Puljer og Fonde

Pulje/Fond

Hvem kan søge?

Hvad kan søges til?

Hvordan søger man?

Folkeoplysningsudvalgets
pulje til særlige formål
(Lejre Kommune)

Frivillige folkeoplysende
foreninger

Nye initiativer og/eller

Ansøgning sendes til post@lejre.dk att.: Folkeoplysningsudvalget.
Ansøgningerne behandles løbende.

Udviklingsarbejder for børn og unge og/eller
Ansøgningsskema
Andre særlige formål, der efter
Folkeoplysningsudvalgets skøn berettiger til ekstra
støtte.

Folkeoplysningsudvalgets
pulje til kurser og
uddannelse (Lejre
Kommune)

Frivillige folkeoplysende
foreninger

Kurser og uddannelse til

Ansøgning sendes til post@lejre.dk att: Folkeoplysningsudvalget.

trænere/ledere/instruktører i frivillige

Ansøgningerne behandles løbende.

folkeoplysende foreninger
Ansøgningsskema

Bevæg dig for Livet – Lejre
Kommune

Foreninger, Ildsjæle,
selvorganiserede idrætsog motionsgrupper m.m.

Projekter og initiativer, der bidrager til
målsætningen om flere medlemmer i
idrætsforeninger og/eller flere aktive.
Læs mere om kriterier og rammer

Send kort ansøgning til Rikke Hjulmand rihj@lejre.dk.
Behandles løbende af udvalg

DIF og DGI´s Foreningspulje

Idræt for alle børn –
Guldsmeden Hotels
Get2Sport

Alle frivillige foreninger,
der beskæftiger sig med
idræt

Børn eller unge under 18
år af økonomisk
vanskeligt stillede
forældre

Støtte hverdagens fællesskaber og skabe rum til
udvikling i idrætsforeningerne
Puljen støtter IKKE:
Traktortræk
Vikingekamp og rollespil
Skuespil/teater
Sport stacking
Modelflyvning, droneflyvning og
fjernstyrede biler
DIF og DGI’s foreningspulje yder ikke støtte til:
• Færdige projekter og allerede foretagne
investeringer
• Rene elitesatsninger
• Faste driftsmæssige udgifter - Herunder
trænerløn, spilletøj/dragter, faste lokaleudgifter og
turneringsgebyr
• Kontingentdækning eller -reduktion
• Sportsrejser eller sociale udflugter
• Personligt/individuelt ejet udstyr
• Mixed Martial Arts (MMA) og Muay Thai

Ansøgning til DIF og DGI’s foreningspulje foregår elektronisk ved
hjælp af en online ansøgningsplatform i Centralt ForeningsRegister
(CFR), hvor DIF og DGI’s foreninger hvert år registrerer deres
medlemstal. CFR findes på www.medlemstal.dk

Kontingent
Materiel
Stævnedeltagelse

https://www.dif.dk/da/get2sport/get2sport-s-for-s-all

Midler, der er ed til at sikre, at børn og unge, som
har brug for en ekstra håndsrækning, får mulighed
for at dyrke fysisk aktivitet, danne venskaber og
udvikle kompetencer i udsatte boligområder.

Vores Natur puljen –
Friluftsrådet

Puljen har til formål at
skabe aktiviteter, hvor
foreninger formidler den
lokale natur, samt skaber
oplevelser og mulighed
for at være aktiv i
naturen.

Udstyr
Materialer og forplejning
Formidling af aktiviteterne
I mindre omfang kan der søges om lønmidler til
ekstern bistand eller godtgørelse til frivillige
formidlere
Faciliteter, der direkte indgår i de støttede
aktiviteter.

Foreninger uden CFR-nummer og tilhørende kode kan få
oplysninger om adgang til systemet ved at sende en e-mail til:
foreningspulje@dif.dk.
Se mere her:
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/brugdgi/medlemsfordele/soeg-dif-og-dgi-s-foreningspulje

Ansøgningsskema som sendes til:
jol@dif.dk

Ansøgningsskema
Ansøgningsfristen er 1. november 2019 inden midnat.
Du kan forvente svar senest 2-3 måneder efter ansøgningsfristen.
Alle ansøgere får svar.

DGI´s udviklingspulje

Novo Nordisk Fonden

DGI Midt- og
Vestsjællands
medlemsforeninger
Nyopstartede foreninger
– opstartskit
Nye fællesskaber som er
registreret i CFR
DGI Midt- og
Vestsjællands udvalg,
grupper eller
administrative
afdelinger, hvor der ikke
findes udvalg

Foreninger, Offentlige
institutioner og /eller
almennyttige
organisationer,
uddannelses- og
vidensinstitutioner eller
kommuner i Danmark

Se mere om temaerne:
Naturstafetten
Nat i Naturen
Danmark under vandet –
Vild mad
Vild natur hvor du bor
At støtte tiltag med udvikling af årets tema, der
bliver præsenteret på DGI Midt- og Vestsjællands
årsmøde i april måned. Årets tema er gældende fra
1. maj til 30. april i det følgende år.

Ansøgningsskema kan rekvireres på kontoret eller downloades fra
hjemmesiden www.dgi.dk/midt-ogvestsjaelland
Løbende behandling

Årets tema er: Børn og unge

Se mere her

60 mio til uddeling i foråret 2020.

https://novonordiskfonden.dk/da/grants/boern-sundhed-ogbevaegelse

1.

Bevillinger til afprøvning eller videreførelse
af vidensbaserede indsatser i kommunalt,
privat eller frivilligt regi. Der kan søges
mellem kr. 500.000-3.000.000 til sådanne
indsatser forudsat, at indsatserne
evalueres grundigt og mindst 10% af
budgettet afsættes til evaluering

2.

Forskningsbevillinger til udvikling, test,
implementering og/eller forskningsmæssig
evaluering af indsatser. Der kan søges
mellem kr. 3.000.000 og 10.000 til
sådanne projekter

DGI´s særlige pulje til børn
og unge

Toms Guldpulje og DIF

Udvalget for Kultur & Fritids
Børne- og Kulturpulje

DGI Midt- og
Vestsjællands
medlemsforeninger.
Kommunale
samarbejdspartnere kan
søge i samarbejde med
lokale foreninger

60% af unge mellem 13 og 18 år er aktive (på
landsplan) men blot 46 % i de 17 kommuner som
DGI Midt- og Vestsjælland dækker. I årene 20202023 vil DGI uddele kr. 400.000,- til projekter, der
bidrager til, at flere unge i aldersgruppen bliver
aktive. Der kan søges max. kr. 30.000,- pr. projekt
pr. år.

Idrætsforeninger under
DIF, der ønsker at skabe
bedre rammer for
familieidræt igennem
nye initiativer eller
eksisterende aktiviteter

Der ligger 2 mil. I en pulje til at få flere familier ud
at røre sig.

Foreninger, grupper,
enkeltpersoner

Børne- og Kulturpuljen støtter kulturelle aktiviteter
af enhver art til glæde for Lejre Kommunes borgere
og som en del af visionen i Vores Sted, som handler
om at være med til at understøtte det gode liv på
landet. Der skal være tale om lokalt forankret
arrangementer, der har særlig relevans for Lejre
Kommune, og der lægges vægt på, at
arrangementet er åbent for alle og ikke er
kommercielt.

Familieidræt handler om velvære, at være aktiv på
tværs af generationer og sammen om gøde
idrætsoplevelser.

Ansøgninger, der vedrører Kultur- &
Fritidsudvalgets fokusområder: Børn, Musik &
Idræt, har førsteprioritet frem for andre
ansøgninger.

Løbende behandling af ansøgninger
Læs mere her
Kriterier og ansøgning

https://www.dif.dk/da/forening/vaerktoejer/tomsguldpulje

Ansøgning via ansøgningsskema:
https://www.lejre.dk/borger/borgerpuljer/

DIF og ALWAYS #LIKE A GIRL
CAPM

Idrætsforeninger under
DIF

Puljen gives til foreninger, der vil give teenagepiger
en unik oplevelse med idrætten samt motivere
flere piger til at være aktiv i foreningsidrætten.

https://www.dif.dk/da/forening/vaerktoejer/alwayslikeagirlcamp

Velux Fonden
Løbende puljer, foreninger
kan søge

Foreninger, alm.
Boligselskaber,
organisationer

VeluxFonden har aktuelt en pulje til
FÆLELSSKABER: (Frist 28. februar 2020)
https://veluxfoundations.dk/da/temaopslagfaellesskaber-alle

https://veluxfoundations.dk/da/aktuelle-opslag

NordeaFonden
Løbende puljer, foreninger
kan søge

Foreninger

https://nordeafonden.dk

TrygFonden
Løbende puljer, foreninger
kan søge

Foreninger

Nordea-fonden har et almennyttigt og
velgørende formål. Vi støtter projekter, som
fremmer gode liv inden for sundhed, motion,
natur og kultur
TrygFonden fokuserer på udviklingen af
tryghedsskabende projekter inden for tre
kerneområder, som Fonden mener er
essentielle for trygheden for den enkelte og
for samfundet.

Real Dania
Løbende puljer, foreninger
kan søge

Foreninger

https://realdania.dk/saadan-stoetter-vi/soeg-stoette

Lokale- og Anlægsfonden
Formål: Nye initiativer inden
for idræts- og klubhusbyggeri
m.v.

Foreninger

Real Dania støtter projekter, der skal øge
livskvaliteten ved at bevare og udvikle det liv,
der leves i og mellem husene i hele Danmark.
Har du en god idé, der kan være med til skabe
livskvalitet gennem det byggede miljø?
Der findes to puljer, som kan søges: 'Fonden' kan
søges til projekter over 800.000 kroner 'Klublokale- og
Værestedspuljen' støtter projekter på 100.000800.000 kroner.
Ansøgningsberettigede: Alle former for foreninger,
organisationer, institutioner, fonde og kommuner, der
ønsker at bygge og drive støttede faciliteter uden
privatøkonomiske

https://www.trygfonden.dk/soeg-stoette

https://realdania.dk/saadan-stoetter-vi/soeg-stoette

