Renter og Bidrag til Prioritetslån
Tilskudsberettigede udgifter
Renter og administrationsbidrag af prioritetsgæld
anvendt til lokalemæssige formål. Ved
prioritetsgæld forstås som hovedregel lån optaget
med pant i fast ejendom.
Optagelse af nye prioritetslån, skal på forhånd
godkendes af Center for Kultur og Fritid.
Ved ny- eller ombygning skal ibrugtagningsattest
indsendes til Center for Kultur og Fritid. Der ydes
tidligst tilskud fra det tidspunkt, hvor attesten er
udstedt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IKKE tilskudsberettigede udgifter
afdrag af gæld
gebyrer
morarenter
kautionslån
kassekreditter
tingslysnings- og stempeludgifter
udgifter ved optagelse- og omlægning af lån
depositum
leasingudgifter
generelt afdrag på lån
giro-, bank og restancegebyrer

Lejebeløb vedr. lejede lokaler og lejrpladser

Lokalerne samt lejrpladserne skal være egnede til formålet og være beliggende inden for landets
grænser. Vær opmærksom på, at dette tilskud kun er for foreningen der lejer et lokale som er
godkendt af Folkeoplysningsudvalget.

Tilskudsberettigede udgifter

IKKE tilskudsberettigede udgifter

Folkeoplysningsudvalget yder lokaletilskud til det
godkendte lejebeløb. Dette lejebeløb opgøres iht.
lejekontrakten.

•

Lejeudgifter vedrørende arrangementer,
hvor der opkræves entre, eller udgifter til
lokaler der er lejet i kommercielt øjemed

Lokaleleje der typisk ydes tilskud til:

•

Entreudgifter

•

Gebyrbetaling ved benyttelse af offentlig
ejede lokaler

•

Overnatningsudgifter på campingpladser,
hoteller, vandrehjem og offentlige – og
Kommunale lokaler

•

Stævnegebyrer

•

Lokaleudgifter ved andespil, bingo og lign.

•

Depositum og udlæg i forbindelse med leje

•

leasingudgifter

•

Leje af garage, redskabs- og depotrum

•

Omklædningsrum

•
•
•
•
•
•

haller
klublokaler
forsamlingshuse
spejderhytter
lejrpladser
ridehaller

Der ydes kun lokaletilskud til lokaler i Danmark og
Sydslesvig.

Skatter, afgifter og forsikringer
Tilskudsberettigede udgifter
Skatter:
• Ejendomsskatter

Afgifter:
• Spildevandsafgift/vandafledningsafgift
• Renovationsafgift
• Skorstensfejning
• Rottebekæmpelse
• Slamslugning
• Brugerbetaling for godkendelse og tilsyn
efter miljøloven

Forsikringer:

•

IKKE tilskudsberettigede udgifter
Bil / Transportforsikring:
• Abonnement på vejhjælp
• Bilforsikring (herunder ansvar og kasko)
• Maskinforsikring
• Serviceabonnementer
Person og erhvervsforsikring:
• Ansvarsforsikring
• Arbejdesskadeforsikring
• Ulykkesforsikringer
• Abonnementer tegnet på enkeltpersoner.
• Lovpligtig arbejdsskadeforsikring for
rengøringspersonale
• Erhvervsforsikring
• Serviceabonnementer
Indbo/løsøreforsikring:
• Abonnement på tyverialarm
• Installation af tyverialarmer.
• Indboforsikring
• Tyveri og løsøreforsikring

Bygningsforsikring (brand, glas og
kummeforsikring, vandskade-, bygningskasko,
husforsikring).
Telefon, internet, og abonnementer
• TV-pakker
• Medielicens
• Telefonabonnementer
• Internetabonnementer
• Avis- og tidsskriftsabonnementer
Dyre- og rekvisitforsikring:
• Forsikringer på dyr af enhver art
(herunder dyrlægeregninger)
• Forsikringer på særlig indbo og rekvisitter
af enhver art.

Almindelig vedligeholdelse

Jeres forening kan medtage udgifter til almindelig vedligeholdelse af lokaler og lejrpladser,
herunder vedligeholdelse af det faste inventar, der er nødvendigt for den aktivitet, der foregår i
lokalerne eller lejrpladserne. Dette felt og disse udgifter kan kun indberettes hvis foreningen er
godkendt til egne lokaler, eller har den indvendige vedligeholdelsespligt i forhold til en lejeaftale.
Det gøres opmærksom på, at alle udgifter vedrørende nyetableringer, ombygninger / udvidelser
ikke kan medtages.

Tilskudsberettigede udgifter
Vedligehold forstås udgifter relateret til al
vedligeholdelse og reparation af eksisterende:
• Udvendige vægge og murværk
• Indvendige vægge og murværk
• Gulve
• Lofter og tag
• Døre og vinduer
• Døre- og vindueskarme
• Reparation af el-, vand- og
varmeinstallationer.
• Låsesystemer
• Loft- eller væghængte lamper og belysning
(fx pærer og lysstofrør)
• Sikringer
• Lovpligtige brandhæmmende
foranstaltninger
• Påtvungne lovpligtige foranstaltninger
(fx kloakering eller krav til køkken jf. lov)

•

IKKE tilskudsberettigede udgifter
Om- og nybyggeri/udvidelse af lokalerne.

•

Nyanskaffelse af inventar og materialer, der
ikke bruges på godkendt vedligehold.

•

Kontor- og administrationsudstyr.

•

Rekvisitter af enhver art

•

Installation af opvarmningskilder.

•

Afskrivning af fast ejendom og inventar.

•

Nydelsesmidler mv. f.eks. øl, vand, kaffe,
brød, sukker, mel, kaffeposer mv.

•

Reparation/vedligeholdelse af værktøj og
redskaber (håndværktøj, koste, rive mv.)

Nyanskaffelser måske en mulighed:

•

Der kan kun ydes tilskud til udskiftning/nyanskaffelse, hvis udgiften er mindre end udgiften
til reparation (dokumentation må
forefindes/forevises)

Reparation/vedligeholdelse af grund og
tilkørselsvej (tøsalt, snedrydning, klipning af
hegn, slamsugning mv.)

•

Drift og reparation af hårde hvidevarer fx
opvaskemaskiner, vaskemaskiner, køleskabe
og frysebokse, ovn m.m.

•

Leasing eller leje af maskiner eller andet
materiel.

•

Vedligeholdsudgifter til dækning af
cafeteriadrift dækkes ikke.

Forbrugsudgifter (el, vand og varme)
Tilskudsberettigede udgifter
Varme
Udgifter til lokalets opvarmningskilde:
olie, petroleum, gas, fjernvarme, naturgas,
elvarme og brænde samt målerleje.

•
•
•
•

•

El

•

•

Vandforbrug

•

IKKE tilskudsberettigede udgifter
serviceabonnement til f.eks. oliefyr.
gebyrer
tillægsafgifter
anlæggelse eller nyinstallering af enhver
art.
Reparationer.

Rengøring og eventuelt fornødent tilsyn
Tilskudsberettigede udgifter
Rengøring:
• 1) Der gives tilskud til rengøringsartikler og
redskaber anvendt til rengøring af
godkendte lokaler
Rengøringsartikler til at gøre lokalet rent i, såsom
gulvspande, skrubbe, koste, gulv- og
rengøringsklude, støvsuge poser, wc-rens,
toiletbørste, kalkfjerner, afløbsrens, affaldssække,
skraldeposer, flydende Ajax/Brun sæbe og lign,
diverse til vinduesvask.
•

•

2) Lønudgifter til rengøringsassistenter. Der
kan udelukkende udbetales tilskud ved
faktisk afholdte udgifter. Derfor skal der
vedlægges dokumentation. Fx en betalt
fakturakopi eller lønseddel.
Brandvagt – (dokumentation for lønudgift
skal foreligge)

Der dækkes normalt maksimalt udgifter til
rengøring i henhold rengøringsniveau i folkeskoler
beregnet i forhold til anvendelse af klubhuset til
folkeoplysende aktivitet i 250 dage om året.

•

IKKE tilskudsberettigede udgifter
Lønudgifter/honorarer (eller dele af
lønudgifter) til trænere, ledere, ansatte i
klubhuse eller administratorer i foreninger,
kan ikke opnå tilsynstilskud.

Kaffefilter, køkkenruller, servietter, viskestykker.
Opvasketabs, afspændingsmiddel, kalk, filtersalt og
lign., vaskepulver, skyllemiddel. Håndsæbe,
Toiletpapir, håndklæder, duftblokke plastbægre mv
Gebyr for tilsyn/kontrol, levnedsmiddelkontrol.
Måtteservice f.eks. ved firma Håndsæbe,
papirhåndklædestykker, toiletpapir og lign.

•

Udgifter til installation af alarm

•

Vagtfirmaer er ikke indbefattet af tilsyn.

OBS:
Der kan ikke søges om tilsynstilskud til en træner der
allerede er til aktiviteten, og som besidder
tilsynskompetencerne.
Den tilsynsførende må ikke være engageret og aktiv i
forbindelse med aktiviteterne

Generelt
I forhold til folkeoplysningsloven er det alene udgifter i forbindelse med lokalerne/bygningen, der er
tilskudsberettigede, og ikke løsøre, inventar, rekvisitter m.v samt udendørsanlæg eller arealer.

Tilskudsberettigede udgifter
Generelt

IKKE tilskudsberettigede udgifter
• Energibesparende foranstaltninger.
•

Anskaffelse af rideheste.

Der kan ikke medtages udgifter til
udendørs arealer.
Ridehaller

Til lejeudgift til ridehaller med
tilhørende faciliteter.

Rytterstuer

Lejeudgift til max. 1 ¼ time pr. 5
medlemmer pr. uge, (dog max. til 28
timer pr. uge.) * 108,35 kr. (2008
takst), 113,25 (2009- takst)

Hytteleje (spejder)

Leje af hytter og lejrpladser

Stald og udendørsarealer.

Depositum. Leje af skibe, både, kanoer,
kajakker. Gebyrudgifter til kommunale
lokaler. Leje af hytter udenfor Danmark
og Sydslesvig.

