Folkeoplysningsordningen kort fortalt

1. Ny ordning træder i kraft 1 januar 2019.
Det betyder, at der for tilskudsregnskabet i 2020, skal indberettes efter den nye
ordning.
2. Separat opdeling af love og tilskudsregler
for lettere forståelse og overblik

5. Medlemstilskud erstatter det gamle aktivitetstilskud. Det udbetales efter en time/
øre-sats ligesom det gamle tilskud.
6. Mulighed for højere lokaletilskud til foreninger med mange medlemmer over 25
år via den ny bonusfaktor, der fastsættes
af KFU.

3. I takstbladet kan foreninger før hvert nyt
tilskudsår se de gældende takster for de
forskellige tilskud.
4. Tilskudsguiden bliver en håndgribelig og
konkret vejledning i forhold til at forstå
tilskuddene og hvordan de søges.

7. De overordnede regler for lokaletilskuddet er ikke ændret. Den konkrete vejledning til lokaletilskud, samt hvilke udgifter der må medtælles, vil kunne findes i
Tilskudsguiden.
8. Der kan til ulønnede trænere, ledere og
instruktører, med tilknytning til aktiviteter for medlemmer under 25 år, søges
om supplerende uddannelsestilskud.
Som noget nyt, er der også mulighed for
dommerkurser.
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9. Der kan søges et supplerende frivillighedstilskud til ulønnede trænere og
ledere med tilknytning til aktiviteter for
medlemmer under 25 år.

11.

Foreningerne har mulighed for at søge
transportpuljen om støtte til enkeltstående
ekstraordinære transportudgifter.

12. Foreninger der kan dokumentære ekstraor-

10. Den nye folkeoplysningsordning giver
ikke mulighed for aflønning af trænere, ledere eller andet personale i foreningerne.

dinære men nødvendige transportudgifter,
kan af KFU bevilges fast beløb til transport
via transportpuljen.

13. Anlægspuljen og Udviklingspuljen består
uændret.

15. Foreningerne skal ligesom i dag indberet-

14. Der oprettes en visionspulje til at understøtte visioner på området, samt en
talentpulje til at fremme talentudvikling
for unge under 20 år.

16. Center for Kultur og Fritid vil i 2020, når

te sine tilskud inden d. 1 april.

der første gang skal indberettes efter den
ny ordning, åbne for en ny og forbedret
indberetningsside der ligger på fritidsog foreningsportalen.
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