Få overblik over aktuelle puljer
Der er i øjeblikket gode muligheder for at søge om en økonomisk
håndsrækning for klubber og foreninger. Få et hurtigt overblik over puljerne
her.
Overblik over puljer - både pulje, der fortsat er åbne og puljer, som for nylig har haft deadline, og som jeres klubber og
foreninger allerede kan have ansøgt om midler fra.

Pulje

Hvem kan ansøge?

Hvad kan der ansøges om?

Ansøgningsfrist

Ekstraordinær
særpulje:
Sommerpuljen

Den ekstraordinær
særpulje under DIF og
DGI's foreningspulje kan
ansøges af lokale
idrætsforeninger, der
ønsker at skabe aktiviteter
og oplevelser for
danskerne i sommeren
2020.

Bevillinger vil primært være i
beløbsstørrelser indtil 50.000 kr.,
men Sommerpuljen kan i særlige
tilfælde lave større bevillinger.

Sommerpuljen kan
ansøges frem til og
med søndag d. 23.
august 2020.

Pulje på 41. mio.
Kr.

Der kan fx søges om støtte til
Åbent hus-arrangementer,
særlige aktiviteter i forbindelse
med sæsonopstart, afholdelse af
lejre/camps mv.
Læs mere her
Ansøg her

Toms Guldpulje

Alle foreninger under DIF.

Pulje på 1 mio. kr.

Toms Guldpulje kan give
økonomisk støtte til
idrætsforeninger, der ønsker at
skabe bedre rammer for
familieidræt. Det kan både være
gennem nye initiativer og
eksisterende aktiviteter.

Ansøgninger
behandles løbende
og efter først til
mølle og besvares
hurtigst muligt, og
ansøgte projekter
skal afvikles hurtigst
muligt efter
eventuel bevilling.

Ansøgningsfrist er
den 31. august
2020.

Puljen er på 1 mio. kr. i år, som
uddeles i bevillinger op til 20.000
kr.
Ansøg her

Refundering af
billetter og
deltagergebyr

Puljen hører under
Kulturministeriet og kan
søges af bl.a.
idrætsforeninger.

Der kan søges om 50% refusion af
prisen på entrébilletter og 25% af
deltagergebyrer til aktiviteter i
perioden fra 27. juni 2020 til og

Puljen kan søges
indtil 9. september
2020. Ansøgninger
behandles løbende.

med 9. august 2020. Det er
datoen for afholdelse af
aktiviteten, der afgør, om
aktiviteten er omfattet af
refusionsordningen.
Læs mere og ansøg her
Økonomisk hjælp
til ældre og sårbare
undr coronakrisen

Puljen hører under
Kulturministeriet og kan
søges af bl.a.
idrætsforeninger.

For ansøgninger op
til 50.000 kr.

Idrætsforeninger kan søge op til
50.000 kroner til initiativer til at
byde ældre, sårbare og udsatte
grupper ind i idrætsfællesskaber
oven på coronakrisen.

Ansøgninger og
bevillinger sker
løbende frem mod
1. oktober 2020.

Læs mere og ansøg her

Pulje på 5 mio. kr. i
alt

Økonomisk hjælp
til ældre og sårbare
undr coronakrisen

Puljen hører under
Kulturministeriet og kan
søges af bl.a.
idrætsforeninger.

Ansøgninger
mellem 51.000 – 2
mio. kr. op til
50.000 kr.

Idrætsforeninger kan søge op til
50.000 kroner til initiativer til at
byde ældre, sårbare og udsatte
grupper ind i idrætsfællesskaber
oven på coronakrisen.

Ansøgningsfrist 1.
september 2020

Læs mere og ansøg her

Pulje på 10 mio. kr.
ialt

DIF og DGI´s
foreningspulje

Pulje på 44 mio kr.

Alle
breddeidrætsforeninger

Puljen har som mål at støtte
hverdagens fællesskaber i
idrætsforeningerne og skabe rum
til udvikling.

Ansøgning kan
indsendes løbende
via medlemstal.dk

Midlerne skal bruges lokalt.
Læs mere her

For svar på
ansøgninger gælder:

Ansøg her
0-30 t.kr.:
Ansøgningsdato +
fire uger

30-300 t.kr.:
Skæringsdato + seks
uger
(skæringsdatoer:
31/3, 31/7 og 31/10)

DIF og DGI´s
coronahjælpepulje

Alle
breddeidrætsforeninger

Pulje på 84,4 mio.
kr.

DIF og Always
#LikeAGirlCamp

Pulje på 400.000
kr. ialt

Ekstraordinært tilskud til lokale
idrætsforeninger for at afbøde de
økonomiske konsekvenser, som
foreninger har oplevet som følge
af nedlukning for aktivitet i
forbindelse med COVID-19.
Læs mere her

Alle foreninger under DIF,
som har aktiviteter for
piger i alderen 12-15 år.
Der kan søges om op til
10.000 kr. som maksimum,
hvis campen har en
overnatning. For camps
uden overnatning er
maksimumbeløbet 6.000
kr.
Alle piger modtager en Tshirts og en ”goodie bag”
fra Always.

En DIF og Always #LikeAGirl Camp
har til formål at motivere endnu
flere piger til at være aktive i
foreningsidrætten.
Campen skal afholdes senest den
31. december 2020.

Ansøgningsfristen
er udløbet.

Alle foreninger
modtager svar på
deres ansøgning i
uge 27.
Ansøgningsfristen
er udløbet den 1.
juli 2020.
Alle modtager svar
14 dage efter, vi har
modtaget
ansøgningen.

