
Søg DIF og DGI´s  
foreningspulje
 

45 mio. kr. til uddeling pr. år 
til foreninger i Danmark og 
Sydslesvig.



Generel information
 • ansøgningsportalen ligger i regi af Centralt ForeningsRegister (CFR)
 • pengene får foreningen udbetalt i forvejen efter bevillingen. I skal opbevare kvitterin-

gerne/ regningerne. Se næste side.

Puljens formål er at støtte hverdagens fællesskaber og skabe rum til udvikling i foreningen. 

Hvem kan søge?
 • alle idrætsforeninger, som indberetter medlemstal til CFR
 • andre frivillige foreninger, der beskæftiger sig med idræt

Hvad kan der søges tilskud til?
 • Kompetenceudvikling af instruktører/ledere
 • Opstart af nye aktiviteter i foreningen
 • Støtte til nystartede idrætsforeninger
 • Indkøb af idrætsmaterialer
 • Særlige indsatser ift. fastholdelse/ rekruttering af medlemmer
 • Udvikling og afvikling af idrætsevents/ sociale aktiviteter
 • Udvikling af foreningens kommunikation/ organisation
 • Renovering af faciliteter/anlæg til idræt

Listen er ikke udtømmende. Fx er der et ansøgningsområde ”Andet”, såfremt I ikke kan 
finde et passende ansøgningsområde på listen. 

Oversigt over beløbsstørrelser/ frister

Beløb Ansøgningsfrist Svarfrist

0-30.000 kr. Løbende Tilstræber behandlings- og 
svarfrist inden for fire uger, 
efter at ansøgningen er 
modtaget.

30.001-300.000 kr. 31. marts, 31. juli og 31. 
oktober

Tilstræber behandlings- og 
svarfrist inden for seks 
uger efter førstkommende 
ansøgningsfrist, efter at 
ansøgningen er modtaget.

 
Det kan godt være, at foreningen får tilbudt en delvis bevilling af det søgte beløb. I dette 
tilfælde skal foreningen svare, om I accepterer tilbuddet om den delvise bevilling. 

Krav, betingelser m.m.
 • Hver forening kan kun få én bevilling pr. kalenderår.
 • Flerstrengede foreninger kan maks. få en bevilling pr. streng (”Sparte”) pr. kalenderår, 

dog sammenlagt ikke mere end 300.000 kr. pr. år.



 • Fællesprojekter (både mellem flerstrengede foreninger samt mellem flere foreninger) 
skal have en bærende forening/ streng som ansøger. Beskriv jeres samarbejde og 
nævn samarbejdspartnerne i beskrivelsen.
 – Ved fællesprojekter er det en god idé, at de involverede foreningsafdelinger, besty-

relser eller trænergrupper sætter sig sammen og udarbejder udkastet/ ansøgningen 
i fællesskab. 

 – I projektbeskrivelsen (jf. ”Ansøgningens indhold”) må I gerne angive egenfinansie-
ring fx i fællesprojekter eller medfinansiering fx i form af sponsorer m.m., hvis I har 
medtænkt dette.

 • Man kan søge igen i samme kalenderår, hvis man har fået afslag på sin ansøgning. 
 • Til bevilligede ansøgninger over 100.000 kr. er der krav om at aflægge regnskab. 5% af 

de foreninger, som har modtaget en bevilling op til 100.000 kr. bliver udtrukket til en 
tilfældig stikprøve.

 • NB. Som forening skal man opbevare regninger/ kvitteringer i 5 år fra udgang af det 
kalenderår projektet/ initiativet er blevet afsluttet. 

Ansøgningens indhold
I ansøgningsplatformen bliver foreninger bedt om at udfylde informationer om:
 • Kontaktperson

 • Ansøgningsbeløb

 • Ansøgningsområde (vælges på listen eller beskrives under ”Andet”)

 • Målgruppe (vælges på liste og/eller beskrives under ”Anden målgruppe”)

 • Projektoverskrift (maks. 200 tegn)

 • Projektbeskrivelse (maks. 2.000 tegn)

 • Afslutningsdato for initiativet/projektet

Beløb Afslutningsdato ift. ansøgningsdato

0-30.000 kr. maks. syv måneder frem

30.001-100.000 kr. maks. 12 måneder frem

100.001-300.000 kr maks. 18 måneder frem

 • Målsætning (maks. 500 tegn)

 • Tilgængelighed (maks. 500 tegn)
 – Beskriv, hvordan foreningen vil gøre projektet og tilknyttede aktiviteter synlige og 

tilgængelige for lokalområdet

 • Budget udspecificeret med de enkelte udgiftsposter knyttet til initiativet/ projektet, som 
foreningen søger støtte til
 – Evt. relevant bilag kan vedhæftes, inden ansøgningen indsendes 

(gælder kun ved ansøgninger over 30.000 kr)



www.SdU.de

Fremgangsmåde
Login på http://medlemstal.dk med foreningens loginoplysninger (CFR-nummer plus ad-
gangskode). Klik på ”DIF´s og DGI´s foreningspulje” i venstre spalte. 

Foreninger uden CFR-nummer og tilhørende kode kan få oplysninger om adgang til 
systemet ved at sende en e-mail til: foreningspujle@dif.dk. Det kan tage op til en uge med 
tildeling af CFR-nummer og kode. 

Start med at klikke på ”Start ny ansøgning” og herefter ”Redigere oplysninger” om forenin-
gen. Indtast ”80034911” i feltet ”CVR-nummer”. Gem ændringen og fortsæt med at udfylde 
ansøgningen. Det er SdU’s CVR-nummer, da mange af vores foreninger ikke har et eget 
CVR-nummer. Bevilligede penge bliver udbetalt via SdU. Det er derfor vigtigt, at vi bliver 
informeret, når I søger om tilskud gennem foreningspuljen.

Nyttige links
https://goo.gl/39FoZQ 
https://www.dgi.dk/media/26484/retningslinjer-for-dif-og-dgis-foreningspulje-marts-2019.pdf 
https://medlemstal.dk/Ansoegning/HentTilskudsbetingelser?Length=10 
http://medlemstal.dk/

Kontaktoplysninger ved spørgsmål
Maj-Britt Muerköster  René Lange   
Foreningskoordinator  Idrætskoordinator 
Tlf.: +49 461 14408 227  Tlf: +49 461 14408 236 
Mobil: +49 178 4507 404  Mobil: +49 178 4507 403 
E-mail: maj-britt@sdu.de  E-mail: rene@sdu.de

Kan I ikke finde svar på jeres spørgsmål i FAQ/ ofte stillede spørgsmål, hos os eller på 
hjemmesiden, kan I kontakte:

Trygve Laub Asserhøj  
Konsulent hos DIF og DGI’s foreningspulje 
E-mail: taa@dif.dk  
Tlf.: +45 43 26 21 73   
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