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Lokalforenings-
puljen 
Læs mere om puljen, 
og hvordan I søger
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LOKALFORENINGSPULJEN
Baggrund
Lokalforeningspuljen er oprettet i april 
2018 som et resultat af Finansloven 2018 
på baggrund af nedlæggelse af de tidlige-
re Spillehalsmidler.
Puljen er for nuværende en 4-års bevil-
ling, hvorefter den vil blive evalueret.

Formål
• Puljens formål er at støtte firmaidræt 

og kollegamotion for medarbejdere 
på danske arbejdspladser. Der væg-
tes især aktiviteter der er bygget på 
eller fremmer fællesskab og demo-
krati.

• Endvidere er der særligt fokus på 
igangsætning af aktiviteter/projekter 
samt videreudvikling af igangværen-
de aktiviteter/projekter.

• Puljen har fokus på at støtte initiati-
ver, der understøtter forbundets stra-
tegi, som vægter lokal firmaidræt og 
kollegamotion på flere arbejdsplad-
ser, gerne forankret i lokale partner-
skaber og netværk. Pejlemærkerne er 
her aktiviteter, som styrker sammen-
holdet, og som er båret og forankret i 
frivillighed.

Hvad kan der søges tilskud til
• Igangsætning, videreudvikling og 

forankring af firmaidrætsaktiviteter, 
såvel som kollegamotion i regi af 
idrætsforeninger og arbejdspladser

• Events for og med lokale arbejds-
pladser

• Opstart af nye tværidrætslige tilbud
• Indkøb af idrætsmateriel
• Uddannelse af ildsjæle og  

instruktører 
• Støtte uddannelse af idrætsledere 

som varetager stævneadministration
• At styrke projekter/aktiviteter som 

har fokus på medlemsrekruttering
• Trykning af informationsmateriale 

og lign.
• Kommunikation med medlemmer og 

med nye målgrupper
• Digitalisering af foreningsadmini-

strationen
• Digitalisering af dialogen med med-

lemmerne
• Udvikling af organisationen i idræts-

foreningen
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ANSØGNINGSFRISTER 
OG SVARTIDER 
• Puljen fordeles løbende og efter 

”først til mølle” princippet.
• Der skal ansøges, inden aktiviteten 

startes op, henholdsvis viderefø-
res, hvis der er tale om en allerede 
igangsat aktivitet. 

• Alle ansøgninger inden for den la-
veste tilskudsramme på 35.000 kr. 
behandles administrativt af Dansk 
Firmaidrætsforbund. Ansøgere 
om støtte vil som udgangspunkt 
kunne forvente at få svar inden for 
5 arbejdsdage.

• Ansøgninger, som overstiger kr. 
35.000 vil blive behandlet af 
Forbundsstyrelsen. Svar kan for-
ventes inden for fire uger efter, at 
ansøgningen er sendt. 

LOKALFORENINGSPULJEN
Forbundet skal ved tildeling af 
midlerne tilstræbe en fordeling af 
midlerne på mange forskellige 
formål (projekter/aktiviteter).

Eksempler på ikke 
tilskudsberettige udgifter
• Transport
• Fortæring 
• Personligt udstyr og deltager-

gebyr
• Faste lønninger 
• Inventar i bygninger (byggeri, 

anlæg og renovering)
• Præmier  

Ovenstående lister er kun eksem-
pler og således ikke udtømmende 
for, hvad der kan søges fra puljen. 

Hvem kan søge?
Alle idrætsforeninger, der beskæf-
tiger sig med firmaidræt og kolle-
gamotion. 

Hvilket beløb kan der 
søges om?
Der kan som udgangspunkt mak-
simalt ansøges om 35.000 kr. pr. 
ansøgning.
Ansøgninger, som overstiger den 
normale grænse på 35.000 kr., vil 
blive behandlet af Dansk Fir-
maidrætsforbunds politiske Sty-
relse. Alle andre ansøgninger vil 
blev behandlet administrativt.
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HVORDAN ANSØGES DER?
Der ansøges om tilskud fra Lokalforeningspuljen ved at udfylde det online 
ansøgningsskema på firmaidraet.dk/forening/tilskud-og-puljer/puljer/ samt 
vedhæfte eventuelle bilag.

Såfremt der opstår spørgsmål vedrørende ansøgningen, kontakter 
administrationen ansøger. Alle tilskudsmodtagere får et bevillingsbrev 
hvor kriterierne for tilskuddet tydeligt vil fremgå.


