
 

Regler for Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalgets pulje 
til projekter og arrangementer 

 
Hvem kan søge? 
Alle godkendte foreninger under folkeoplysningsloven kan ansøge puljen om tilskud. 

 

Hvad kan der søges tilskud til? 
 
 Starttilskud 

Når en forening bliver godkendt i løbet af året, er tilskudsrammerne fordelt. Derfor 
kan man kompensere med et tilskud, der svarer til det, foreningen havde fået, 
hvis den var indgået i den ordinære tilskudsberegning. 

 
 Tilskud til inventar eller materiel 

Som er en nødvendighed for at udøve aktiviteten. 
 
 Nye initiativer eller aktiviteter 

Vil foreningen prøve nye aktiviteter eller initiativer af, kan der bevilges et beløb til 
opstart af aktiviteten. 

 
 Arrangementer 

Kulturelle foreninger kan søge om tilskud til arrangementer, som kan være med til 
at styrke bredden og mangfoldigheden i Egedal kultur- og fritidsliv. Det være sig 
musik eller kunst i bred forstand. Der skal være offentlig adgang til  
arrangementet, for at opnå tilskud. 

 
 Arrangementer 

Alle foreninger kan søge om tilskud til arrangementer, der henvender sig bredt til 
borgere og familier i Egedal, og som er lokal forankret i kommunen. Der skal være 
offentlig adgang til arrangementet, for at opnå tilskud. 

 
 Elite 

Der kan ydes tilskud til eliteidrætten i forbindelse med rejser til kampe/turneringer 
i europæisk eller international konkurrence, så som VM og EM, dog kun hvis det 
ikke er tale om egentlig erhvervsvirksomhed. 

 
 Foreninger der ønsker at oprette hold for særlig udsatte børn og unge. 

 
 Opkvalificering af de frivillige ledere eller trænere til at håndtere sårbare børn 

og unge. 
 
 Ansættelse af undervisere med særlige fagkompetencer indenfor området. 

 
 Indkøb af særligt udstyr for at kunne udøve aktiviteten 

 
 Særlige events i relation til det frivillige foreningsliv eller inklusionsprojekter 



Udover godkendte folkeoplysende foreninger kan uorganiserede grupper og- 
så søge: 

 
 Uorganiserede grupper (Nonprofit) 

Kan søge om tilskud til projekter og arrangementer, så længe formålet er i tråd 
med Folkeoplysningslovens formål og rammer, og henvender sig bredt til borgere 
og familier i Egedal. 

 

Hvad kan der ikke søges tilskud til: 
 Projekter, der er afholdt/gennemført på bevillingstidspunktet. 
 Der kan ikke søges om underskudsdækning. 
 Der ydes ikke tilskud til kommercielle projekter. 
 Der ydes ikke tilskud til projekter, der ikke hører under folkeoplysningsloven for- 

mål og rammer. 
 

Hvornår skal der ansøges? 
 

Ansøgningsfrist Til behandling i Kultur- og Erhvervsudvalget 
1. februar Marts 
1. maj Juni 
1. september Oktober 

 
Budgettet for puljen opdeles i 3 lige store størrelser til hver ansøgningsrunde. Bliver 
puljen ikke brugt op, tages rest beløbet videre til næste ansøgningsrunde. 
Søges der om et tilskud, som er større end puljen, og som man vil støtte, kan  
ansøg ningen tages med i næste ansøgningsrunde, eller man kan støtte med et 
mindre beløb. 

 
Ansøgningsfristen annonceres på Egedal Kommunes hjemmeside og i lokalpressen. 
Beslutning om tildeling og afslag sker ved direkte henvendelse til ansøgerne og  
offentliggøres efterfølgende på kommunens hjemmeside. 

 
Hvordan skal der ansøges? 
Der skal bruges et ansøgningsskema, som findes på kommunens hjemmeside. 
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om: 

 
 Foreningens navn 
 Ansøgningsår 
 Beskrivelse af projektet, herunder tid og sted for arrangementet 
 Antal aktive medlemmer 
 Hvem er målgruppen for arrangementet 
 Budget og om der er søgt tilskud andetsteds 
 Sidst godkendte regnskab evt. entre pris 
 Ansøgningen sendes digitalt til mail adressen: kulturogfritid@egekom.dk 

 
 

Forelagt Folkeoplysningsudvalget den 4. december 2018 til orientering. 
Vedtaget på Kultur- og Erhvervsudvalgets møde den 14. januar 2019. 
Evalueret i Kultur- og Erhvervsudvalget den 11. januar 2021. 

 

 

Acadresag 21/20768 Dok. nr. 9 


