Dato: 26. juni 2020

Retningslinjer for DUFs sommerpulje 2020
§ 1 Formål
1) Formålet med sommerpuljen er at yde et ekstraordinært tilskud til lokalforeninger og lokale
sammenslutninger under Dansk Ungdoms Fællesråd med henblik på at skabe aktiviteter og oplevelser
for danskere i sommeren 2020.
§ 2 Ansøgerkreds
1) Sommerpuljen kan søges af alle lokalforeninger eller lokale sammenslutninger under DUFs
medlemsorganisationer med hjemsted i Danmark. Foreninger i Grønland og Færøerne kan ikke søge
puljen.
§3 Støtte
1) Generelle kriterier:
a) Aktiviteterne skal være uden deltagerbetaling.
b) Der kan søges tilskud til rimelige og nødvendige udgifter.
2) Tilskud til aktiviteter og deltagerbetaling i sommeren 2020, dvs. 19. juni-30. september.
a) Der kan søges støtte til afholdelse af lokalforeningers eller lokale sammenslutningers aktiviteter i
løbet af sommeren
b) Der kan søges støtte til, at lokalforeninger eller lokale sammenslutninger kan afholde deres
sommeraktiviteter eller deltage i nationale aktiviteter uden deltagerbetaling.
c) Der kan søges om støtte til afholdelse af lokalforeningers eller lokale sammenslutningers
opstartsaktiviteter i august.
d) Der kan søges til både kommende og afholdte aktiviteter i perioden.
3) Følgende udgifter kan der ikke søges støtte til:
a) Dækning af udgifter, som der søges støtte til gennem DUFs øvrige puljer.
b) Husleje, abonnementer eller andre faste udgifter.
c) Frikøb af frivillige.
d) Større nybyggerier eller gennemgribende renoveringer af bygninger.
e) Politisk valgkamp for enkeltkandidater.
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§ 4 Tildelingskriterier
Skulle sommerpuljen modtage ansøgninger om flere penge, end der er midler til rådighed, vil DUF i
sagsbehandlingen af ansøgningerne lægge vægt på følgende:
1) DUF vil i sin vurdering lægge vægt på, at der ift. nedenstående forhold sikres adspredelse blandt de
ansøgninger, der imødekommes.
a. Midlerne skal fordeles bredt i landet. Det betyder, at sommerpuljen vil prioritere at støtte
ansøgere i geografiske områder, der i mindre grad end andre områder har modtaget støtte fra
puljen.
b. Midlerne skal anvendes i mange foreninger frem for få. Det betyder, at sommerpuljen vil
prioritere at imødekomme flere, mindre ansøgninger frem for færre, større ansøgninger.
c. Midlerne skal give adspredelse i foreningstyper, der støttes. Det betyder, at sommerpuljen vil
prioritere lokalforeninger fra landsorganisationer/forbund, der i mindst grad har fået tilskud
før andre.
§ 5 Beløb
1) Der er ikke nogen nedre eller øvre grænse for, hvor meget der kan søges om i sommerpuljen.
2) DUF kan bevilge lavere beløb end ansøgt under hensyntagen til puljens størrelse og hensigtsmæssig
udbredelse og anvendelse af midlerne.
§ 6 Krav til ansøgere
2) Ansøgning til puljen kan kun ske online gennem ansøgningsskemaet på DUFs hjemmeside.
DUFs sekretariat kan dispensere herfra ved tekniske problemer o. lign.
3) Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:
a. Stamdata på lokalforening og kontaktperson.
b. Foreningens NEMkonto. Der udbetales ikke til private konti.
c. Foreningens CVR-nummer.
d. Beløb, der søges om.
e. Kort beskrivelse af, hvad der søges om støtte til.
f. Forventet deltagertal fra lokalforeningen eller den lokale sammenslutninger til aktiviteten.
4) DUF kan i forbindelse med sagsbehandlingen anmode om yderligere oplysninger samt dokumentation
for afgivne oplysninger for at oplyse ansøgningen.
5) Ansøgere skal ved indsendelse af ansøgningen erklære på tro og love, at oplysningerne i ansøgningen er
korrekte, samt at foreningen ikke søger om støtte til de samme udgifter gennem DUFs øvrige puljer.
§ 7 Sagsbehandling og bevilling
1) Sommerpuljen uddeles i to runder.
2) Ansøgningerne behandles umiddelbart efter ansøgningsfristerne, hvorefter eventuel udbetaling af
tilskud finder sted.
3) Ansøgninger behandles i et bevillingsudvalg, der består af DUFs forretningsudvalg.
4) Bevillingsudvalget vil fastsætte den nærmere fordeling mellem bevillingsrunderne på baggrund af de
modtagne ansøgninger i ansøgningsrunde 1.
5) Foreningen er forpligtet til at tilbagebetale bevillingen helt eller delvist, hvis de forventede udgifter ikke
realiseres eller der på anden vis opnås støtte hertil. Tilbagebetalingen skal finde sted senest den 1.
oktober 2020.
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