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VELKOMST OG 
PRÆSENTATION



Andreea Elena Oprea
 Proces og projektkonsulent – DGI 

Vestjylland 

 Kerneområde:

 Inklusion

 Sundhedsidræt

 Landsbyklynger

 Projekter 

 Fundraising

 Foreningsudvikling…

 Lokal kontekst:

 Naturen gør alle børn glade

 Landsbyklyngen Friskvind

 Gå en fortælling



STØTTEMULIGHEDER



• Private fonde 

Fundraising

• Offentlige puljer

• Sponsorater

• Crowdfunding 



Fonde og puljer

Private fonde

• Der er ca. 14.000 private fonde i 
Danmark

Offentlige puljer

• Der er ca. 100 offentlige puljer, der 
støtter små og større projekter.



Private Fonde

Kilde: Den Danske Fondsanalyse 2016 fra Kraft & Partners



• Kommunale puljer
• Regionale puljer
• Ministerielle puljer

Offentlige puljer 



DGI PULJERNE



I alt ca. 45 mio. kr. til
DIF og DGI’s 
foreningspulje 
(Spillehalsmidler og 
midlertidig ordning)

Politisk fokus på at 
komme bredt ud i
landet og støtte lokalt
• Geografisk spredning
• Flere modtagere
• Anvendes lokalt

DIF og DGI’s foreningspuljen



Hvem kan søge – og til hvad?

• DIF og DGI’s foreningspulje kan ansøges af alle frivillige 
foreninger, der beskæftiger sig med idræt. 

• Det er ikke et krav, at ansøgende foreninger skal være 
medlem af DIF eller DGI.

• Firmaidrætsforeninger henvises til Lokalforeningspuljen 
under Dansk Firmaidrætsforbund.

Én forening har kun mulighed for at få en bevilling 
pr. kalenderår
• Evt. flere bevillinger til flerstrengede foreninger
• Ny chance ved afslag

DIF og DGI’s foreningspuljen



DIF og DGI’s foreningspuljen



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

DIF og DGI’s foreningspuljen



Beløbsstørrelser – to puljer i puljen

• Der tilstræbes en ligelig fordeling af midlerne på 
ansøgninger inden for to beløbskategorier: 0-30.000 kr. 
og 30.001-300.000 kr. 

• Puljen laver ikke bevillinger over 300.000 kr.

DIF og DGI’s foreningspuljen



Beløbsstørrelser – to puljer i puljen

DIF og DGI’s foreningspuljen

Ansøgninger op til og med 
30.000 kr. 
• Behandles løbende
• Behandlingstid - inden for 

fire uger efter, at 
ansøgningen er modtaget.

Ansøgninger fra 30.001 til 
300.000 kr.
• Behandles tre gange i 

løbet af 2019 (31. marts 
2019, 31. juli 2019 og 31. 
oktober 2019)

• Behandlingstid - inden for 
seks uger

I behandlingen af ansøgninger i beløbskategorien 30.001-
300.000 kr. DIF og DGI’s vil prioritere støtte til ambitiøse og 
målrettede udviklingsprojekter med fokus på at aktivere flere 
danskere og øge foreningernes tilgængelighed og synlighed i det 
omkringliggende samfund. 





DIF og DGI's foreningspulje bevilgede i 2018 i alt ca. 44 
mio. kr. til mere end 1.200 idrætsforeninger.

Bevillinger fra DIF og DGI's foreningspulje

DIF og DGI’s foreningspuljen



Hvem kan I søge til?
• Børn og unge op til 25 år af 

vanskeligt stillede forældre, 
hvor økonomisk støtte er en 
afgørende betingelse for disse 
børn og unges deltagelse i 
idræts- eller 
foreningsaktiviteten.

• Nytilkomne voksne flygtninge 
og asylansøgere, hvor få 
midler sætter sine 
begrænsninger

Foreningsliv for alle



Hvad kan I søge støtte 
til? 
• 2/3 af kontingentet kan dækkes, 

dog maksimalt 1.000 kr. for et år. 
Som udgangspunkt kan der kun 
søges tilskud til ét år. I særlige 
tilfælde kan der søges til et år 
ekstra. Hvis vi vurderer, at der 
kan ydes tilskud ét år ekstra, 
dækkes 50% af 
kontingentudgiften.

• Deltagelse i stævner og lejre, 
maks. 500 kr. årligt. 

Bemærk: Der kan bevilges det 
fulde ansøgte beløb, hvis der søges 
på vegne af uledsagede 
flygtningebørn.

Foreningsliv for alle



Slip pengene fri

Der kommer noget lign. til 2020 


Hold øje med dgi.dk/vestjylland



Fonden har til formål at 
yde lån til udvikling af 
idrætsfaciliteter. 

Lånene er normalt rentefri 
og kan ydes til foreninger 
og institutioner tilknyttet 
DGI.

DGI's lånefond



På den baggrund vurderes en ansøgning 
efter, hvorvidt projektet: 
• Har en placering, kvalitet og funktion som 

motiverer mennesker til at mødes og være 
fysisk aktive sammen i og uden for 
foreningslivet. 

• Rummer nye aktivitetsmuligheder for flere 
mennesker. 

• Aktiverer nye og meget gerne idrætssvage 
målgrupper. 

• Kan blive et eksempel til efterfølgelse andre 
steder.

DGI's lånefond



Der ydes ikke lån til: 

• Påbegyndte eller færdige projekter. 
• Almindelig renovering, vedligeholdelse og 

energiforbedringer. 
• Privatejede faciliteter. 
• Faciliteter som i form og forventet brug finder 

deres lige mange andre steder (Eksempelvis 
springgrave og kunstgræsbaner). 

!!! Det forventes, at ansøgere bidrager med en væsentlig 

egenfinansiering, og at der er stor lokal opbakning til 
projektet 

DGI's lånefond



Kontaktinfo - må gerne deles: 

Andreea Oprea // andreea.oprea@dgi.dk
// 21 47 14 02

mailto:andreea.oprea@dgi.dk


TAK FOR I DAG!


