje og lægge deres midler i en
fælles pulje for at nedbringe de administrative udgifter. Administrationsomkostningerne tilstræbes
at udgøre maksimalt tre procent af midlerne i puljen.
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