
TILSKUD 

SØG OM TILSKUD 

TIL DIN FORENING 

ELLER AKTIVITET 

Her kan du læse om hvilke kommunale tilskud, du kan søge til din 

forening eller aktivitet, samt hvordan og hvornår du skal søge. 





 
FRIVILLIGT SOCIALT AR-
BEJDE ÆLDREFORENIN-
GER - PULJE §79 

 

Stevns Kommune prioriterer ældre og 

handicappede borgere.  

Gennem §79 puljen kan  stevnske for-

eninger og klubber, der tilbyder aktive-

rende eller forbyggende tilbud til ældre 

og/eller handicappet,  søge om tilskud 

til aktiviteter der sigter mod at : 

 

• Gøre deltagerne aktive via be-

vægelse, motion og idræt.  

 

• Skabe og pleje sociale relationer 

blandt deltagere.  

 

• Skabe viden og oplysning samt 

underholde deltagerne.  

 

Tildelingen  af puljemidlerne foregår 

efter aktivitetstype og vægtes, som  set 

ovenfor. 

 

Søg om tilskud til § 79 

For at modtage tilskud til aktiverende 

og forebyggende tilbud, skal din for-

ening eller klub opfylde følgende krav: 

 

• I skal være etableret med ved-

tægter og en valgt/udpeget be-

styrelse.  

 

• Jeres  forenings drift skal inde-

holde egenbetaling f.eks. i form 

af medlemskontingent eller bru-

gerbetaling.  

 

• I skal være i stand til at vise et 

regnskab og/eller budget ved  

1. gangs ansøgning om støtte og 

fremover et regnskab hvert år.  

 

 

 

 

 

• Regnskabet skal være under-

skrevet af minimum formand og 

kasserer eller være godkendt på 

en generalforsamling med un-

derskrifter. 

 

• I skal have mindst 25 medlem-

mer. 

 

• Mindst 80 % af medlemmerne 

skal være over 60 år.  

Der kan dispenseres for denne 

regel i forhold til støtteforeninger/

brugerråd ved plejecentre o.l.  

 

Hvornår skal vi søge? 

§ 79 søges omkring oktober via et an-

søgningsskema.  Der vil blive annonce-

ret på Stevns Kommunes hjemmeside, 

og der vil ligeledes være annoncer i 

Dagbladet og Stevnsbladet.  

 

Ansøgningsskemaet findes på 

www.stevns.dk  og kan fra midt sep-

tember afhentes i papirudgave på råd-

huset i Store Heddinge eller Stevns 

Frivillighedscenter i Hårlev. 

 

Udbetaling af  tilskud 

Tilskuddet udbetaltes ved modtagelse 

af foreningens regnskab samt beskri-

velse af aktivitetens gennemførelse for 

året . 1. gangs ansøger får udbetalt 

støtte umiddelbart efter modtagelse af 

brev tilsagn om tilskud (tidligst 1. janu-

ar).    

 

OBS. Der vil være én ansøgningsrunde 

om året. 



 
FRIVILLIGT SOCIALT  
ARBEJDE - PULJE §18 
 
 
Hvem kan søge om §18-tilskud? 

Frivillige foreninger, organisationer og 

enkeltpersoner der ønsker at gennem-

føre konkrete projekter/aktiviteter, der 

henvender sig til Stevns Kommunes 

borgere kan søge om §18– tilskud.  

 

Retningslinjer for tildeling af §18-

tilskud: 

 

• Der gives tilskud til aktiviteter, 

som kan supplere (altså ikke 

erstatte) den indsats som kom-

munen udøver – f.eks. netværks-

grupper.  

 

• Der ydes støtte til såvel nye som 

igangværende frivillige aktivite-

ter. 

 

• Aktiviteter og indsatser, som 

kommunen ikke selv har/kan 

etablere vil blive opprioriterede, 

hvorfor dette beskrives grundigt 

ved ansøgningen. 

 

• Frivillige sociale foreninger, or-

ganisationer og enkeltpersoner 

bosat i kommunen, som ud-

gangspunkt, prioriteres. Dette 

udelukker ikke, at aktiviteterne 

kan komme en bred gruppe af 

borgere til gode. Der kan indgås 

samarbejde med andre kommu-

ner, om at give tilskud til aktivite-

ter/projekter der sigter mere 

bredt.  

 

 

 

 

 

 

 

• Der gives støtte til den del af det 

frivillige sociale arbejde, hvor 

den frivillige indsats er afgøren-

de, og derfor gives der som ud-

gangspunkt ikke støtte til lønnin-

ger.  

 

Hvornår skal vi søge? 

§18 søges omkring oktober via et an-

søgningsskema.  Der vil blive annonce-

ret på Stevns Kommunes hjemmeside, 

og der vil ligeledes være annoncer i 

Dagbladet og Stevnsbladet.  

 

Ansøgningsskemaet findes på 

www.stevns.dk  og kan fra midt sep-

tember afhentes i papirudgave på råd-

huset i Store Heddinge eller Stevns 

Frivillighedscenter i Hårlev. 

OBS et elektronisk ansøgningsskema 

kan ikke udskrives.  

 

Udbetaling af  tilskud 

Tilskuddet udbetaltes ved modtagelse 

af foreningens regnskab samt beskri-

velse af aktivitetens gennemførelse for 

året . 1. gangs ansøger får udbetalt 

støtte umiddelbart efter modtagelse af 

brev tilsagn om tilskud (tidligst 1. janu-

ar).    

 

Der vil være én ansøgningsrunde om 

året. 

 

 



 
 

Udbetaling af  tilskud 

Tilskuddet udbetaltes ved modtagelse 

af foreningens regnskab samt beskri-

velse af aktivitetens gennemførelse for 

året . 1. gangs ansøger får udbetalt 

støtte umiddelbart efter modtagelse af 

brev tilsagn om tilskud (tidligst 1. janu-

ar).    

 

Der vil være én ansøgningsrunde om 

året. 

 

Dokumentation  

Der afholdes ét årligt dialogmøde, hvor 

alle frivillige  foreninger og organisatio-

ner, som har fået tildelt tilskud, deltager 

og  kort redegør for, hvordan tilskuddet 

er blevet anvendt.  
 
Der gives ikke §18- tilskud til : 

• Aktiviteter der på anden vis mod-

tager tilskud fra Stevns Kommu-

ne. 

  

• Organisatorisk arbejde i bestyrel-

ser, beboerforeninger samt lov-

bestemte råd og nævn.  

 

 

• Aktiviteter der ligger inden for 

kommunens ansvarsområde  

 

• Faste driftsudgifter (husleje, el, 

vand, varme  o. lign.  

 

• Løn 



GODKENDTE FOLKEOP-
LYSENDE FORENINGER  
 

LOKALETILSKUD 

Godkendte folkeoplysende foreninger 

kan få tilskud til egne eller lejede loka-

ler og lejrpladser.  

 

Du skal sende en ansøgning om for-

håndstilsagn om lokaletilskud for det 

kommende budgetår(1. januar-31. de-

cember) seneste den 31. oktober.  

 

Er du i tvivl om din forening er en god-

kendt folkeoplysende forening kontakt 

Kultur-fritid@stevns.dk.  

  

AKTIVITETSTILSKUD  

Godkendte folkeoplysende foreninger 

kan få aktivitetstilskud til børn og unge 

under 25 år. Se retningslinjer på 

www.stevns.dk .   

 

Foreningen indsender ansøgning sene-

ste den 31. januar i tilskudsåret til  

Kultur-fritid@stevns.dk .  

 

 

UDDANNELSESPULJEN 

Folkeoplysningsudvalget giver god-

kendte folkeoplysende foreninger  

 

 

 

 

mulighed for at få refunderet udgifter, 

de  

har haft i forbindelse med kursusvirk-

somhed.  

 

Puljen kan søges hele året, så længe 

der er penge i puljen. Ansøgning sen-

des til Kultur-fritid@stevns.dk  

 

  

AFTENSKOLER  

Er du en godkendt folkeoplysende af-

tenskole har I mulighed for at søge om 

lokale- og løntilskud.  

 

Du skal sende en ansøgning om for-

håndstilsagn om lokale—og løntilskud 

for det kommende budgetår(1. januar-

31. december) seneste den 31. okto-

ber. 

 

Læs mere om kommunale lokaler,  lo-

kale-, aktivitets– og løntilskud samt 

Uddannelses– og Udviklingspuljen på 

www.stevns.dk  eller kontakt  

Kultur-fritid@stevns.dk . 



 
ØVRIGE TILSKUD  
 
UDVIKLINGSPULJEN  

Du kan søge om tilskud fra Udviklings-

puljen til nye projekter eller ideer som 

eksempel et nyt tiltag. 

 

Du kan søge om tilskud fra Udviklings-

puljen både som forening og privatper-

son.  Puljen kan søges hele året, så 

længe der er penge i puljen. Ansøgning 

sendes til Kultur-fritid@stevns.dk  

 

 

LÅN AF KOMMUNALE HALLER OG 

LOKALER 

Hvis din forening eller aftenskole gerne 

vil låne kommunale haller og lokaler, 

kan I finde ledige tider på Stevns Kom-

munes Fritidsportal, 

www.conventus.dk/stevns .  
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KONTAKT 

Wivi Bjørnes 

WivBjorn@stevns.dk 

Tlf. 56 575219 

 

Tina Madsen 

TinaMads@stevns.dk  

Tlf. 56575113 

 

 

Stevns Frivillighedscenter 

Lena Bach  

Kontakt@stevnsfrivillighedscenter.dk  

Tlf. 61131274 


