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September 2020 

Retningslinjer for DUFs pulje til konkurstruede landsorganisationer 

§ 1, Formål
1) Puljen er etableret for at yde et ekstraordinært tilskud til landsorganisationer under Dansk Ungdoms Fællesråd for at 
afbøde alvorlige økonomiske konsekvenser, herunder risikoen for konkurs som landsorganisationerne oplever som følge 
af nedlukning for aktivitet i forbindelse med covid19.

§ 2, Ansøgerkreds
1) Puljen kan søges af alle landsorganisationer, der er medlemmer af DUF, har hjemsted i Danmark og ramt hårdt 
økonomisk af covid19, og som derfor er i fare for konkurs eller nødsaget til at gennemføre varig nedlukning af 
landsorganisationens aktiviteter som følge af manglende økonomi.

§ 3, Støtte
1) Puljen kan dække et underskud og/eller likviditetsmangel forårsaget eller forventet som direkte følge af covid19 i
perioden 11. marts 2020 til 1. juni 2021, som er kendt på ansøgningstidspunktet, og som umuliggør organisationens
tilbagevenden til aktivitetsniveau svarende til det før covid19.

2) For at komme i betragtning til puljen skal landsorganisationen have betydelige tab i indtægter i perioden marts 2020 til
juni 2021, jævnfør § 3, nr. 1, stk 1. Her kan sammenlignes for samme periode tidligere år og/eller godkendt budget inden
11. marts 2020.

§ 4, Tildelingskriterier
Skulle puljen modtage ansøgninger om flere penge, end der er midler til rådighed, vil DUF i
sagsbehandlingen af ansøgningerne lægge vægt på følgende:

1) DUF vil prioritere at støtte organisationer, der er mest presset likviditetsmæssigt på grund af økonomiske
konsekvenser som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med covid19.

2) DUF vil prioritere at støtte organisationer, hvor tabte indtægter som følge af
nedlukning for aktivitet i forbindelse med covid19 udgør en stor andel af landsorganisationens samlede
økonomi.

3) DUF vil i sin vurdering lægge vægt på, hvordan og i hvilket omfang landsorganisationens aktivitetsniveau
påvirkes af de økonomiske konsekvenser i forbindelse med covid19.
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§ 5, Beløb
1) Der er ikke nogen nedre eller øvre grænse for, hvor meget der kan søges om i puljen.

2) DUF kan bevilge lavere beløb end ansøgt under hensyntagen til puljens størrelse og hensigtsmæssig
udbredelse og anvendelse af midlerne.

§ 6, Krav til ansøgere
1) Ansøgning til puljen kan kun ske online gennem ansøgningsskemaet på DUFs hjemmeside.
DUFs sekretariat kan dispensere herfra ved tekniske problemer o. lign.

2) Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:
a. Stamdata på landsorganisationen og kontaktperson.
b. Landsorganisationens konto. Der udbetales ikke til private konti.
c. Landsorganisationens CVR-nummer.
d. Beskrivelse af afholdte udgifter og tabte indtægter, som følge af nedlukning af aktivitet i forbindelse med
covid19, samt hvordan og i hvilket omfang landsorganisationens aktivitetsniveau påvirkes heraf, herunder en
beskrivelse af hvilke initiativer, der er foretaget for at sikre organisationens økonomi.
e. Redegørelse for hvordan det ansøgte beløb forventes anvendt i forhold til at sikre organisationen mod konkurs
eller varig nedlukning af kerneaktiviteter og en tilbagevenden til det tidligere aktivitetsniveau, herunder
redegørelse for hvordan organisationen i øvrigt har optimeret og effektiviseret sin økonomi med henblik på
langsigtet bæredygtighed.
f. Oplysninger om landsorganisationens økonomi:
i. Seneste godkendte regnskab
ii. Foreløbigt regnskab for indeværende års 1. og 2. kvartal
iii. Budget for perioden frem til juni 2021
iiii. Likviditetsbudget for perioden 1. august 2020 og frem til 1. juni 2021.

3) DUF kan i forbindelse med sagsbehandlingen anmode om yderligere oplysninger samt dokumentation for afgivne
oplysninger for at oplyse ansøgningen.

4) Ansøgere skal ved indsendelse af ansøgningen erklære på tro og love, at oplysningerne i ansøgningen er korrekte, samt
at foreningen har anvist såfremt der også er ansøgt om tilskud til dækning af afholdte udgifter, der er dækket på anden vis,
fx af regeringens øvrige hjælpepakker.

§ 7 Sagsbehandling og bevilling
1) Ansøgninger modtages frem til 5. oktober 2020. Udbetaling af tilskud vil så vidt muligt ske senest primo-november.

2) Ansøgninger behandles i et bevillingsudvalg nedsat af DUFs styrelse.

3) Landsorganisationen er forpligtet til at tilbagebetale bevillingen helt eller delvist, hvis de af bevillingen støttede tab
ikke realiseres eller hvis der på anden vis opnås støtte hertil.
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