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DENNE INFORMATION INDEHOLDER FØLGENDE EMNER – HUSK ANSØGNINGSFRIST 15.02.2017
FORENINGSPORTALEN HEDDER NU TILSKUDS- OG FORENINGSPORTALEN
BØRNEATTESTERKLÆRING OG MEDLEMSTAL 2017:
 Godkendelse af børneattesterklæring
 Registrering af medlemstal

SENEST DEN 15.02.2017

ANSØGNING OM TILSKUD I 2017:
SENEST DEN 15.02.2017
 Ansøgning om tilskud til voksenundervisning
 Ansøgning om lokaletilskud til voksenundervisning
 Ansøgning om aktivitetstilskud for folkeoplysende foreninger
 Ansøgning om lokaletilskud for folkeoplysende foreninger

AFREGNING AF MODTAGET TILSKUD I 2016:
SENEST DEN 31.03.2017
 Tilskud til voksenundervisning
OBS! SEPARAT SKEMA – SE NEDENFOR!
 Aktivitetstilskud for folkeoplysende foreninger
 Lokaletilskud for folkeoplysende foreninger
DANSK/TYSK KULTURSAMARBEJDE - KULTKIT

GODKENDELSE AF BØRNEATTESTERKLÆRING OG REGISTRERING AF MEDLEMSTAL FOR 2017
HUSK - FRISTEN FOR RETTIDIG INDBERETNING FOR 2017, ER DEN 15.02.2017.
Er du registreret som bruger af Tilskuds- og Foreningsportalen, skal du senest den 15.02.2017 godkende
børneattesterklæringen for 2017 samt indberette antallet af medlemmer samt frivillige, ledere og instruktører.
Vi gør opmærksom på, at det ikke er muligt at ansøge om tilskud eller låne lokaler før dette er foretaget.
Vær opmærksom på, at tidligere års ansøgninger kan ses under menupunktet ”Arkiv” nederst i menuen til
venstre.
Link til Tilskuds- og Foreningsportalen: http://forening.guldborgsund.net

ANSØGNINGER OM TILSKUD FOR FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING I 2017
HUSK - FRISTEN FOR RETTIDIG INDSENDELSE AF ANSØGNING FOR 2017 ER DEN 15.02.2017.
Hvis din forening er en godkendt folkeoplysende forening, og tilbyder:


Fritidsundervisning for voksne

Så er det tid til at søge om tilskud til voksenundervisning og tilskud til egne eller lejede lokaler.
HUSK! - Ansøgning skal ske gennem Tilskuds- og Foreningsportalen, som du finder her:
http://forening.guldborgsund.net
Det er følgende tilskud, der skal søges om:
 tilskud til fritidsundervisning for voksne
 lokaletilskud til egne eller lejede lokaler
Før det er muligt at indsende ansøgningerne, skal foreningen bekræfte erklæringen om børneattester for 2017,
og rette eller godkende foreningernes medlemstal i Tilskuds- og Foreningsportalen.
Ansøgninger indsendt i 2016 kan hentes i foreningens ”Arkiv”, som der er adgang til via menuen på
Foreningsportalen.
ANSØGNINGER OM TILSKUD FOR FOLKEOPLYSENDE FORENINGER I 2017
HUSK - FRISTEN FOR RETTIDIG INDSENDELSE AF ANSØGNING FOR 2017, ER DEN 15. FEBRUAR 2017.
Hvis din forening er en godkendt folkeoplysende forening, og tilbyder følgende aktiviteter:


Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

- så er det tid til at søge om aktivitetstilskud for børn og unge under 25 år og tilskud til egne eller lejede lokaler.
HUSK! - Ansøgning skal ske gennem Tilskuds- og Foreningsportalen, som du finder her:
http://forening.guldborgsund.net
Det er følgende tilskud, der skal søges om:



tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år
lokaletilskud til egne eller lejede lokaler

Før det er muligt at indsende ansøgningerne, skal foreningen godkende børneattesterklæringen for 2017, og
rette eller godkende foreningernes medlemstal i Foreningsportalen.
Ansøgninger indsendt i 2016 kan hentes i foreningens ”Arkiv”, som der er adgang til via menuen på
Foreningsportalen.
_________________________________________________________________________________________
REGLER VEDR. FOR SÉN ANSØGNING OM AKTIVITETSTILSKUD OG LOKALETILSKUD:
Ansøgninger om lokaletilskud og aktivitetstilskud modtaget i perioden 16. februar – 31. maj:
 Alle ansøgninger skal godkendes i Folkeoplysningsudvalget.
 Ansøgninger kan kun imødekommes, hvis der foreligger uforbrugte midler på kontoen for lokaletilskud
og/eller aktivitetstilskud.
 Ansøgninger skal reduceres med 5 % af bevilget tilskud, hvis ansøgningen modtages efter deadline.
Ansøgninger om lokaletilskud og aktivitetstilskud modtaget i perioden 1. juni – 30. november:
 Alle ansøgninger skal godkendes i Folkeoplysningsudvalget.
 Ansøgninger kan kun imødekommes, hvis der foreligger uforbrugte midler på kontoen for lokaletilskud.
 Ansøgninger kan kun modtage tilskud for 2. halvår, og
 Ansøgninger skal reduceres med 5 % af bevilget tilskud, hvis ansøgningen modtages efter deadline.
Ansøgninger om lokaletilskud og aktivitetstilskud modtaget efter 30. november:
 Der kan ikke bevilges tilskud til ansøgninger der er indsendt efter 30. november.

AFREGNING AF MODTAGET TILSKUD I 2016 FOR VOKSENUNDERVISNING
HUSK - FRISTEN FOR RETTIDIG INDSENDELSE AF AFREGNING FOR 2016, ER DEN 31.03.2017.
Hvis din forening har modtaget tilskud til voksenundervisning og/eller lokaletilskud i 2016, er det tid til at afregne
for modtaget tilskud.
HUSK! - Afregning skal fortsat ske på skemaerne, som kan hentes via nedenstående link:
Link til alle afregningsskemaer: Klik her!

AFREGNING AF MODTAGET TILSKUD I 2016 FOR FOLKEOPLYSENDE FORENINGER
HUSK - FRISTEN FOR RETTIDIG INDSENDELSE AF AFREGNING FOR 2016, ER DEN 31.03.2017.
Hvis din forening har modtaget aktivitetstilskud eller lokaletilskud i 2016, er det tid til at afregne for modtaget
tilskud.
HUSK! - Afregning skal ske gennem Tilskuds- og Foreningsportalen, som du finder her:
http://forening.guldborgsund.net
Det er følgende tilskud, der skal afregnes for:
 Tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år
 Lokaletilskud til egne eller lejede lokaler

GULDBORGSUND KOMMUNE DELTAGER I DANSK/TYSK KULTURSAMARBEJDE

Dansk/tysk Kultursamarbejde
”kultKIT”
Informationsmøde
TID & STED
Lørdag den 25. februar 2017 kl. 10-13
Lolland Falsters Folketidende, Kantinen
Tværgade 20 i Nykøbing Falster
”kultKIT” informerer om støttemuligheder for dansk-tyske mikroprojekter: Kom og hør alt om, hvordan du får midler
til dit projekt, se eksempler på succesfulde kultKIT-projekter og deltag i matchmaking for at finde en tysk
projektpartner!

Program:
10.00:

Velkomst og kaffe

10.15:

Præsentation af mediehuset Lolland Falsters Folketidende
v/ chefredaktør Lars Hovgaard

10.30:

Grænseoverskridende pressearbejde. Præsentation af mikroprojektet BeltMediaModel
v/ Thomas Waldner. Gesellschaft für strategische crossmediale Kommunikation

11.00:

Hvordan ansøger man om et kultKIT-mikroprojekt?
v/ Projektleder Erla Hallsteinsdottir

11.30:

Præsentation af succesfulde kultKIT-projekter

11.50:

Spørgsmål og svar

12.10:

Frokost og dansk-tysk matchmaking

13.00:

Afslutning

Tilmelding til ehall@naestved.dk senest tirsdag den 21. februar kl. 12.00

PS: Tilmelding efter ”Først mølle-princippet” grundet begrænset plads.
”kultKIT”
Næstved Kommune
Erla Hallsteinsdottir
Projektleder
Mobil:

+45 2346 6032

Med venlig hilsen

Borger & Branding
Telefon +45 5473 1500
E-mail fritid@guldborgsund.dk
Klaus Lykkebæk
Leder af Fritid
Telefon +45 5473 1530
kla@guldborgsund.dk

Lone Svendsen
Fritidskonsulent
+45 5473 1533
losv@guldborgsund.dk

Alex Jørgensen
Fritidskonsulent
+45 5473 1531
aljr@guldborgsund.dk

Trine Bring Frederiksen
Foreningsrådgiver
+45 5473 1532
tbf@guldborgsund.dk

