Vejledning i ansøgning om DIF & DGI-puljen
Dette er en vejledning konkret til ansøgninger til DIF & & DGI-puljen. Vejledningen giver
inspiration til, hvad man bør være opmærksom på i en ansøgning.
DIF & DGI-puljen er en økonomisk pulje, som hvert år uddeles til lokale, konkrete
projekter, som har til formål at fremme fællesskaber i foreninger. Der lægges vægt
på, at projektet får flere danskere i gang med foreningsidræt, og at det fremmer
demokrati og deltagelse.

Præcis ansøgning til et konkret projekt
DIF modtager mange ansøgninger og det er derfor en fordel, hvis jeres ansøgning er tydelig og
præcis og ikke fylder for meget. En tommelfingerregel er at holde det tekstmæssigt indenfor 1
side. Hvis det giver mening, kan man fint tilføje billeder og illustrationer, også selvom det betyder
at det fylder mere end 1 side.
DIF & DGI-puljen støtter kun konkrete lokale projekter. Husk derfor at gøre jeres projekt så
konkret og specifik som muligt. DIF og DGI vil gerne støtte foreningslivet og hele formålet med
puljen er, at støtte hverdagens fællesskaber i foreningerne. Derfor er det vigtigt at skræddersy din
ansøgning med det for øje. Sørg for at beskrive hvordan jeres projekt, får flere danskere i gang i
foreningsidrætten og får demokrati og deltagelse ind under huden. Vær konkrete og tag læseren i
hånden, så de kan forstå jeres projekt. Det kan være nødvendigt at forklare indforståede ting læserne er ikke faldskærmspringere og ved fx ikke, hvorfor et faldskærmsrig er vigtig, men de kan
derimod godt forholde sig til, at udstyret skal være i orden for, at man kan dyrke sporten.
Vær præcis ift. hvad pengene skal gå til - beskriv også, hvis I selv bidrager med penge til projektet.
Søger I midler til et større projekt, sender det et positivt signal, at I også selv bidrager økonomisk –
det viser, at I mener projektet alvorligt, at I er villige til selv at investere i det. Ved mindre
bevillinger er egen investering af mindre betydning.
Se disposition til ansøgning ved at Klikke her

Hvilket beløb skal man søge?
I 2019 er der to beløbskategorier:
-

0-30.000 kr.: Løbende ansøgning – fire ugers behandlingstid
30.000-300.000 kr.: Tre frister (31/3, 31/7 og 31/10) – seks ugers behandlingstid

Generelt er mindre beløb nemmere at få bevilliget end store beløb. Store ansøgninger bliver også
mødt med store forventninger og krav – her har DIF særligt fokus på medlemsvækst, udvikling,
ambitioner, nye målgrupper og nye aktiviteter, så sørg for at inkorporer dette i jeres ansøgning.
Har man et projekt, der bakker op om DFU’s overordnede strategi er det desuden et plus. Se DFUs
strategi her.

DIF modtager rigtig mange ansøgninger fra landets foreninger.
Det betyder også at der bliver givet en del afslag. Der er ingen
grund til at miste modet pga. et afslag – man kan sagtens søge
igen, også til det samme projekt.

Spar fundraiseren væk
Selvom det kan virke som en god idé at hyre professionel hjælp
til jeres ansøgning, kan det ofte bedre betale sig at skrive den
selv. I kender bedst selv til jeres projekt og ved hvad det kan
bidrage med. Det ved en fundraiser ikke og det vil kræve tid og
energi, at klæde denne på til at skrive en ansøgning på jeres
vegne. Den direkte anbefaling fra DIF er at spare fundraiseren
og skrive den selv. De vil hellere læse en ”uperfekt” ansøgning
der kommer personligt fra jer, end en ”perfekt” skrevet
ansøgning, som er upersonlig og uden passion for projektet –
som læser kan man ofte godt mærke om afsenderen brænder
for projektet.

Vær flere om opgaven
Det er altid en god ide at samarbejde om en ansøgning, så I
kan sparre og komme med inputs. Få også gerne én udefra til
at læse den igennem. I er også velkomne til at tage fat i
administrationen, hvis I ønsker sparring til en ansøgning.

Gode råd
Skriv selv ansøgningen
Beskriv projekt og mål fokuser på det fællesskabsfremmende
Vær tydelig og konkret
(undgå indforståede
termer)
Beskriv, hvad pengene helt
konkret skal gå til
Hold ansøgningen kort -

ca. 1 side
Tilføj gerne billeder og
illustrationer
Gør gerne ansøgningen
personlig og passioneret
Få andre til at læse
ansøgningen igennem

Praktisk – sådan søger du
•

Selve ansøgningen foregår på denne hjemmeside: https://medlemstal.dk/ Her udfylder i
oplysningerne og uploader jeres ansøgning

•

For at søge puljen er det et krav at jeres forening har et CVR-nummer og en NemKonto.
Hvis I ikke har det, kan I læse mere her

•

Man kan læse mere om foreningspuljen på DIF’s hjemmeside her

•

I er velkomne til at kontakte Gregers fra administrationen på gg@dfu.dk, hvis I har
spørgsmål eller ønsker inputs til en konkret ansøgning.

•

Her vil vi desuden løbende uploade DFU-ansøgninger, som har fået bevilliget midler fra DIF
& DGI-puljen.

