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Guide til udarbejdelse af ansøgningen om indslusnings- eller driftstilskud 
 
Er du ny ansvarlig for ansøgningen til driftstilskud? Eller kunne du bare også godt tænke dig en reminder om, 
hvordan det nu er, at man griber ansøgningen an? 
 
Lovgrundlag 
DUFs uddeling af indslusnings- og driftstilskud følger tilskudsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 495 af 
29. maj 2016). Tilskudsansøgningen samt årsregnskab skal revideres af en statsautoriseret eller registreret 
revisor iht. revisionsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006). 
 
Ansøgningsfrist 
Ansøgningsfristen for indsendelse af ansøgning om indslusnings- eller driftstilskud er den 1. juni kl. 16.00 
- eller førstkommende hverdag, såfremt den 1. juni falder på en lørdag, søndag eller helligdag. 
 
Forberedelse af ansøgning 
DUF har udarbejdet en kommenteret version af tilskudsreglerne, hvor du kan læse DUFs tolkning af 
tilskudsreglerne. Vi anbefaler derfor også, at du orienterer dig i dette dokument - du kan altid finde den 
seneste version i mappen 'Vejledningsmateriale' på www.duf.dk/tips. 
 
Husk også at læse sidste års korrespondance med DUF samt bevillingsbrevet grundigt igennem for 
eventuelle kommentarer og bemærkninger fra DUFs side. Disse bemærkninger kan både være til jer som 
organisation og til jeres revisor. 
 
Ansøgningsdokumenterne finder du under mappen 'Ansøgningsdokumenter' på www.duf.dk/tips. 
Dokumenterne opdateres hvert år, og opdaterede versioner er tilgængelige ultimo januar / primo februar 
hvert år. Husk at vælge de relevante dokumenter - afhængig af om I søger indslusnings- eller driftstilskud, 
hvad jeres organiseringsform er samt hvorvidt I søger andet år af en toårig bevilling. 
 
På ansøgningsskemaet finder du en tjekliste over de dokumenter, der skal vedlægges ansøgningen til DUF. 
Download derfor ansøgningsskemaet tidligt, så du kan anvende tjeklisten i din forberedelse af 
ansøgningen.  
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Husk underskrift af hele den økonomisk ansvarlige ledelse på årsregnskab og revisionsprotokolat, samt af 
en tegningsberettiget på ansøgningsskemaet og tro- og loveerklæringerne. 
 
Indsendelse af ansøgning 
Ansøgningen om indslusnings- eller driftstilskud indsendes meget gerne til DUF elektronisk via 
ansøgningsmodulet på www.duf.dk/tips. Ansøgningen kan alternativt sendes anbefalet med post eller 
afleveres personligt til DUF. 
 
Har I spørgsmål til tilskudsreglerne og/eller ansøgningsprocessen, er I altid meget velkomne til at kontakte 
DUFs tipsadministration: 
 
Cathrine Næsby, 6020 1408, can@duf.dk 


