
Vedtagne § 18 Kriterier Ikast-Brande Kommune 2020. 

 

Her kan du læse, hvordan din forening kan søge om støtte fra §18 midlerne i Ikast-

Brande Kommune 

 

HVEM KAN SØGE STØTTE? 
Foreninger, projekter, institutioner, klubber og netværk som på frivillig basis udfører 

aktiviteter med det formål: 

1. At gavne socialt udsatte borgere. 

2. At forebygge ensomhed og social isolation. 

3. At støtte borgere i en sårbar livssituation. 

4. At udvikle og anerkende de frivilliges indsats 

 

Som udgangspunkt skal ansøgeren udføre sine aktiviteter i Ikast-Brande Kommune. Frivillige, 

brugere og medlemmer skal primært være bosiddende i Ikast-Brande Kommune. I særlige 

tilfælde kan der gives tilskud til foreninger eller organisationer, som arbejder på tværs af 

kommunegrænser 

 

HVAD KAN DER SØGES STØTTE 

TIL? 
Her kan du læse om, hvad man kan søge § 18 midler til i Ikast-Brande Kommune.  

Formålet med § 18 midlerne. 

Den overordnede målsætning for anvendelse af midlerne skal være at vedligeholde og forbedre 

vilkårene for ansøgerens frivillige, brugere og medlemmer, og/eller at øge livskvalitet og 

velfærd for socialt udsatte, ensomme og borgere i en sårbar livssituation.  

Med denne målgruppe menes borgere, som befinder sig i en livssituation, som forhindre dem i 

at deltage i væsentlige områder af samfundet, eller som skaber specielle behov. 

Eksempler på målgruppen kan være udsatte børn og unge, handicappede, borgere, som er 

ramt af kroniske sygdomme, sindslidende, ældre ressourcesvage borgere, misbrugere, borgere 

i krise, pårørendegrupper og andre vanskeligt stillede grupper. Deres livssituation kan 

forhindre dem i f.eks. at få en uddannelse eller et arbejde, at iværksætte og deltage i 

fritidsaktiviteter og kulturelle arrangementer på egen hånd eller at indgå i almindelige sociale 

relationer og netværk med andre mennesker. 

 

Hvilke aktiviteter kan man søge til? 

Der kan søges om støtte til aktiviteter, hvor en frivillig indsats til fordel for målgruppen er 

kernen. Aktiviteter kan f.eks. være sociale, kulturelle eller oplysende aktiviteter og 

arrangementer for frivillige og brugere eller medlemmer.  
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Der kan også søges støtte til aktiviteter, som er målrettet frivillige, som yder en social indsats, 

f.eks. foredrag, tilskud til kurser og uddannelse, sociale arrangementer mv.  

 

Eksempler på aktiviteter, som der normalt ikke kan ydes støtte til: 

Fortæringsudgifter, etablering af fast ejendom samt større inventarudgifter. 

Ved ansøgninger om dækning af lokaleudgifter indgår det i vurderingen, om kommunen på 

anden vis kan stille egnede lokalemuligheder til rådighed. 

 

MIDLER TIL UDDELING I 2020 
Ikast-Brande Kommunes pulje er i 2020 på kr. 1.082.000 

Heraf er der forlods disponeret midler til Frivilligcenter Ikast-Brande, FrivilligBørs samt det 

årlige dialogmøde. 

Til uddeling er der afsat kr. 632.000 

 

ANSØGNINGSFRIST 2020 
Der er ingen ansøgningsfrist for § 18 ansøgninger. 

Ansøgninger kan indsendes fra 1. januar 2020 og de vil blive behandlet løbende. 

Der må forventes en behandlingstid på 3-4 uger. 

 

ANSØGNINGSSKEMA 
Ansøgningsskemaet udfyldes og indsendes gennem www.aktivikastbrande.dk  

I ansøgningsskemaet er der vejledning til udfyldelse 

 

 

Har I nogle spørgsmål er I velkommen til at kontakte: 

Kontaktperson for det frivillige sociale arbejde 

Pernille Dernburg Petesen 

Frisenborgparken 26, 7430 Ikast 

Tlf.: 99604433 

Mail: pepet@ikast-brande.dk 

 

 

http://www.aktivikastbrande.dk/

