
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

Flerårig bevilling - Følgende kriterier indgår i vurderingen om en to eller treårig 

bevilling: 

- Foreningens aktiviteter har været funderet i en solid organisering i flere år 

- Foreningen har skabt betydelig social værdi for borgere på Bornholm i flere år 

- Foreninger med behov for kontinuitet i udviklingsinitiativer  

Tilskud bevilget for flere budgetår udbetales for et år ad gangen med to måne-

ders gensidig ophørsvarsel.   

Krav om regnskabsaflæggelse og redegørelse for de støttede aktiviteter skal ske 

årligt i lighed med ét årige bevillinger. 

Ansøgninger, der ikke imødekommes med flerårig støtte behandles på lige fod 

med de ét årige ansøgninger. 

 

ANSØGNINGSSKEMA 

Benyt Bornholms Regionskommunes officielle elektroniske ansøgningsskema kan 
hentes her www.brk.dk/18midler   
 
FORPLIGTIGELSE VED MODTAGELSE AF STØTTE 

Som dokumentation for at tilskud går til formålet, kræves der et regnskab, der 

som minimum er underskrevet af en valgt revisor, og som skal være regionskom-

munen i hænde senest den 31. marts i det efterfølgende år.  

Kortfattet udgave af 

RETNINGSLINJER FOR  

ANSØGNING AF § 18-MIDLER  

Bornholms Regionskommune                                                                  

PIXI udgave   

For hele teksten læs på BRK’ s hjemmeside  

tryk her               

Yderligere information om retningslinjer og  
ansøgningsskema til § 18 midler  
Bornholms Regionskommune  
Kontakt til  
Frivillighedskoordinator  
Birgitte Eybye   
telefon 56 92 60 56 mail: birgitte.eybye@brk.dk 

§ 18 

Januar 2017 

http://www.brk.dk/18midler
https://www.brk.dk/Borger/Frivillig/Sider/%C3%98konomisk%20st%C3%B8tte%20-%20%C2%A7%2018%20midler.aspx
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PULJENS FORMÅL 

§ 18 puljens generelle mål er at være med til at skabe forudsætninger for udvikling 

af nye frivillige sociale aktiviteter og foreninger lokalt på Bornholm, og at sikre at 

igangværende aktiviteter kan fortsætte 

HVEM KAN SØGE 

Der ydes støtte til grupper af frivillige, frivillige sociale foreninger og organisatio-

ner herunder landsorganisationer der yder en aktiverende og forebyggende ind-

sats i regionen.  En frivillig forening eller gruppe af frivillige skal have CVR-

nummer, hvis den vil søge offentlige tilskud.  

Læs mere her på Erhvervsstyrelsens hjemmeside om hvordan forening eller frivillig 

gruppe får et CVR nummer 

 

HVILKE MÅLGRUPPER, RAMMER og AKTIVITETER  

Målgrupper:  

Børn og unge med særlige vanskeligheder eller ensomhedsproblemer  

Ældre, som er særligt udsatte eller ensomme  

Misbrugere - både nuværende og tidligere misbrugere  

Kronisk syge, handicappede og sindslidende  

Ensomme, udstødte og marginaliserede grupper  

Etniske minoriteter, som har vanskeligt ved at blive integreret  

Mennesker i krise  

Pårørende til målgruppen 

Forebyggende og aktiverende sociale indsatser til målgruppen  

 

Rammer f.eks. udgifter til:  

Drift så som husleje, telefon og kontorhold 

Rekruttering med annoncering og udarbejdelse af PR materiale  

Frivilligpleje og supervision  

Forsikringer  

Transport  
Kurser og evt. lønudgifter til oplægsholder  

 
Aktiviteter med et konkret formål og et socialt sigte f.eks.:  

rådgivninger 

forebyggelse af nedsat fysisk funktionsevne og eller social isolation  

f.eks.  besøgs-  og motionsvenner telefonrådgivninger og tryghedsopkald 

støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis 

selvhjælpsgrupper 

forskellige former for aflastningstjenester for pårørende, m.v. 

sociale caféer, kontakt- og væresteder 

kvindekrisecentre 

aktivitetsprægede tilbud  

patientuddannelser  

sikring af sunde madordninger  

ældres muligheder for at deltage i foreningsliv, ex klubarbejde, under 

visning,  

foredrag, studiekredsarbejde, gymnastik og anden form for motion  

Rækken af eksempler er ikke udtømmende 

Der ydes ikke støtte til:  
Gaver, f.eks. julehjælp  
Traktement 
Brugeres personlige udgifter, f.eks. entréer og kontingenter i en aktivitet  
Folkeoplysende foreninger der kan opnå støtte efter folkeoplysningsloven 

 

HVORNÅR OG HVORDAN KAN DER SØGES 

Forårspuljen med ansøgning i maj og udbetaling i juni er hovedsagligt som 
støtte til nye foreninger og aktiviteter 
 
Efterårspuljen, også kaldet hovedpuljen, har ansøgning i november og udbeta-
ling i januar, og søges til nye initiativer og udvidelse af aktiviteter, og til forenin-
ger /organisationer /grupperinger som støtte til tilbagevendende aktiviteter og 
indsatser, hvor tilskuddet kan søges for et årig, toårig eller for en treårig perio-
de alt efter projekt og indsats 

 
 Fortsættes næste side 

https://erhvervsstyrelsen.dk/frivillige-foreninger-2

