Retningslinjer – godkendt af Byrådet marts 2018, tilrettet med nyt kontonr. 061118

Krav og retningslinjer for § 18- og § 79-ansøgninger 2018-2021
1. Indledning
Hensigten med § 18 i Serviceloven er at styrke samspillet mellem kommunen og det frivillige
sociale arbejde.
§ 18 midler kan søges af frivillige sociale organisationer, foreninger, grupperinger til
aktiviteter/projekter med et socialt formål.
§ 79 midler kan søges til frivillige, sociale tilbud med aktiverende eller forebyggende sigte.
Målgruppen voksne over 60 år prioriteres.

2. Ansøgning og regnskab:











Ansøgning skal ske på skemaet ’Ansøgning om økonomisk støtte til frivillig socialt arbejde
efter serviceloven’
Skemaet udfyldes elektronisk. Når alle felter er udfyldt, sendes skemaet samt bilag til
kulturogudvikling@hillerod.dk
Der skal vedhæftes et specificeret budget for den aktivitet/projekt, der søges tilskud til
(brug budgetskabelon)
I det specificerede budget skal der være oplysning om deltagerbetaling (f.eks. for kaffe,
mad, ture, udflugter m.v.) og evt. andre indtægter
Vedtægter skal medsendes, hvis det er første gang, I søger, eller hvis der er foretaget
ændringer siden sidste ansøgning
Foreningens seneste reviderede regnskab vedlægges ansøgningen
Senest en måned efter projektet/aktiviteten er afsluttet, skal der indsendes et regnskab til
kulturogudvikling@hillerod.dk. Hvis I ikke indsender regnskab, kan I ikke søge støtte til
aktiviteter eller projekter året efter
Ubrugte midler skal betales tilbage til kommunen på: Reg. 4319 konto 11970524 senest
samtidig med indsendelse af regnskab
Ved tildeling af støttebeløb på over 20.000 kr. kan indstillingsudvalget anmode om en
evaluering i forbindelse med indsendelse af regnskabet.

3. Retningslinjer for § 18 tildelinger ud fra et samlet skøn:



Lokale aktiviteter, lokale organiseringer i Hillerød, netværksskabende aktiviteter (eller
landsforeninger/flerkommunale, der har en lokal forankring/lokalgruppe) prioriteres
Tværgående, netværksskabende aktiviteter, gerne på tværs af eksisterende foreninger og
samarbejde mellem flere foreninger prioriteres
1











Nye og nystartede aktiviteter prioriteres
Aktiviteter inden for fokusområderne sundhed (det brede sundhedsgreb), etniske nye
medborgere, yngre medborgere og handicappede prioriteres
Aktiviteter der understøtter Hillerød Kommunes vision og/eller Kultur- og Fritidsudvalgets
udviklingsmål prioriteres.
Find Hillerød Kommunes vision her: https://www.hillerod.dk/indflydelse-ogpolitik/politik/vision-politikker-og-strategier/hilleroed-kommunes-vision-laering-oglivskraft/
Find Kultur- og Fritidsudvalgets udviklingsmål her: https://www.hillerod.dk/indflydelse-ogpolitik/politik/vision-politikker-og-strategier/udviklingsmaal/
Foreninger med egenformue kan nedprioriteres
Der kan ikke søges støtte til aktiviteter, der allerede har opnået fuld støtte fra andre
finansieringskilder
Der kan ikke søges støtte til uforudsete udgifter
Der kan ikke søges støtte til forplejning
Ansøgninger til transport og anskaffelser af materiel nedprioriteres, medmindre de indgår i
sammenhæng med andre aktiviteter.

4. Retningslinjer for § 79 tildelinger ud fra et samlet skøn:










Sociale tilbud med forebyggende og aktiverende sigte for ældre over 60 år prioriteres
Oplysende aktiviteter, foredrag, aktiverende aktiviteter, netværksskabende aktiviteter
prioriteres
Aktiviteter der understøtter Hillerød Kommunes vision og/eller Kultur- og Fritidsudvalgets
udviklingsmål prioriteres.
Find Hillerød Kommunes vision her: https://www.hillerod.dk/indflydelse-ogpolitik/politik/vision-politikker-og-strategier/hilleroed-kommunes-vision-laering-oglivskraft/
Find Kultur- og Fritidsudvalgets udviklingsmål her: https://www.hillerod.dk/indflydelse-ogpolitik/politik/vision-politikker-og-strategier/udviklingsmaal/
Foreninger med egenformue kan nedprioriteres
Der kan ikke søges støtte til aktiviteter, der allerede har opnået støtte fra andre
finansieringskilder
Der kan ikke søges støtte til uforudsete udgifter
Der kan ikke søges støtte til forplejning
Ansøgninger til transport og anskaffelser af materiel nedprioriteres, med mindre de indgår
i sammenhæng med andre aktiviteter.
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