INITIATIVSTØTTEN
HAR DU EN GOD IDÈ?
– DUF STØTTER NYSKABENDE PROJEKTER FOR OG MED BØRN OG UNGE
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Om InitiativStøtten
InitiativStøtten giver tilskud til projekter for og med børn og unge. Projekterne skal være nyskabende, børne- og ungestyrede og baseret på frivilligt arbejde. InitiativStøtten uddeler årligt
omkring 3 millioner kroner til mere end 100 spændende og eksperimenterende projekter.

Hvordan får du InitiativStøtte?
Initiativet skal være:
• Nyskabende: Initiativet skal være nyt i form og omfang
i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver. I må selvfølgelig gerne lade
jer inspirere af andres gode ideer. ’Nyt’ skal forstås i forhold
til, hvad I tidligere har lavet.
• Børne- eller ungestyret: InitiativStøtten lægger vægt på,
at børn og/eller unge er med både til at udvikle, planlægge

og gennemføre aktiviteterne. Voksne kan have en igangsættende og vejledende rolle under forløbet.
• Baseret på frivilligt arbejde: InitiativStøtten lægger vægt
på, at frivillige er med til at tage beslutninger, planlægge og
udføre aktiviteterne.
Hvem kan søge InitiativStøtte?
Du kan være alene, du kan være sammen med nogle kammerater eller I kan være en forening med flere hundrede medlemmer.
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Det vigtigste er, at du er ung og har en god idé til et nyskabende
initiativ, hvor børn og unge er målgruppen.
Hvad gives der støtte til?
InitiativStøtten dækker for eksempel:
• Tryk og layout af informations- og PR-materiale
• Markedsføring
• Leje af teknisk udstyr, for eksempel lyd og lys
• Materialer, for eksempel til aktiviteter, udsmykning og
rekvisitter
• Leje af mødelokale
• Transport i Danmark
• Transport af udstyr
Se også på www.duf.dk/IS hvilke ting InitiativStøtten ikke kan
støtte.
Tematiseret InitiativStøtte
Landsorganisationer – eller deres lokalforeninger – kan søge
om InitiativStøtte på særlige vilkår – herunder tilskud til løn og

honorar. Læs mere på www.duf.dk/IS og se hvilke temaer, der
kan støttes lige nu, og hvordan din forening kan søge tematiseret InitiativStøtte.
Hvordan søger jeg?
• Få en ny og udviklende idé
• Læs mere på www.duf.dk/IS
• Ring til DUFs InitiativStøtte-konsulent og få en snak om
mulighederne for at få støtte
• Gennemarbejd din idé
• Download et ansøgningsskema på www.duf.dk/IS og udfyld
det
• Få en ven til at læse din ansøgning
• Send din ansøgning til IS@duf.dk eller med posten
– se adressen på bagsiden

InitiativStøtten har 7-9 årlige ansøgningsfrister. Sagsbehandlingstiden er som regel 1-2 måneder. Ansøgninger under 5.000
kr. vil så vidt muligt blive behandlet inden for to uger.
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InitiativStøtten på nettet
Læs mere om hvordan du søger, hvilke krav du skal leve op til,
hvad InitiativStøtten dækker og ikke dækker, se videoer om
InitiativStøtten, få inspiration fra andre projekter,download
skemaer og meget mere på www.duf.dk/IS.

Kontakt
Ring eller skriv til DUFs InitiativStøtte-konsulent på telefon:
39 29 88 88 eller på e-mail: IS@duf.dk.

www.duf.dk/IS
DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd – er service- og interesseorganisation for 70 landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer.
Vi arbejder for at udvikle og forbedre rammerne for det frivillige foreningsliv og for at sætte børn og unges vilkår på den politiske dagsorden
både nationalt og internationalt.

