
ANSØGNING OM ØKONOMISK 
STØTTE TIL FRIVILLIGT SOCIALT 
ARBEJDE I HENHOLD TIL 
SERVICELOVENS § 18

1.  FORENINGEN / AKTIVITET

Projektets navn/titel

Social & Arbejdsmarked
Att. Stine Serup
Laksetorvet
8900 Randers C
Tlf 8915 1920
stine.serup@randers.dk
www.randers.dk

Information om ansøgning til § 18-midler I Randers Kommune findes i vej-
ledning vedr. Information om ansøgning om støtte fra § 18-midlerne for 2018 i 
Randers Kommune, som findes på Frivilligværkets hjemmeside. 

2.  FORENINGENS / AKTIVITETENS / PROJEKTETS GENERELLE OPLYSNINGER

Adresse: Postnr. og by:

Telefon: E-mail: Hjemmeside:

Kontaktperson

Navn: Adresse: 

Telefon: E-mail:

Er foreningen landsdækkende, en lokalafdeling af en landsdækkende forening eller en lokal forening i Randers?

 Landsdækkende Lokalafdeling Forening i Randers

Hvor mange medlemmer/personer udfører aktivt frivilligt arbejde i 
forbindelse med aktiviteter og arrangementer, i bestyrelse osv.?               Antal frivillige:

3.  MÅLGRUPPE

Beskriv målgruppen og hvordan målgruppen er socialt udsat? Graden af udsathed får indflydelse på, om der er 
grundlag for at give et tilskud og for tilskuddets størrelse. 

>>



Sæt ét kryds i en af nedenstående kategorier, som beskriver målgruppen for foreningen/aktiviteten/projektet 
bedst (informationen bruges udelukkende til statistik)

Ældre

Børn, unge og familier

Kvinder eller mænd i krise

Handicappede

Misbrugere eller tidligere misbrugere

Hjemløse

Sindslidende

Sygdomsgrupper

Flygtninge/indvandrere

Ensomme

Ofre for vold eller seksuelle overgreb

Pårørende til ovennævnte grupper

Andre? Beskriv hvem 

4.  FORENINGEN / AKTIVITETEN / AKTIVITETERNES FORMÅL

Hvad er formålet med foreningen/aktiviteten/projektet, og hvordan kommer det gruppen til gavn? 

Hvor mange borgere i Randers Kommune får gavn af foreningen/aktiviteten/projektet?

Skriv antal: 
    

Husk at der er mulighed for at få hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet hos Frivilligværket. 
Der henvises til Frivilligværkets hjemmeside https://www.frivilligvaerket.dk/. 
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5. FORENINGENS / AKTIVITETENS / PROJEKTETS ØKONOMI

Der søges om støtte fra § 18 midlerne for i alt kr. 

Hvad skal det ansøgte beløb helt konkret anvendes til?
Aktiviteter, udflugter, foredrag, frivillige, drift, husleje, indkøb eller andre emner:

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr

Vedlæg kopi af foreningens/aktivitetens budget for 2018 som bilag til ansøgningen.

6. TIDLIGERE STØTTE FRA §18

Er der tidligere søgt støtte fra § 18-midlerne? Ja Nej

Er der tidligere modtaget bevilling fra § 18-midlerne? Ja Nej

Bevilgede beløb de sidste 2 år:     2016: 2017: 

7. REGNSKABSERKLÆRING

Fik foreningen i 2017 en bevilling på under 10.000,- kr. er det tilstrækkeligt at indsende en Regnskabserklæring – 
se vejledning. Regnskabserklæringen findes på www.frivilligvaerket.dk.

Fik foreningen i 2017 mere end 10.000,- kr. og op til 100.000,- kr. medsendes et internt eller eksternt revideret regn-
skab for 2016.

Fik foreningen mere end 100.000,- kr. medsendes et eksternt revideret regnskab for 2017.

Hvis regnskabet for 2017 endnu ikke er godkendt af en generalforsamling eller revisor, kan det indsendes senere 
på foråret eller efter næstkommende generalforsamling.

8. FORENINGENS CVR-NUMMER

Det er en forudsætning for at få udbetalt tilskud, at foreningen har et CVR-nummer tilknyttet en NemKonto i 
banken (se vejledning vedr. Information om ansøgning om støtte fra § 18-midlerne for 2018 i Randers Kommune). 
Bankerne kan være behjælpelige med at oprette en NemKonto og knytte den til CVR-nummeret. 

CVR-nummer: 
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9. ANDRE TILSKUDSGIVERE

Er der søgt, eller forventes der søgt, tilskud fra andre tilskudsgivere, fonde og 
legater, sponsorer og lignende i 2018 - herunder også fra folkeoplysningsmidler? Ja Nej

Hvis ja, angiv ansøgte tilskudsgiver eller forventede ansøgte tilskudsgiver, ansøgte beløb samt om beløbet er 
blevet bevilget:

Tilskudsgivere Beløb Bevilget    

kr.

kr.

kr.

10. SAMARBEJDE

Samarbejder foreningen/aktiviteten med andre foreninger, institutioner eller virksomheder? 
I givet fald hvilke, og hvad går samarbejdet ud på?

11. UNDERSKRIFT

Rubrikken skal udfyldes. 
Ansøgningen skal underskrives og skannes og indsendes via e-mail til stine.serup@randers.dk  eller med post til 
Laksetorvet, 8900 Randers C, Att. Stine Serup

Hvis aktiviteten ledes af en bestyrelse, underskriver formanden eller anden tegningsberettiget.

Dato Underskrift
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