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Retningslinjer for kommunal pulje til støtte af
lederuddannelse og internationale aktiviteter
Formål
Puljens primære formål er at støtte ledertræning/-uddannelse for unge ledere/frivillige i de
uniformerede og øvrige børne- og ungdomsforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Puljen kan sekundært støtte andre formål som fælles nordiske og internationale aktiviteter,
såfremt der 1. november er uforbrugte midler i puljen.
Eventuelle uforbrugte midler tilbagebetales til Lyngby-Taarbæk Kommune ved årets udgang.
Puljen kan ikke søges af Idrætsforeninger.

Hvad kan der søges til?
For ledertræning/-uddannelse er følgende retningslinjer:
a) Tilskud gives til kursusafgiften inkl. transport. Der skal være tale om landsorganisation
anerkendte lederkurser eller lignende, som godkendes af det fælles udvalg
b) Kurser skal afholdes i Danmark (dog ikke Færøerne og Grønland)
c) Deltagere skal inden kurset være fyldt 14 år og må ikke være fyldt 30 år

Udbetaling og administration af puljen?
Puljen udbetales af Samrådet, som med hjælp fra øvrige foreninger etablerer et fælles udvalg,
der forestår uddelingen samt aflægger regnskab til kommunen. Udvalget består af: 2
repræsentanter fra de uniformerede børne- og ungdomsforeninger og 1 repræsentanter fra de
øvrige børne og ungdomsforeninger.

Ansøgningsfrist
Der er ansøgningsfrist to gange årligt 1. maj og 1. november.
Ansøgning sendes til den af udvalget valgte sekretær. Modtages en ansøgning efter fristen
overgår denne til næste uddelingsrunde. Ansøgere får svar senest en måned efter fristen.

Tilskudsstørrelse
En ansøger kan årligt maksimalt modtage 2.000 kr. i tilskud. Beløbet kan ikke overstige den
faktiske kursus-/uddannelsesudgift.
Puljen uddeler i første halvår maksimalt halvdelen af puljens samlede årlige bevilling. Dette
gøres for at sikre, at der også er midler til efterårets uddelingsrunde.
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Modtages ansøgninger for mere end det beløb, som kan uddeles i pågældende uddelingsrunde,
deles den samlede bevilling forholdsmæssigt mellem ansøgerne. Dette betyder, at alle
ansøgere, hvis kursus/uddannelse kan godkendes, støttes med samme procent del. Beløbet
kan ikke overstige den faktiske kursus-/uddannelsesudgift.

Retningslinjer er godkendt af kommunalbestyrelsen den 22. januar 2015.
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