Tilskudsmuligheder i DGI
For os i DGI Østjylland er mulighederne mange, når det kommer til at søge støtte til
vores aktiviteter. Dette gælder både eksisterende daglige aktiviteter, og alle de gode
ideer som man gerne vil have afprøvet i foreningen.
Herunder er et udpluk af de muligheder der er gennem DGI. Har I spørgsmål, eller
mangler I hjælp til ansøgningen, er I selvfølgelig altid velkomne til at skrive ind til os,
eller give os et kald.
Skydebaneforeningen Danmark
Hos Skydebaneforeningen Danmark kan du søge om rådgivning og tilskud til renovering eller nybyg af baner, opholdsfaciliteter og lignende.
Skydebaneforeningen Danmark har for nyligt gjort hele ansøgningsproces noget lettere.
Det er nu op til den enkelte forening at kontakte Skydebaneforeningen direkte for en
snak om de tanker om fornyelse eller nybyggeri som man går med i foreningen.
Læs mere her
DGI og DIF's Foreningspulje
DGI og DIF uddeler hvert år op mod 44 millioner kroner fra Foreningspuljen til foreninger rundt om i hele landet.
Her kan der søges om næsten stort som småt, blot det har til formål at styrke din forening, og jeres daglige aktiviteter.
Læs mere her
Flere unge i foreningslivet
I DGI Østjylland har man afsat en pulje penge til at styrke initiativer for unge i foreningslivet.
Puljen har et særligt fokus på børn og unge i alderen 13-24 år, som er inaktive,
senstartere eller genstartere i foreningssammenhæng. Man opfordres til at tænke nyt,
og afprøve forskellige og anderledes tiltag.
Læs mere her
Jubilæumsfonden
I DGI Østjylland har man også Jubilæumsfonden som både støtter de anderledes foreningsarrangementer, og foreningsbaserede projekter med tilskud. Altså har du mulighed for at arrangere et inspirerende og samlende arrangement for dine medlemmer, med støtte fra Jubilæumsfonden. Men det kan også være at I går med ideen om
at starte et seniorhold op i dagtimerne, dette kan man også finde støtte til.
Mulighederne er mange, det er blot at spørge.
Læs mere her
Kommunal støtte
Flere kommuner giver støtte til diverse kurser og arrangementer for de enkelte medlemmer. Da der er ret stor forskel vil jeg anbefale at du klikker dig ind på nedstående
link, for at blive orienteret om mulighederne i din kommune.
Læs mere her
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