
 

1. Fritidspuljen - og tilskud til handicapaktiviteter som ikke er idræt 

• Formålet er i lighed med retningslinjer for den ”gamle” Grevepulje, at fremme udviklingen af 

folkeoplysningsområdet, herunder indsatser for særlige målgruppers deltagelse i foreningslivet i Greve 

Kommune. 

Hvem kan søge: 

• Godkendte folkeoplysende foreninger samt borgere, som ikke er medlem af en forening. Ansøgere skal være 

hjemmehørende i Greve Kommune. 

Kriterier for støtte: 

•  Fritidspuljen vedr. ansøgninger der omhandler udviklingstiltag inden for folkeoplysningsområdet samt 

fremme af deltagelsen i fritidslivet for udsatte grupper, herunder borgere med handicap.  

• Støtte via Fritidspuljen kan i helt særlige tilfælde søges som en samarbejdsaftale afhængigt af det konkrete 

formål.  

• Der må forventes en egenfinansiering til de fleste projekter, der ansøges via Fritidspuljen. 

 

2. Fritidspuljen - Materialer til fritidsaktiviteter 

• Formålet er at kunne yde materialetilskud til fritidsaktiviteter, som ikke er idræt. 

 Hvem kan søge: 

• Godkendte folkeoplysende foreninger samt borgere, som ikke er medlem af en forening. Ansøgere skal være 

hjemmehørende i Greve Kommune. 

Kriterier for støtte: 

• Ansøgninger der særligt vedr. materialer som er en forudsætning for en sikker udøvelse af aktiviteten 

prioriteres 

• Der ydes ikke tilskud til ansøgninger som har et indhold, der forventeligt kan ligge under alm. drift.  

 

3. Fritidspuljen - Særlige udviklingstiltag vedr. fritid 

• Formålet er at støtte særlige initiativer til udvikling af folkeoplysningsområdet.  

Hvem kan søge: 

• Ansøgninger om udviklingstiltag vedr. fritid gælder for alle kommunens folkeoplysende foreninger samt 

borgere, som ikke er medlem af en forening. 

Kriterier for støtte: 

Fritidspuljeudvalget vil behandle ansøgninger, som efter nedenstående kriterier omhandler indsatser inden for Fritid 

og kultur, samt kan rubriceres som nye organisationsformer eller selvorganiserede aktiviteter. 

• Nye organisationsformer. 

• At tiltrække målgrupper, der ikke normalt ses i det folkeoplysende miljø, særligt børn og unge. 

• Folkeoplysende virksomhed på tværs af for eksempel alder, baggrund, fritid/idræt/kultur, 

organiseret/selvorganiseret med videre. 



• Enkeltstående arrangementer med nye aspekter og formål. 

• Kulturelt inspirerede aktiviteter.  

• Udviklingspuljen giver ikke tilskud til faciliteter, kommercielle formål, eksisterende aktiviteter, 

kompetencegivende formål, og ansøgere, som primært hører ind under anden lovgivning eller andre puljer. 

Anvendelse af puljemidler 

Puljemidlerne fordeles én gang årligt 

Vedr. processen ultimo januar 

• Uforbrugte midler flyttes mellem de to puljeudvalg, således at alle midler uddeles én gang hvert år. 

Mulighed for tilsyn af alle bevilligede tilskud 

Vedr. processen primo november det efterfølgende år 

• Nye ændringer af Folkeoplysningsloven §33 stk. 5 forpligter kommunerne at føre øget tilsyn med 

tilskudsmodtagere ift. om de overholder betingelser for tilskud og anvisning af lokaler.  

• De nye bestemmelser betyder, at Greve Kommune fremadrettet kan (ikke skal) føre tilsyn med alle 

bevilligede tilskud frem for nuværende minimum 10 %.  

 

Vigtige datoer: 

 

Datoer Handling 

15. september Mulighed for ansøgning af idræts- og fritidspuljerne via http://ifs-

greve.dk/tilskud%20%26%20puljer.html  

15. november Ansøgningsfrist for idræts- og fritidspuljerne.  

Efter ansøgningsfristen gennemgår IFS alle ansøgninger for at sikre, at 

ansøgningerne indeholder alle relevante oplysninger. 

1. december I de tilfælde hvor der mangler fakta e.l., sørger IFS for i videst muligt omfang 

at indhente oplysninger. I den forbindelse skal ansøgere svare inden den 1. 

december. 

Primo december IFS´s indstillinger til placering af ansøgninger sendes til puljeudvalgene 

Medio december – medio januar Henholdsvis Idrætspulje og Fritidspuljeudvalgene behandler ansøgningerne 

Ultimo januar Fordeling af eventuelle uforbrugte midler mellem Idræts- og Fritidspuljerne 

Primo februar Udsendelse af bevillingsbreve samt udbetaling af tilskud 

Primo november (efterfølgende år) Opfølgning på tilskud fra foregående års puljeuddeling. Er tilskud anvendt 

som ansøgt og i henhold til bevillingsbrevene? 
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