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Tips – og lottomidler til

NATUR &
FRILUFTSAKTIVITETER
i KLUBBER og UNGDOMSSKOLER
Ungdomsringen og Friluftsrådet har udarbejdet en lokalaftale med henblik på at forbedre
Ungdomsringens medlemmers muligheder for at søge tips- og lottomidler til natur- og
friluftsaktiviteter.
De følgende sider indeholder vejledning til brug ved ansøgning om Tips- og Lottomidler til natur
og friluftsaktiviteter i klubber og Ungdomsskoler. Selv ansøgningsskemaet findes via følgende link:
http://www.friluftsraadet.dk/476
Ungdomsringen har ingen sagsbehandlingskompetence i forhold til medlemmernes ansøgninger.
Derimod kan Ungdomsringens natur- og friluftsarbejdsgruppe yde ansøgerne vejledning i forhold
til ansøgningskriterier osv..
Ansøgerne indsender ansøgninger direkte til Friluftsrådet, og er selv ansvarlige for at opnå
vejledning fra Ungdomsringens natur- og friluftslivsarbejdsgruppe forinden.
Ansøgninger der indsendes til vejledning i Ungdomsringen skal indsendes senest en måned før
Friluftsrådets ansøgningsfrister (1.marts, 1.juli og 1.november). Ansøgere skal forvente en
sagsbehandlingstid hos Ungdomsringens natur- og friluftsarbejdsgruppe på op til 21dage.
Ansøgninger der ønskes vejledt af Ungdomsringen indsendes til:
Att. Jens Ø Møller
Ungdomsringen, Tigergården
Nørregade 77, 6 sal
Postbox 109
5100 Odense C
For yderligere oplysninger kontakt Ungdomsringens konsulent Jens Møller på tlf. 65472165 eller mail:
jem@ungdomsringen.dk

God fornøjelse med ansøgningen
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Retningslinjer
Husk!
•
•
•
•
•

Ansøgninger skal skrives på dette ansøgningsskema
Alle rubrikker skal udfyldes
Bilag i form af uddybende projektbeskrivelse, skitser, fotos m.v. må gerne vedlægges.
Hvis ansøger er momsregistreret skal projektets budget opgives ekskl. moms. Alle
offentlige institutioner behandles som momsregistrerede (børnehaver, skoler o.lign.).
Foreninger og klubber skal vedlægge seneste årsregnskab og et sæt vedtægter.

Tilskud – til hvad?
Der kan ydes støtte til aktiviteter, arrangementer, undervisningsmaterialer mv., der har som
målsætning at formidle og kvalificere natur- og friluftsaktiviteter, som bidrager til øget
naturforståelse hos børn og unge i lokalområdet. Ydermere gælder at:
•
•
•
•
•
•
•
•

De materialer der søges støtte til skal generelt være af varig karakter - dvs. ikke
materialer som forbruges eller kun anvendes ved et enkelt arrangement.
Der kan ydes støtte til PR- og informationsmateriale.
Der kan ydes støtte til formidling af eller motivering til natur- og friluftsoplevelser, som
bidrager til øget naturforståelse.
Aktiviteter, der er nye for klubben eller som inddrager nye målgrupper - herunder
naturfremmede børn/unge samt flygtninge/indvandrere, prioriteres.
Det samlede budget for hele aktiviteten/projektet skal være på mindst 5.000 kr.
Der kan som regel højst opnås 50 % i tilskud - dog vil der kunne opnås op til 75 % i
støtte, såfremt en bred kreds af mennesker udover den ansøgende klub selv får glæde af
det støttede materiale/udstyr.
Der ydes ikke støtte til klubbens normale drift eller til investering i fast ejendom.
Der ydes ikke støtte til personligt udstyr.

Søg inspiration i projekter der tidligere er støttet af friluftsrådet på:
http://www.friluftsraadet.dk/1393
Tilskud gives ikke til: lege- og motionsredskaber, naturlegepladser, kanoer, mountainbikes,
klatrevægge, rejser, ekskursioner, personlig uddannelse, tilbagevendende aktiviteter,
vedligeholdelse, idrætsaktiviteter og –faciliteter (herunder petanque- og ridebaner), klubhuse og
stave til stavgang.
Andre forhold
• Der gives ikke tilskud til aktiviteter, der allerede er påbegyndt på ansøgningstidspunktet.
• Der gives høj prioritet til projekter, der er nyskabende, eller henvender sig til nye
målgrupper.
• Der gives ikke tilskud til projekter uden for Danmark.
• Ansøgningsfrister: 1. marts, 1. juli og 1. november. Behandlingstiden er normalt 3-4 mdr.
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