VEJLEDNING VEDR. ANSØGNING OM TILSKUD TIL
AKTIVITETER
Center for By, Kultur og Borgerservice
FORENINGEN SKAL:
 Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som skal fremgå af vedtægten.
 Være hjemmehørende i Egedal kommune (lokal forankring).
 Tilbyde folkeoplysende virksomhed i forhold til folkeoplysningsloven.
 Være åben for alle, der tilslutter sig foreningens formål.
 Have en bestyrelse og være demokratisk opbygget. Bestyrelsen er ansvarlig over for


Kommunalbestyrelsen for anvendelse af modtaget tilskud, for anviste lokaler og for
regnskab med dokumentation.
Sikre at eventuelt overskud ikke anvendes til enkeltpersoner, men tilfalder
almennyttige formål. (Skal fremgå af vedtægter eller lignende f.eks. som
opløsningsparagraf).

TILSKUDSGRUNDLAG:
Opgørelsen over tilskudsberettigede foretages pr. 1. januar. Foreningens tilskudsberettigede
medlemmer opgøres ved, at alle der har betalt kontingent i det forgangne kalenderår
medtages.
Familiemedlemskab af en forening tæller kun som et medlem og i den aldersgruppe,
som det ældste barn under 25 år tilhører.
Tilskuddet kan højst udgøre samme beløb som det fastsatte kontingent pr. medlem pr. år.
Hvis kontingentet varierer inden for aldersgruppen, oplyses dette.
Tilskud ydes til aktive medlemmer under 25 år. Der anvendes følgende model til beregning:
A. Alderskriterier:
Til gruppen
Til gruppen
Til gruppen
Til gruppen
Til gruppen

0-5 år gives 1 point
6-9 år gives 3 point
10-17 år gives 5 point
18-24 år gives 1 point
25 år og opefter gives 0 point

B. Aktivitetsniveau:
fastsættes af Center for Plan, Kultur og Erhverv, baseret på foreningens indberetninger.
Foreninger med en kort aktivitet i en begrænset sæson får tildelt faktor 2.
Foreninger med gennemgående aktiviteter, dog med huller i løbet af sæsonen får tildelt
faktor 3.
Foreninger med faste gennemgående aktiviteter får tildelt faktor 4.
Såfremt foreningen ikke er enige i tildelingen af aktivitetsniveauet kan der indgives klage til
Kultur og Erhvervsudvalget.

UNDERSKRIFT:
De anførte oplysninger godkendes med NEM id.

INDSENDELSE:
ANSØGNINGER DER IKKE ER MODTAGET SENEST DEN 15. FEBRUAR 2019, KAN IKKE
FORVENTE AT FÅ TILSKUD I INDEVÆRENDE ÅR.

REGNSKAB:
For at opnå tilskud, vedhæftes det sidst godkendte regnskab i revideret stand.

ANSØGNING AF AKTIVITETSTILSKUD:
Der ansøges om aktivitetstilskud via EGon : egedalbooking.dk

BRUGERVEJLEDNING
https://eg.dk/siteassets/media/files/documentation/cs/eg-on/eg_on_kultur_brugervejledning_for.pdf

