
Søg DUF’s lokal-
foreningspulje
7,6 mio. kr. til uddeling pr. år 
til foreninger og grupper i  
Danmark og Sydslesvig.

Sidst opdateret: 26.6.2019



Generel information
 • Informer SdU’s foreningskoordinator, at I søger pujlen
 • Ansøgningen

 – hvis foreningen har NEM-ID skal I bruge online ansøgningsportalen: 
https://duf.dk/tilskud-og-puljer/dufs-lokalforeningspulje/soeg-lokalforeningspuljen/

 – ellers må vores foreninger og grupper sende en udfyldt og underskrevet  
ansøgning til: lokalforeningspuljen@duf.dk

 • I skal opbevare kvitteringerne/ regningerne i 5 år fra udgangen af det kalenderår, hvor 
aktiviteten/projektet er afsluttet. 

 • Puljens formål er at styrke lokalforeningernes formålsbestemt frivillige arbejde for 
børn og unge. 

Hvem kan søge?
 • Alle lokalforeninger og -grupper i DUF’s medlems- og observatørorganisationer. SdU er 

medlem i DUF, derigennem kan vores tilsluttede foreninger og grupper søge pujlen. 

Hvad kan der søges tilskud til?
 • Aktiviteter og projekter, der styrker lokale foreninger i mødet med børn og unge i lokal-

området, herunder opbygning og udvikling af foreninger. 
 • Anskaffelse af materialer og faciliteter, der giver flere børn og unge mulighed for at 

være med i det lokale foreningsarbejde.

Hvad kan der ikke søges tilskud til?
 • Fast husleje
 • Større nybyggerier eller gennemgribende renoveringer af bygninger
 • Internationale aktiviteter uden klar forankring i lokalforeningen
 • Politisk valgkamp for enkeltkandidater
 • Projekter, aktiviteter og anskaffelser som er igangsat, afholdt eller indkøbt inden an-

søgningstidspunktet

Oversigt over beløbsstørrelser og tidsfrister
 • Der kan søges op til 50.000 kr. per ansøgning
 • Søger to eller flere lokalforeninger fra forskellige landsorganisationer (både på tværs af 

DUF’s medlems- og observatørorganisationers lokalforeninger eller flere lokalforenin-
ger under samme medlems- eller observatørorganisation), kan I søge op til 75.000 kr.
 – Ved fælles ansøgninger skal der anføres en juridisk og økonomisk ansvarlig lokalfor-

ening.

 • Ansøgningen kan imødekommes, delvis imødekommes eller blive afvist.
 • Ansøgninger behandles 11 x årligt; deadline for ansøgning er den 1. i måneden  

(undtagen juli).
 • Ansøgningen behandles på første bevillingsmøde efter ansøgningsfristen og umiddel-

bart efter beslutningen meddeles der et svar. 
 – Du kan se datoerne for bevillingsmøderne på DUF’s hjemmeside 

https://duf.dk/tilskud-og-puljer/dufs-lokalforeningspulje/ 



Krav, betingelser m.m.
 • Bevillingen skal anvendes i overensstemmelse med den aftalte projektperiode, som 

angivet i ansøgningen. 
 • En måned efter projektets/aktivitetens afslutning eller efter at materialet er anskaffet, 

skal der afgives en Tro og Love-erklæring, at tilskuddet er anvendt efter formål. Der 
skal også angives, hvor stor en del af bevillingen er anvendt og hvad et evt. restbeløb er 
på.

 • Ved et evt. overskud på en støttet aktivitet eller et støttet projekt modregnes overskud-
det i tilskuddet.

Ansøgningens indhold
Hvad skal ansøgningen indeholde?
 • Dine kontaktoplysninger
 • En kort beskrivelse af projektet/aktiviteten eller anskaffelsen
 • En tidsplan
 • Et budget
 • Foreningens konto (der foretrækkes dansk foreningskonto, men det er muligt at oplyse 

en tysk konto).
 • Derudover skal der angives om beløbet ønskes udbetalt hurtigst muligt eller efter 

afrapportering. 

SdU har en ansøgningsskabelon liggende, som I kan få tilsendt per mail. 

Din lokalforening skal lave et regnskab med dokumentation for jeres udgifter efter at 
projektet/ aktiviteteten er afholdt eller anskaffelsen købt. 

Der kan forekomme stikprøver, så opbevar regnskabet plus bilagene i 5 år. 

Nyttige link
https://duf.dk/tilskud-og-puljer/dufs-lokalforeningspulje/

https://duf.dk/artikel/guide-soeg-lokalforeningspuljen/

https://duf.dk/fileadmin/user_upload/Editor/documents/Tilskud/Lokalforeningspul-
jen/2019-04-24_Retningslinjer.docx

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

Kan I ikke finde svar på jeres spørgsmål i denne folder, hos os eller på DUF’s hjemmesi-
den, kan I kontakte:
Jesper Clausson Vibholt  
Sagsbehandling og rådgivning af DUF’s Lokalforeningspujle 
E-mail: jcv@duf.dk 
Tlf.: +45 60 20 14 23     



www.SdU.de


