GENTOFTE KOMMUNE
Børn, Skole, Kultur, Unge og Unge

Vejledning og regler for tilskud til lederuddannelse 2020.
Støtteberettigede foreninger vil kunne opnå tilskud til uddannelse af ulønnede ledere.
Idrætsforeninger, spejder og andre foreninger kan søge efter nedenstående regler:
Man skal være opmærksom på, at der maksimum ydes 30.000 kr. pr. forening pr. år i tilskud til
lederuddannelse. Denne ændring blev vedtaget på folkeoplysningsudvalget den 8. december
2009.
Hvem kan få tilskud?
For at komme i betragtning med hensyn til tilskud, må den pågældende være leder i en ungdomseller idrætsforening eller anses for lederemne. Fritidsafdelingen vurderer ikke nødvendigheden for
en leder i at kommer på kursus, men overlader denne afgørelse til formanden eller kassereren. En
af disse personer skal således underskrive ansøgningen.
Betingelser der skal opfyldes!
Der er dog nogle regler som skal være opfyldt, for at man kan få tilskud til lederuddannelse.


Tilskud ydes kun til kurser afholdt inden for landets grænser.



Ansøgningen skal fremsendes, og Fritidsafdelingen skal have givet tilsagn inden kursets
afholdelse. Hvis ansøgningen modtages efter kursets afholdelse, gives der afslag.



Der skal på ansøgningen være oplyst dato for kursets, kursets emne, hvor det finder sted,
kursets pris samt oplysning om navn på de personer, der skal deltage.



Tilskuddet udbetales først efter at vedkommende kursus er afholdt mod fremlæggelse af
dokumentation for kursusafgift samt befordringsudgifter. Såfremt dokumentation ikke er
fremsendt inden 2 måneder efter kursets afholdelse, bortfalder tilskuddet.
Dokumentationen består af kursusbevis samt kvittering af kursusbetaling. Der skal gøres
opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til fortæring undervejs.



Hvis et kursus er delt op i flere dele, søger man for det hele på engang.

Der ydes maksimalt et tilskud på 850,00 kr. første kursusdag og 500 kr. for 2. dag, 500 kr. for 3.
dag osv. Hver forening kan søge tilskud lige så længe, der endnu er bevilling for 2020, dog kan der
ydes maksimum 30.000 kr. pr. forening pr. år i tilskud.

Vejledningen er gældende fra 1. januar 2020.

Evt. spørgsmål kan rettes til Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid på tlf. 39 98 50 31 eller på
mail Fritid@gentofte.dk
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