
26.08.2022 10.51 Resuméside

https://selvbetjening.egki.dk/240/240-07072212461686 1/4

Ansøgning om midler til frivilligt socialt arbejde - §-18

Tildeling af midler til
frivilligt socialt arbejde i
Egedal Kommune

Generelle oplysninger

Ansøgning

Budget

Regnskab

Afslutning

Kvittering

Resuméside
Bekræft nederst på siden, at de indtastede oplysninger er korrekte. 
 
Klik på 'Send' for at afslutte.

Tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde i Egedal Kommune

§18

Alle kommuner er forpligtet til at afsætte et årligt beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. 

Formålet er at skabe merværdi og livskvalitet for udsatte og sårbare borgere.

 

Målgruppen for støtten er helt overordnet sårbare og udsatte borgere:

Borgere som fysisk og/eller psykisk har en begrænset mestringsevne, og hvor deres livssituation kan
forhindre dem i at deltage i hverdagslivet på almindelige vilkår
Borgere som risikerer at blive isoleret og ensomme
Alle aldersgrupper er inkluderet

 

§18-midler kan søges til aktiviteter og indsatser som sigter at give de sårbare og socialt udsatte øget omsorg
eller velfærd.

Indsatserne skal i væsentlig omfang udføres af frivillig/ulønnet arbejdskraft, være til gavn for andre end én selv
og ens familie, og indsatsen skal komme Egedal borgere til gavn.

 

Ansøgninger behandles ud fra politisk vedtagne principper, som du finder på Egedal Kommunes hjemmeside
under "Frivilligt socialt arbejde".

Det anbefales at læse principperne før udfyldelse af ansøgningsskemaet.

 

Der kan søges §18-midler i Egedal Kommune én gang årligt.

Ansøgningsfristen er d. 1. oktober for det næstkommende år. 

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger

Navn på forening xx

CVR-nummer 22334455

P-nummer

Angiv navn på primære
kontaktperson

xx

Telefonnummer til
kontaktperson

11223344

Email på kontaktperson xx@xx.dk

Foreningens adresse Dronning Dagmars Vej 200 
3650 Ølstykke

Bankoplysninger - Reg.nr. 1122

Bankoplysninger - Konto
nr.

11223344

Angiv navn på den §18-
regnskabsansvarlige

xx

Telefonnummer til den
regnskabsansvarlige

11223344

Mailadresse på den
regnskabsansvarlige

xx@xx.dk

Adresse på den
regnskabsansvarlige

Dronning Dagmars Vej 200 
3650 Ølstykke

Beskrivelse af foreningen
- herunder formål,
arbejde, forankring,
historik eller lign.

xx

Foreningens antal
medlemmer og/ eller
brugere

22/55

Samlet ansøgte beløb
(kr.)

20000

Ansøgning

Information vedr. aktiviteter

Ansøgningsskemaet udfyldes med beskrivelse af én enkelt aktivitet af gangen.

Hvis der ønskes at ansøge om midler til flere aktiviteter, kan en ny aktivitet tilføjes ved at trykke på knappen
"TILFØJ" nederst på siden.

Navn på aktiviteten 1

Er aktiviteten: eksisterende
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Information vedr. aktiviteter

Hvis aktiviteten er en
eksisterende aktivitet, har
I da tidligere fået bevilliget
§18-midler til denne
aktivitet? Og i så fald
hvilket år fik I senest en
§18 bevilling?

2022

Beskrivelse af aktivitet -
hvad går aktiviteten ud på
i praksis?

aa

Beskrivelse af
målgruppen

aa

Beskriv forventet udbytte
af aktiviteten for den
sårbare og udsatte
målgruppe

aa

Estimat af det samlede
antal deltagere i
aktiviteten (stk.)

50

Estimat af deltagende
sårbare og udsatte i
aktiviteten (stk.)

30

Angiv hvor aktiviteten
forventes at blive afholdt

aa

Angiv antal frivillige der er
involveret i aktiviteten
(stk.)

5

Beskriv de frivilliges
opgaver i forbindelse med
aktiviteten

aa

Angiv beløb der ansøges
om specifikt til denne
aktivitet (kr.)

20000

Beskriv, hvad I forventer,
at de ansøgte §18-midler
skal anvendes til i
forbindelse med
gennemførelsen af
aktiviteten

aa

Er der ansøgt om støtte
fra anden
side/organisation eller
lign. til denne aktivitet?
Og i så fald - hos hvem og
hvor mange midler er der
ansøgt om?

Nej/ja

Hvis I har fået svar på
ansøgning om støtte fra
anden side, hvor mange
midler er I, i så fald
bevilliget fra anden side?
(kr.)

Hvis I samarbejder med
andre foreninger eller
organisationer om denne
aktivitet, hvem
samarbejder I med og på
hvilken måde?

Hvis I ønsker at ansøge om midler til flere aktiviteter, tryk da på knappen "TILFØJ".

Budget

Budget for den samlede ansøgning

Udfyld budgetskema

På Egedal kommunes hjemmeside, under "Frivilligt socialt arbejde", finder I en budgetskabelon. 

 

Ansøgningen skal vedhæftes et budget med angivelse af forventede udgiftsposter og beløb for hver
udgiftspost.

 

I kan ligeledes finde et eksempel på et korrekt udfyldt budget på hjemmesiden.

 

 

Upload budgetskema Proeve.xlsx (../WebForms/FileDownloadHandler.ashx?fileId=1987004) 

Upload evt. andre
dokumenter relevant for
jeres ansøgning

Regnskab

Krav til regnskab

https://selvbetjening.egki.dk/WebForms/FileDownloadHandler.ashx?fileId=1987004
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Krav til regnskab

Egedal Kommune stiller krav om regnskab for alle bevillinger. Frist for indsendelse af regnskab er 31. januar
efter bevillingsåret.

 

Eventuelle ubrugte midler skal tilbagebetales til kommunen.

 

Der skal foreligge tydelig dokumentation for, hvad bevillingen er anvendt til.

Af dokumentation godkendes kun fakturaer eller kvitteringer hvor det tydeligt fremgår:

virksomhedens navn 
produkt eller ydelse 
det fulde beløb
fakturadato

 

Ved bevilling over 100.000 kr. stilles krav om revision af registreret eller autoriseret revisor.  
 

Det er ikke tilladt at blande privatøkonomi og Egedal Kommunes økonomi, hvorfor det ikke er tilladt at strege
på kvitteringer og fakturaer. 

 

Det er kun tilladt at benytte bevillingen til det ansøgte formål.

Ønsker foreningen at foretage ændringer i forhold til det oprindeligt ansøgte formål, skal der søges om
dispensation.

Skriv til cso-18@egekom.dk.

 

 

Er der særlige forhold, der
betyder, at I som forening
ikke kan overholde
tidsfristen for regnskab d.
31. januar?

Nej

Hvis JA - Hvad er jeres
særlige forhold, for ikke at
kunne overholde
tidsfristen?

Afslutning

Tak for din ansøgning

Der kan søges §18-midler i Egedal Kommune én gang årligt.

Ansøgningsfristen er d. 1. oktober for det næstkommende år. 

 

Ansøgningerne behandles administrativt i oktober og november måned. I december måned beslutter Social-
og Arbejdsmarkedsudvalget, hvordan midlerne endeligt fordeles mellem ansøgerne.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets afgørelse sendes til alle ansøgere som sikkerpost via foreningens CVR-
nummer ultimo december.

 

En tildelt bevilling udbetales via foreningens anførte kontooplysninger ultimo januar.

 

Er der spørgsmål eller ændringer kan Egedal Kommune kontaktes på mail cso-18@egekom.dk.

 

OBS!! Når ansøgningen er kigget igennem og afsendt - tryk da på ÅBN KVITTERING for at gemme egen
ansøgning digitalt.

Databeskyttelsesrådgiver samt registrering og videregivelse af
oplysninger

Din kommunes DPO oplysninger 
Databeskyttelsesrådgiver 
Telefonnummer +45 7259 6000 
E-mail databeskyttelsesradgiver@egekom.dk 
Hjemmeside http://www.egedalkommune.dk/om-kommunen/persondata/persondata-i-center-for-
administrativ-service (http://www.egedalkommune.dk/om-kommunen/persondata/persondata-i-center-
for-administrativ-service) 
 
Kommunens databeskyttelsesrådgiver 
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. 
Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af dine personlige oplysninger. 
På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle. 
 
Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger 
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige
myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med
kommunen. 
Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.
Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har Kommunen ikke længere adgang til dem. 
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger Kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet
eller slettet.

Bekræftelse

Jeg bekræfter, at de indtastede oplysninger er korrekte. *

http://www.egedalkommune.dk/om-kommunen/persondata/persondata-i-center-for-administrativ-service
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Forrige Send


