
 
 

Regler for frivillighedspulje 

 
 
Formål 

Formålet med puljen til frivillighed er at støtte aktiviteter, som fremmer nye 

samarbejder og styrker fællesskabet og det frivillige engagement til gavn for 

lokalsamfundet. Formålet understøtter visionen om hverdag og fællesskab i 

bevægelse. 

 

Puljens størrelse 

Puljen er på 100.000 kr. 

 
Hvem kan søge 

Puljen kan søges af foreninger, uorganiserede/selvorganiserede grupper og frivillige 

ildsjæle hjemmehørende i Egedal Kommune. 

 
Hvad kan der søges tilskud til 

● Partnerskabs/samarbejdsprojekter på tværs med fokus på løsning af fælles 

udfordringer. 

● Projekter der skaber liv og inkluderer flere borgere i lokalområdets liv og 

udvikling. 

● Projekter og arrangementer der fremhæver den særlige lokale identitet. 

 

Der vil blive set positivt på ansøgninger, der: 

● Er nytænkende, eksperimenterende og kreative. 

● Understøtter frivilligheden ved nye samarbejder eller partnerskaber. 

● Skaber eller viderefører tilbagevendende begivenheder og traditioner i 

lokalområdet. 

 
Tildelingskriterier 

● Projektet skal tydeliggøre det frivillige engagement og brede samarbejde. 

● Projektet skal kunne opretholdes uden yderligere fremtidig støtte fra puljen eller 

drifts- eller vedligeholdelsestilskud fra Egedal Kommune. 

 

Hvad kan der ikke søges til 

● Der kan ikke søges tilskud til drift og vedligehold. 

● Projekter eller arrangementer, der har fundet sted på bevillingstidspunktet. 

● Der ydes ikke tilskud til kørsel eller andre transportudgifter i forbindelse med 

projektet. 

● Der kan ikke søges til §18 tiltag. 

 

For at kunne modtage tilskud skal følgende krav være opfyldt 

● Ansøgere skal have afsat ressourcer til at gennemføre projektet efter puljens 

formål og den projektplan, som ansøger har udarbejdet for gennemførelsen af 

projektet. 

● Udbetaling af tilskud til foreninger kan KUN ske til CVR nr. med tilknyttet NEM 

konto. 

● Udbetaling af tilskud til uorganiserede/selvorganiserede grupper og frivillige 

i ldsjæle kan først ske efter projektetsafslutning ved indsendelse af 

dokumentation for afholdte udgifter. 



Hvordan søges der 

Ansøgninger skal som minimum indeholde, 

● Udfyldt ansøgningsskema, som findes på Egedal Kommunes hjemmeside. 

● Projektbeskrivelse, herunder en beskrivelse af projektets formål, aktiviteter og 

forventede effekter. 

● Dokumentation for den samlede finansiering af projektet samt regnskab. 

● Ansøger forpligter sig til ved projektets/arrangementets afslutning a t indsende 

afsluttende regnskab samt slutrapport/beskrivelse af forløb med 

billeddokumentation, som Egedal Kommune kan bruge på de sociale medier. 

 

Ansøgningsfrist 

Der er to årlige ansøgningsrunder med ansøgningsfrist den 15. marts og den 15. 

september. Ansøgninger på op til 10.000 kr. behandles administrativt. 

 

Budgettet for puljen opdeles i 2 lige store størrelser til hver ansøgningsrunde. Bliver 

puljen ikke opbrugt, tages restbeløbet videre til næste ansøgningsrunde. 

 

Ansøgningsfristen annonceres på Egedal Kommunes hjemmeside, på sociale medier og 

i lokalpressen. Beslutning om tildeling og afslag sker ved direkte henvendelse til 

ansøgerne. 

 

Kommunikation og PR 

Der skal udarbejdes en kommunikationsplan for projektet, og det skal fremgå, at 

Egedal Kommune har ydet støtte. 

 
Beløbsgrænser 

Ansøgninger vurderes i forhold til den samlede puljestørrelse. Ansøgerne kan ansøge 

andre puljer og fonde. 

 

 

 

 

 

Godkendt på Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalgets møde den 3. februar 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


