Til: Organisationer, der søger indslusnings- eller driftstilskud 2021
Dato: 22. februar 2021.
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Vejledning til ansøgning af indslusnings- og driftstilskud i 2021
Indledning
Dette materiale er udarbejdet af DUFs tipsadministration som vejledning til de landsorganisationer, der søger
indslusnings- eller driftstilskud i 2021.
Det frivillige foreningsliv i Danmark var som alle øvrige dele af samfundet stærkt udfordret som følge af COVID-19
pandemien i 2020. Myndighedernes restriktioner og anbefalinger for at begrænse smitte af Coronavirus/COVID-19 har
haft betydning for bl.a. aktiviteter, demokratiske processer og medlemstilslutning i landsdækkende børne- og
ungdomsorganisationer i Danmark både lokalt og på landsplan i 2020.
Der opstod allerede i foråret 2020 en sådan usikkerhed om bevilling af drifts- og indslusningstilskud i 2021, at DUF med Tipsungdomsnævnets samtykke - valgte at give to generelle dispensationer fra visse af tilskudsbekendtgørelsens
tildelingskriterier.
Denne vejledning har til formål at tydeliggøre rammerne for anvendelse af de to generelle dispensationer fra foråret
2020, herunder de betingelser, som en organisation skal efterleve for, at organisationen kan anvende dispensationerne,
samt give nærmere forklaring på dispensationernes gyldighedsperioder (dvs. hvilke perioder i 2020 dispensationerne
dækker over).

Vejledningen har endvidere til formål at beskrive den almindelige mulighed for at ansøge DUF om en konkret
dispensation, herunder hvornår en konkret dispensation er relevant og nødvendig, samt hvordan ansøgning om en
konkret dispensation kan udarbejdes i praksis.
Hvad er forskellen på en generel dispensation og en konkret dispensation?
•

En generel dispensation er givet på forhånd og givet til alle organisationer, som opfylder dispensationens
betingelser. Derfor skal I som organisation ikke ansøge om lov til at anvende de generelle dispensationer fra

foråret 2020. I skal blot i forbindelse med ansøgningen om drifts- og indslusningstilskud redegøre for, at I
har gjort brug af en eller flere dele af de generelle dispensationer i det seneste afsluttede regnskabsår.
•

En konkret dispensation er en dispensation, som en individuel organisation kan ansøge om ved ansøgning
om drifts- og indslusningstilskud i 2021. En konkret dispensation er relevant og nødvendig, hvis I som

organisation har haft sådanne udfordringer, at I i det senest afsluttede regnskabsår ikke har kunne leve op til
et eller flere tilskudskriterier i tilskudsbekendtgørelsen, og disse udfordringer ikke er dækket af de generelle
dispensationer.

Dette vejledningsmateriale kan ikke besvare de mange problemstillinger, som vil kunne opstå ved behandling af
ansøgninger om drifts- og indslusningstilskud i 2021. DUF opfordrer til, at ansøger kontakter medarbejdere i DUFs
tipsadministration i de tilfælde, hvor ansøger enten ikke kan finde svar i denne vejledning eller i øvrigt tilgængeligt
materiale fra DUF på en konkret problemstilling.
Det er tipsadministrationens håb, at denne vejledning vil være nyttig for børne- og ungdomsorganisationerne ved
udarbejdelse af ansøgning om drifts- og indslusningstilskud i 2021. Derudover håber sekretariatet, at vejledningen kan
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lette både ansøgningsprocessen for landsorganisationerne og sikre, at DUFs sagsbehandling af ansøgninger i 2021 kan
afsluttes inden for de sædvanlige tidsrammer. DUF gør opmærksom på, at denne vejledning kun har betydning for
ansøgning om drifts- og indslusningstilskud i 2021.

Tipsadministrationen understreger at dette vejledningsmateriale er udtryk for sekretariatets forståelse af de generelle
dispensationers betingelser og gyldighed. Et udkast til denne vejledning har været forelagt Tipsudvalget til
orientering. Det bemærkes, at vejledningen ikke er juridisk bindende for ansøger.
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1. Ansøgning om drifts- og indslusningstilskud
Ved ansøgningen om drifts- og indslusningstilskud i 2021 er det tilskudsbekendtgørelsen1, der – ligesom tidligere år –
er grundlag for krav til ansøgning, sagsbehandling, dokumentationskrav og afgørelser.
Det betyder bl.a., at de organisationer, som - uagtet de ekstraordinære forhold i 2020 - kan leve op til samtlige
tilskudsbekendtgørelsens tilskudskriterier, skal udarbejde og indsende ansøgning i overensstemmelse med
bekendtgørelsens almindelige regler. Disse organisationer vil ikke opleve, at ansøgningsproces og betingelser vil
adskille sig fra øvrige ansøgningsår, og kan se bort fra det øvrige materiale i denne vejledning.
Hvis en organisation derimod står i den situation, at der er enkelte eller flere tilskudskriterier i tilskudsbekendtgørelsen,
som organisationen ikke kan opfylde i senest afsluttede regnskabsår (for de fleste kalenderåret 2020) på grund af

myndighedernes restriktioner og anbefalinger som følge af Coronavirus/COVID-19, bør organisationen orienterer sig i
materialet nedenfor.
Det skal understreges, at tilskudsbekendtgørelsens tilskudskriterier i sit udgangspunkt også finder anvendelse på disse
organisationer, og at det kun er muligt at fravige et eller flere tilskudskriterier, hvis organisationen kan gøre brug af de
generelle dispensationer fra foråret 2020 eller kan opnå en konkret dispensation.

1

Bekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016 om ydelse af driftstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer samt

retningslinjer for initiativstøtte
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2. De generelle dispensationer
DUF gav ad to omgange i foråret 2020 - med samtykke fra Tipsungdomsnævnet - dispensation for visse tilskudskriterier
for tilskudsåret 2020, henholdsvis ved Dispensation af 18. marts 2020 og Udvidelse af dispensation af 18. maj 2020.
Dispensationerne har hjemmel i tilskudsbekendtgørelsens § 41, hvorefter DUF i særlige tilfælde med
Tipsungdomsnævnets samtykke kan dispensere for tilskudskriterier for organisationer, der ikke opfylder disse.
De generelle dispensationers betingelser og gyldighedsperiode bliver gennemgået nedenfor.
Hvad dækker de generelle dispensationer fra foråret 2020?
Der er givet to generelle dispensationer, som giver mulighed for at fravige følgende tilskudskriterier:
•

Demokratisk struktur og praksis (konkret gives der mulighed for udskydelse af generalforsamling eller
afholdelse af digital generalforsamling),

•

Regelmæssige aktiviteter i lokalforeningerne/det lokale arbejde, og

•

Aflyste internationale aktiviteter.

2.1. Proces for anvendelse af de generelle dispensationer
Dispensationerne fra foråret 2020 er generelle dispensationer. Dispensationen er givet på forhånd, når blot
dispensationernes betingelser i øvrigt er opfyldt, og DUF skal således ikke godkende dispensationsansøgninger fra de
enkelte organisationer.
Ansøgningsskema

Helt lavpraktisk vil organisationerne ved ansøgning via www.duf.dk/tips opleve, at der er indsat nye og ekstra felter i
ansøgningsskemaet. Organisationerne skal i disse felter markere (krydse af), om organisationen har benyttet
dispensationerne for et eller flere af de tilskudskriterier, som er omfattet af de generelle dispensationer (samt om
organisationen (også) søger en konkret dispensation - se afsnit 3 nedenfor om konkret dispensationsansøgning).
Redegørelse

Hvis en organisation har benyttet sig af muligheden for at fravige et eller flere af de tilskudskriterier, som er omfattet
af de generelle dispensationer, skal organisationen lave en redegørelse herom. Der er ingen formkrav til denne
redegørelse, og redegørelsen medsendes som bilag til ansøgningen. Tipsadministrationen vil udarbejde en skabelon,
som ansøger frivilligt kan vælge af benytte sig af. Skabelonen vil være tilgængelig www.duf.dk/tips sammen med de
øvrige dokumenter til ansøgningen. Kravet om redegørelse står i de generelle dispensationer, og det er derfor en
betingelse, at der redegøres for brugen for at benytte de generelle dispensationer (se nærmere om elementer i
redegørelsen under de konkrete punkter nedenfor).
Revisor
Vær opmærksom på at brug af dispensationerne kan betyde, at revisor skal redegøre yderligere for dispensationens
forhold i sit protokollat til ansøgningen. DUF opfordrer derfor organisationerne til så tidligt som muligt at være i dialog
med organisationens revisor om dette.
DUFs sagsbehandling
DUF vil ved sagsbehandling af en ansøgning, hvor organisationen har redegjort for, at organisationen har gjort brug af
de generelle dispensationer på et eller flere tilskudskriterier, undersøge, om betingelserne for at benytte
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dispensationerne på det konkrete tilskudskriterier er opfyldt. DUF har ansvaret for, at afgørelse om drifts- og
indslusningstilskud træffes på et tilstrækkeligt oplyst grundlag (dvs. at DUF har de nødvendige informationer og
oplysninger, for at kunne træffe en afgørelse), og det er derfor muligt, at DUF under sagsbehandlingen beder om
supplerende oplysninger om ansøgers brug af de generelle dispensationer.
Tipsungdomsnævnet
I de tilfælde, hvor DUF vurderer, at betingelserne for anvendelse af de generelle dispensationer er opfyldt, vil sagen ikke
blive forelagt for Tipsungdomsnævnet. Det skyldes, at Tipsungdomsnævnet ved samtykke til de generelle

dispensationer har accepteret den konkrete fravigelse. Hvis der opstår situationer, hvor DUF vurderer, at betingelserne
for anvendelse af de generelle dispensationer ikke er opfyldt, vil DUF - efter accept fra ansøger - kunne behandle sagen
som en konkret dispensationsansøgning. I disse tilfælde vil den konkrete ansøgningssag skulle forelægges for
Tipsungdomsnævnet (se også afsnit 3 nedenfor).
2.2. De generelle dispensationers betingelser

DUF gør opmærksom på, at der er knyttet forskellige betingelser til anvendelse af de generelle dispensationernes
forskellige emner. Vær opmærksom på, at der ikke er fuldstændig sammenfald i de perioder, hvor dispensationerne
finder anvendelse (deres gyldighedsperioder) i 2020. I skal ved brug af de generelle dispensationer derfor være særlig
opmærksom på de betingelser, som knytter sig til dispensationernes enkelte emner, samt gyldighedsperioden for de
enkelte emner.
2.3. Dispensation af 18. marts 2020 - udskydelse af generalforsamling, regelmæssige aktiviteter og international
refusion
Der gives i dispensationen af 18. marts 2020 mulighed for at fravige tre tilskudskriterier:
1.

Fravigelse af tilskudsbekendtgørelsens krav i § 2, stk. 1, nr. 6, om demokratisk struktur og praksis ved at

muliggøre udskydelse af generalforsamling, hvor udskydelse ikke er hjemlet efter organisationens egne
vedtægter.

2.

Fravigelse af tilskudsbekendtgørelsens krav om regelmæssige aktiviteter i tilskudsbekendtgørelsens §§ 11, 12
og 15

3.

Udgifter i forbindelse med aflyste internationale aktiviteter efter tilskudsbekendtgørelsens § 26.

Den generelle dispensation af 18. marts 2020 er betinget af, at udfordringen med at opfylde de nævnte tilskudskriterier
er begrundet i myndighedernes anbefalinger om, at frivillige foreninger skal lukke ned for aktiviteter for at begrænse
smittespredning af Coronavirus/COVID-19. Dispensationen er således som udgangspunkt kun gyldig for de perioder,
hvor myndighederne anbefalede, at frivillige foreninger lukkede ned for aktiviteter.
2.3.1. Udskydelse af generalforsamling til et senere tidspunkt i regnskabsåret

Det er efter tilskudsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 6, litra b, et krav for at opnå tilskud, at landsorganisationer har en
demokratisk opbygning og praksis. Kravet indebærer bl.a., at organisationerne skal følge deres egne vedtægter. Et
lignende krav findes også for det lokale arbejde i tilskudsbekendtgørelsens §§ 11, 12 og 15.
Flere landsorganisationer og lokalforeninger har bestemmelser i deres egne vedtægter, der betyder at afholdelse af
generalforsamlingen skal finde sted i en specifik måned/periode, eksempelvis marts/april eller 2. kvartal. Den generelle

dispensation kan bruges i de tilfælde, hvor organisationens egne vedtægter ikke muliggør udsættelse af
generalforsamling til et senere tidspunkt på året, men hvor organisationen i regnskabsåret 2020 som følge af
myndighedernes

anbefaling
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at

lukke

ned

for

aktiviteter,

har

afholdt
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generalforsamling

i

landsorganisation/lokalforening på et senere tidspunkt i regnskabsåret (for de fleste organisationers vedkommende i
kalenderåret 2020).
Betingelser
Hvis en organisation har benyttet den generelle dispensation på dette punkt i 2020, skal organisationen redegøre herfor
ved ansøgning i 2021, og organisationen bør oplyse, hvornår organisationen faktisk har afholdt den udskudte
generalforsamling.
Den afholdte generalforsamling skal i øvrigt være afholdt i overensstemmelse med egne vedtægter, organisationen skal
have sikret en god demokratisk proces, og den udskudte generalforsamling skal være afviklet på en måde, der ikke har
udelukket medlemmer fra at deltage og give deres mening til kende.
Gyldighedsperiode
Det er tipsadministrationens tolkning, at den generelle dispensation på dette punkt kan bruges, hvis den
vedtægtsbestemte generalforsamling skulle være afholdt i følgende perioder:
•

Nedlukningen fra den 11. marts 2020 til den 27. maj 2020 (hele landet)

•

Nedlukningen af visse kommuner i Nordjylland fra den 5. november 2020 til den 3. december 2020 (gælder for
kommunerne i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø)

•

Kommunale nedlukninger af foreningslivet i Herlev og Vordingborg kommuner fra 5. december 2020 til 31.
december 2020.

2.3.2. Regelmæssige, lokalt iværksatte aktiviteter
Det er efter tilskudsbekendtgørelsens §§ 11, 12 og 15 et krav, at lokalforeningerne/det kollektive medlem/det lokale
arbejde skal have haft regelmæssige aktiviteter for at være tilskudsudløsende. Kravet indebærer bl.a., at de lokale
aktiviteter skal være fordelt regelmæssigt ud over hele året.
Den generelle dispensation fra marts 2020 giver mulighed for, at DUF ved vurdering af om den konkrete ansøger har
opfyldt tilskudskriteriet om regelmæssige, lokalt iværksatte aktiviteter kan tage hensyn til, at myndighederne i perioder
i 2020 opfordrede foreningslivet til ikke at afholde aktiviteter.
Betingelser
Ønsker en organisation at benytte sig af dette punkt i den generelle dispensation skal organisationen redegøre herfor,

og angive hvilke perioder organisationen - som følge af myndighedernes anbefalinger om at lukke ned - ikke har kunne
efterleve kravet. Organisationen bør i øvrigt også angive hvilke lokalforeninger/kollektive medlemmer/lokalt arbejde,
som har brugt dispensationen.
Det er endvidere en betingelse for at bruge dispensationen, at lokalforeningen har haft regelmæssige aktiviteter i de
øvrige dele af regnskabsåret, og revisor skal kontrollere og redegøre for dette i sit protokollat til ansøgningen.
Gyldighedsperiode
Det er tipsadministrations tolkning, at den generelle dispensation på dette område finder anvendelse inden for følgende
perioder:
•

Nedlukningen fra den 11. marts til den 27. maj (hele landet)

•

Nedlukningen af visse kommuner i Nordjylland fra den 5. november 2020 til den 3. december 2020 (gælder for
kommunerne i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø)

•

Kommunale nedlukninger af foreningslivet i Herlev og Vordingborg kommuner fra 5. december 2020 til 31.
december 2020.
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2.3.3. Udgifter til internationale aktiviteter
Efter tilskudsbekendtgørelsens § 26 kan en organisation, som søger om driftstilskud, også søge om refusion for visse

internationale aktiviteter afholdt i det regnskabsår, som der søges tilskud på baggrund af. I 2020 kan organisationerne
dog have været i en situation, hvor det ikke var eller kun delvist var muligt at få refunderet udgifterne i forbindelse med
en aflyst international aktivitet.
Betingelser
Hvis en organisation har haft udgifter forbundet med internationale aktiviteter, der er blevet aflyst, og organisationen

på anden vis ikke har kunnet få refunderet (f.eks. gennem en rejse- eller afbestillingsforsikring m.v.), kan organisationen
søge om international refusion for udgifterne.
Gyldighedsperiode
Det er tipsadministrationens tolkning, at denne del af den generelle dispensation som udgangspunkt finder anvendelse
i hele perioden 11. marts 2020 til 31. december 2020. Har I spørgsmål til, om en konkret aflyst international aktivitet er
omfattet af dispensationen, bedes I kontakte DUFs tipsadministration.

Organisationer som ønsker at anvende den generelle dispensation på dette punkt, skal markere det i ansøgningsskemaet
ved afkrydsning i relevant felt, samt fremhæve de aflyste aktiviteter i skemaet over internationale aktiviteter, som
medsendes som bilag til ansøgningen (brug venligst skabelonen som ligger på www.duf/tips.dk).
Revisor skal i sin kontrol af internationale aktiviteter redegøre for, at tabsbegrænsningspligten er søgt overholdt.
2.4. Udvidelse af dispensation fra tilskudskriterierne til at omfatte afholdelse af digitale generalforsamlinger af 19.
maj af 19. maj 2020 (revideret 28. maj 2020)
Der gives i den generelle dispensation af 19. maj 2020 mulighed for at fravige følgende tilskudskriterium:
1) Fravigelse af tilskudsbekendtgørelsens krav i § 2, stk. 1, nr. 6, litra b, om demokratisk struktur og praksis ved
at muliggøre afholdelse af digital generalforsamling.
Den generelle dispensation fra den 19. maj 2020 er betinget af, at udfordringen med at leve op til det almindelige
tilskudskriterium om afholdelse af en fysisk generalforsamling er begrundet i myndighedernes anbefalinger og/eller
restriktioner i forhold til at begrænse smittespredning af Coronavirus/COVID-19. Dispensationen er gyldig for den
periode, hvor myndighedernes anbefalinger og/eller restriktioner forhindrede afholdelse af en fysisk
generalforsamling.
Betingelser
Det er en forudsætning for anvendelse af dispensationen, at:
1.

Den online generalforsamling er underlagt samme revisionsgennemgang fra organisationens revisor som
fysiske generalforsamlinger vil være (skal fremgå af revisors protokollat til ansøgningen).

2.

Organisationen i øvrigt har overholdt egne vedtægter (fx indkaldelsesfrister, stemmeprocedurer osv.).

3.

Der har været en demokratisk proces, hvor det blandt andet er blevet sikret, at kun stemmeberettigede
kan afgive stemme.

4.

Generalforsamlingen blev afviklet på en sådan måde, at medlemmer ikke blev udelukket fra at deltage og
give deres mening til kende.
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DUF har kun dispenseret for tilskudsbekendtgørelsens krav om fysisk generalforsamling. DUF har ikke hermed
dispenseret fra organisationernes egne vedtægter. Hvis en organisation har anvendt dispensationen og afholdt en digital
generalforsamling, men ikke har mulighed for dette ifølge egne vedtægter, skal organisationens revisor redegøre for

dette i sit protokollat under kontrollen med de generelle kriterier § 2, stk. 1, nr. 6. Med andre ord skal organisationen
og dennes revisor forholde sig til, hvordan organisationen har levet op til egne demokratiske regler, når organisationen
ikke har afholdt en generalforsamling i overensstemmelse med egne vedtægter.
Gyldighedsperiode

Det er tipsadministrationens tolkning, at den generelle dispensation vedr. afholdelse af digital generalforsamling finder
anvendelse, hvis den vedtægtsbestemte generalforsamling skulle være afholdt i følgende perioder:
•

Nedlukningen fra den 11. marts 2020 til den 27. maj 2020 (hele landet).

•

Nedlukningen af visse kommuner i Nordjylland fra den 5. november 2020 til den 3. december 2020 (gælder for
kommunerne i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø).

•

Kommunale nedlukninger af foreningslivet i Herlev og Vordingborg kommuner fra 5. december 2020 til 31.
december 2020.

•

Den delvise nedlukning fra den 7. til 31. december 2020 (hele landet).

2.5. Ansøgning om indslusningstilskud i 2021
Det fremgår af tilskudsbekendtgørelsens § 23, at man både ved ansøgning om indslusningstilskud år 1, 2 og 3 blandt
andet skal leve op til § 2, stk. 1. nr. 6, litra b, om demokratisk opbygning og praksis. Det betyder, at de generelle
dispensationers afsnit om generalforsamlinger (udskydelse eller digitalt) også kan være relevant at benytte sig af ved
ansøgning om indslusningstilskud år 1, 2 eller 3 i 2021.
Det fremgår også af tilskudsbekendtgørelsens § 23, at man ved ansøgning om indslusningstilskud år 2 og 3, skal have
regelmæssige aktiviteter i lokalforeningerne. Det betyder, at den generelle dispensations afsnit om regelmæssige
aktiviteter også kan relevant at benytte sig af ved ansøgning om indslusningstilskud år 2 eller 3.
Se vejledningen ovenfor for betingelser og gyldighedsperioder.
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3. Konkrete dispensationer
I det tilfælde, hvor en organisation som følge af myndighedernes restriktioner og anbefalinger for at begrænse
Coronavirus/COVID-19 ikke kan leve op til tilskudsbekendtgørelsens tilskudskriterier ved ansøgning om driftstilskud
i 2020, og forholdet ikke er dækket af de generelle dispensationer som beskrevet ovenfor, har organisationen mulighed
for at ansøge DUF om konkret dispensation fra konkrete tilskudskriterier, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 41.
Organisationen skal være opmærksom på, at en konkret dispensation kræver samtykke fra Tipsungdomsnævnet, og
dispensationsansøgningen først vil blive behandlet i forbindelse med sagsbehandlingen af organisationens ansøgning
om drifts- og indslusningstilskud i 2021.
Hvad kan der søges om dispensation fra?
Vær opmærksom på, at § 41 kun giver DUF mulighed for at dispensere fra tilskudskriterier. Et tilskudskriterium er blandt
andet de generelle kriterier for tilskud i tilskudsbekendtgørelsens §§ 2-3, samt supplerende kriterier i §§ 10-15.
Eksempel på situationer, hvor det vil være nødvendigt med en konkret dispensation er blandt andet tilfælde, hvor en
organisation i 2020 ikke havde mindst 6 lokalforeninger, kollektive medlemmer eller andet lokalt baseret arbejde i de 5
danske regioner (§ 2, stk. 1, nr. 1), hvor en organisation i 2020 ikke havde minimum 500 medlemmer eller deltagere under
30 år (§ 2, stk. 1, nr. 1), eller hvor en organisation har været nødsaget til at fravige egne vedtægter på andre måde end de
situationer, som er omfattet af de generelle dispensationer (§ 2, stk. 1, nr. 6, litra b).
Eksemplerne givet ovenfor er ikke udtømmende, men alene ment som illustrationer af, hvornår det vil være relevant og
nødvendigt at søge en konkret dispensation for at opnå tilskud i 2021.
Der kan ikke søges dispensation fra krav i tilskudsbekendtgørelsen, der ikke er tilskudskriterier. Der kan således ikke
søges om dispensation fra tilskudsbekendtgørelsens regler om tilskudsudmålingen, krav for gruppering,

ansøgningsprocedurer, dokumentation og lignende (blandt andet, men ikke udtømmende §§ 7-9, 16-21, 28-31, 34, 3640).
Det betyder konkret, at der eksempelvis ikke kan søges om dispensation fra f.eks. ansøgningsfristen, kravet om
ansøgningsdokumenter (såsom årsregnskab, protokollater med videre), eller om dispensation i det tilfælde, hvor en
organisation i 2020 har oplevet et større medlemstab med betydning for organisationens udmåling af tilskud efter
takstbilaget.

Er du som ansøger i tvivl om, hvorvidt der kan søges om konkret dispensation for et specifikt forhold, jf. § 41, må du
meget gerne tage kontakt til DUFs tipsadministration og få konkret vejledning.
Ansøgningen

Hvis en organisation ønsker at søge en konkret dispensation i 2021, skal organisationen redegøre for det ved
ansøgningen. Der er ingen formkrav til en dispensationsansøgning, men det vil lette sagsbehandlingen, hvis det
markeres (krydse af), i den til formålet indsatte boks i ansøgningsskemaet ved ansøgning i 2021.
Skyldes den manglende opfyldelse af tilskudskriteriet myndighedernes restriktioner og anbefalinger med henblik på at
begrænse smitte af Coronavirus/COVID-19 bedes organisationen redegøre herfor i sin dispensationsansøgning.
I tilfælde af, at en organisation har behov for at søge om dispensation for mere end ét tilskudskriterium, skal
organisationen tydeliggøre, at organisationen søger om dispensation for x-antal forhold og redegøre for, hvorfor det i
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regnskabsåret 2020 ikke har været muligt at efterleve de pågældende tilskudskriterier.
Procedure
Afgørelsen om eventuel imødekommelse af en konkret dispensationsansøgning træffes i første omgang af tipsudvalget
i forbindelse med udvalgets bevillingsmøde ultimo oktober 2021. Hvis tipsudvalget godkender den konkrete
dispensationsansøgning, skal forholdet efterfølgende forelægges for Tipsungdomsnævnet med henblik på nævnets
samtykke. Den endelige afgørelse om drifts- og indslusningstilskud kan først træffes af DUF, når der foreligger enten
samtykke eller en afvisning fra Tipsungdomsnævnet.
Der må på den baggrund forventes en forlænget sagsbehandlingstid ved ansøgning om konkret dispensation, og det må
forventes, at den endelige afgørelse ikke vil kunne meddeles ansøgeren primo november 2021 som vanligt.
Tipsadministrationen gør opmærksom på, at DUFs sekretariatet ikke kan give en forhåndsgodkendelse af en konkret
dispensationsansøgning, og det skal understreges, at en organisation ikke er garanteret at opnå en konkret dispensation
for tilskudskriterierne. DUF vil dog i 2021 have en pragmatisk tilgang til konkrete ansøgninger om dispensation, som
er begrundet i myndighedernes restriktioner og anbefalinger for at begrænse smitte af Coronavirus/COVID-19.
3.1. Ansøgning om indslusningstilskud
Organisationer, som søger indslusningstilskud år 1, 2 eller 3 og ikke lever op til alle tilskudskriterierne i
tilskudsbekendtgørelsens § 23, hhv. stk. 2, 3 eller 4, og ikke er dækket af de generelle dispensationer, har ligesom
organisationer der søger driftstilskud, mulighed for at søge en konkret dispensation, jf. § 41. Se venligst betingelser og
krav i vejledningen ovenfor.
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Kontaktoplysninger
Hvis I har spørgsmål angående ansøgningen 2021, er I meget velkomne til at tage kontakt til DUFs tipsadministration:
Anne Vibe Schouby Bengtsen, avb@duf.dk
Astrid Kæthius, ak@duf.dk
Rikke Hansen, rh@duf.dk
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