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OBS! Vær opmærksom på, at mange kommuner kun nævner tilskud til uddannelse af ledere, men at
dette ofte skal opfattes bredt: Således betragte mange kommuner også trænere/instruktører som ledere i
foreningerne. Hvis der er tvivl om hvorvidt kommunen vil give tilskud til et kursus, anbefales det derfor at
tage direkte kontakt til den pågældende kommune på forhånd.

BALLERUP
Der ydes tilskud til lederuddannelse, svarende til 75% af kursusudgiften inkl. billigste offentlige
transport. Dog maks. 2.000 kr. pr. kursus pr. deltager. 3 årlige ansøgningsfrister efter
kursernes afholdelse: 1. januar, 1. maj og 1. september.
Mere information: http://www.ballerup.dk/borger/kultur-fritid/tilskud-til-foreninger

DRAGØR
Kursusudgiften refunderes med 75 % af den dokumenterede kursusudgift – dog max. 2.650
kr. pr. kursus, så langt puljen rækker.
Tilskud til leder-/træner-/instruktøruddannelse søges pr. 1. juni og 1. december.
Tilskud ydes generelt kun til ledere og instruktører i foreninger, der udbyder aktiviteter til børn
og unge under 25 år.
Mere information: http://www.dragoer.dk/page305.aspx

FREDERIKSBERG
Frederiksberg Kommune giver ikke direkte tilskud til leder- og trænerkurser, da disse
forventes finansieret via foreningernes aktivitetstilskud.
Ekstraordinært gives der dog i enkelte tilfælde tilskud til dyrere kurser til foreninger med få
medlemmer og beskedent aktivitetstilskud, og i sådanne situationer anbefales det at kontakte
Kultur- og Fritidsafdelingen direkte på: kf@frederiksberg.dk eller tlf. 3821-0117.
Læs mere på: http://www.frederiksberg.dk/By-og-kultur/KulturogFritidspuljer/KogFpuljer.aspx

GENTOFTE
Støtteberettigede foreninger under Gentofte-ordningen vil kunne opnå tilskud til uddannelse af
foreningens ulønnede ledere og instruktører. Tilskud søges løbende hele året.
Der ydes maksimalt et tilskud på 850,00 kr. for første kursusdag og 500 kr. for 2. dag, 500 kr.
for 3. dag osv. Hver forening kan maksimalt tildeles 30.000 kr. pr. år i tilskud.
For at komme i betragtning med hensyn til tilskud, må den pågældende være leder i en
ungdoms- eller idrætsforening eller anses for lederemne. Kommunen vurderer ikke
nødvendigheden for en leder i at kommer på kursus, men overlader denne afgørelse til
formanden eller kassereren. En af disse personer skal således underskrive ansøgningen.
Gentofte Kommunes Fritidsafdeling skal have givet tilsagn inden kursets afholdelse. Hvis
ansøgningen (via fortrykt ansøgningsskema) modtages efter kursets afholdelse, gives der
afslag.
Tilskuddet udbetales først efter at kurset er afholdt, men såfremt dokumentation ikke er
fremsendt inden 2 måneder efter kursets afholdelse, bortfalder tilskuddet.
Tilskud ydes kun til kurser afholdt inden for landets grænser.
Regler for tilskud samt link til ansøgningsskema kan findes her:
http://www.gentofte.dk/da/Borger/Kultur-og-fritid/Tilskud-og-retningslinier-forforeninger/Tilskud/Tilskud-til-foreninger

GLADSAXE
Der ydes tilskud til kursusudgifter i forbindelse med leder- og instruktøruddannelse
til gavn for børne- og ungdomsarbejdet i Gladsaxe Kommune.
Der ydes tilskud på 66 % af udgifter til kursus, ophold herunder forplejning, nødvendige
undervisningsmaterialer samt billigste offentlige transportmiddel.
Der kan maksimalt ydes tilskud på kr. 1.500,- pr. deltager pr. kursus.
Ansøgning/indberetning foretages via foreningsportalen senest 14 dage efter kursets
afholdelse. Kursets program, invitation, beskrivelse af indhold samt kursuspris skal vedlægges.
Kurser, hvor de enkelte moduler er selvstændige, kan imødekommes som selvstændige
kurser, hvis der foreligger selvstændig beskrivelse, program og opkrævning.
Detaljeret beskrivelse af ovennævnte retningslinjer:
http://booking.gladsaxe.dk//NetInterbook/Upload/files/RetningslinierTILSKUD06012016.pdf se side 11.

HERLEV
Der ydes tilskud til uddannelse af ledere og instruktører, der forestår aktiviteter for børn og
unge under 25 år i Herlev Kommune.
Tilskud vil blive udbetalt med 75 % af kursusprisen inkl. evt. transport med billigste offentlige
transportmiddel. Der ydes ikke transporttilskud til kurser, der afholdes i udlandet.
Foreningen skal sende tilskudsansøgningen til Folkeoplysningsudvalget senest 14 dage efter
kursets afslutning. Skemaet kan hentes her: http://herlev.dk/borger/kultur-idraet-ogfritid/pdf/Kursusansogning.pdf
Ved kursusudgifter over kr. 5.000,- rettes på forhånd henvendelse til kommunen.
Mere information: http://www.herlev.dk/borger/kultur-idraet-og-fritid/foreninger-ogaftenskoler/foreninger/tilskud/retningslinjer-for-ansogning-om-tilskud/aktiviteter-for-born-ogunge/aktiviteter-for-born-og-unge/kursustilskud

HVIDOVRE
Foreninger, der modtager aktivitetstilskud, har mulighed for at søge om tilskud til
lederuddannelse af trænere/instruktører, bestyrelsesmedlemmer og øvrige foreningsledere.
Der ydes højst 2.000 kr. pr. kursus pr. person (inkl. transport) og højst 2 kurser pr. person pr.
år. Dette er uanset hvor mange moduler som indgår i det enkelte kursus.
Ansøgningsfrist senest to måneder efter kursets afholdelse. Ved årsskiftet er fristen den 10.
januar, og her skal al dokumentation foreligge vedr. den enkelte ansøgning. Overholdes fristen
ikke, kan der ikke forventes tilskud.
Kultur- og Fritidsafdelingen har udarbejdet en tilskudsfolder, hvori man kan læse om kriterier
for ansøgninger om tilskud samt tidsfrister (side 5-6). Folderen kan hentes her:
http://booking.hvidovre.dk/Netinterbook/Upload/files/Tilskudsfolder2016.pdf
Der skal anvendes et fortrykt ansøgningsskema, som kan findes her:
http://booking.hvidovre.dk/Netinterbook/Upload/files/Lederuddannelsepr.1.maj2015(opdateret
).doc

KØBENHAVN
Foreninger kan søge støtte til kurser for sine ledere og trænere, hvis formålet er at styrke
deres frivillige arbejde omkring aktiviteter med børn og unge under 25 år.
Lederkurserne støttes med 800 kr. for første kursusdag og 400 kr. pr. efterfølgende
kursusdage, dog højst 80 % af prisen for kurset inklusiv transport. Samlet kan der maksimalt
opnås et tilskud på kr. 10.000,- pr. kursist pr. år.
Der kan gives forhåndstilsagn til foreninger, som kan indsende dokumentation for kurset.
Mere information kan hentes i ”Samlede retningslinjer”, side 46-47. Disse retningslinjer kan
hentes som pdf via: http://www.kk.dk/sites/default/files/uploadedfiles/Retningslinjer%20for%20st%C3%B8tte%20til%20Folkeoplysning%20i%20K%C3%B8ben
havn_1.pdf).
Ansøgningsfrister for lederkurser i 2016:
5. maj for kurser afholdt i december 2015-marts 2016.
I skrivende stund kendes fristerne for kurser afholdt i hhv. april-juni 2016, juli-september
2016 og oktober-november ikke, men de ligger sandsynligvis i starten af hhv. august 2016,
november 2016 og januar 2017. Tjek http://www.kk.dk/artikel/tilskud-og-puljer
Der søges elektronisk via: https://survey.enalyzer.com/survey?sessionid=f41ce4c1-b93f-4f8b924d-6097639373cc
Hvis der er midler tilbage til lederkurser ved årets afslutning, er det muligt at søge til kurser,
som der ikke er søgt til inden for fristerne i løbet af året.
Foreningen kan skræddersy egne kurser tilrettelagt for foreningens trænere. For at få tilskud
kræves det dog, at der kommer mindst én ekstern instruktør.

LYNGBY-TAARBÆK
Lyngby-Taarbæk Kommunes ordning består af en ordning for de frivillige børne- og
ungdomsforeninger og en ordning for idrætsforeninger, der samlet går under navnet "Lyngbyordningen".
Der gives tilskud til dækning af afholdte udgifter til lederuddannelse indenfor Danmarks
grænser, omfattende kursusafgift og rejseudgifter til billigste offentlige transportmiddel.
Tilskuddet ydes med max. 1.500 kr. pr. leder pr. år.
Deltagere skal inden kurset være fyldt 14 år og må ikke være fyldt 30 år
Der søges via et særskilt ansøgningsskema og der er ansøgningsfrist to gange årligt, hhv. d. 1.
april og d. 1. oktober. Modtages en ansøgning efter fristen, overgår denne til næste
uddelingsrunde. Ansøgere får svar senest en måned efter fristen.
En ansøger kan maksimalt modtage 2.000 kr. i tilskud om året. Beløbet kan ikke overstige den
faktiske kursus-/uddannelsesudgift.
Puljen uddeler i første halvår maksimalt halvdelen af puljens samlede årlige bevilling. Dette
gøres for at sikre, at der også er midler til efterårets uddelingsrunde.
>>>fortsættes>>>

Modtages ansøgninger for mere end det beløb, som kan uddeles i pågældende uddelingsrunde,
deles den samlede bevilling forholdsmæssigt mellem ansøgerne. Dette betyder, at alle
ansøgere, hvis kursus/uddannelse kan godkendes, støttes med samme procentdel. Beløbet kan
ikke overstige den faktiske kursus-/uddannelsesudgift.
Mere information:
http://www.ltk.dk/tilskud-til-det-frivillige-boerne-og-ungdomsarbejde-lyngby-ordningen

RØDOVRE
Rødovre kommune giver tilskud til uddannelse af ledere og instruktører, der forestår aktiviteter
for børn og unge under 25 år
Der ydes en bevilling til de samlede forventede udgifter til lederes, træneres og instruktørers
deltagelse i kursusvirksomhed inkl. transportudgifter, dog maksimalt med 37 kr. pr.
tilskudsberettiget medlem i foreningen. Det er således op til den enkelte forening hvilke
kurser, der støttes med hvor meget.
Dokumentation for afregning af den meddelte bevilling skal ske på særskilt skema (”Leder- og
instruktøruddannelse”), og skal herefter overføres til samlerskemaet for endelig afregning af
Rødovreordningen. Ansøgningsfrist d. 1. oktober året før.
Skemaerne skal fremsendes senest den 1. februar efterfølgende år, til Børne- og
Kulturforvaltningen, Kultur- og fritidsområdet.
Såfremt det faktiske forbrug er mindre end den meddelte bevilling, modregnes forskellen i
næste års bevilling.
Mere information: https://www.rk.dk/brug-byen/regler-og-tilskud/roedovreordningen

TÅRNBY
Tårnby Kommune giver en samlet årlig forskudsbevilling til hver idrætsforening efter
forudgående ansøgning – men kursustilskud bevilges KUN til idrætsforeninger, som ikke
samtidig modtager trænertilskud!
Tilskuddet udgør maks. 50 % af kursusafgiften. Der gives ingen transportgodtgørelse, hvis
kurset finder sted i Storkøbenhavn, men hvis kurserne finder sted længere væk gives der 50
% til befordring med billigste offentlige transportmiddel.
Tilskuddet søges på ansøgningsskema inden 1. november og skemaet kan hentes her:
http://www.taarnby.dk/media/66881/Ansoegningsskema_tilskud_foreninger2.pdf
Tilskud udbetales med 50 % i januar, 25 % i april og 25 % i august.
Mere information:
http://www.taarnby.dk/oplev-taarnby/folkeoplysning-foreninger/ansoegning-om-tilskudlokaler-og-idraetsfaciliteter/tilskudsregler-medlemstilskud-mm

