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Ved at folde skemaet med denne side opad 
kan skemaet fremsendes i rudekuvert

Ansøgning om tilskud til Lederuddannelse 

Retningslinjer er anført på bagsiden 

Ansøger 
Navn Fødselsdag og -år 

Adresse Telefon 

Lederfunktion i foreningen E-post

Kursus 
Kursussted Kursustidspunkt (fra – til)

Udgifter 

Kursus- og opholdsudgifter 
Kroner

I alt 
Kroner

Modtager ansøgeren støtte fra anden side, fradrages det her 
Kroner (-)

Egenbetaling 
Kroner

Tilskuddet udbetales til foreningen 

Erklæring og underskrift 

Undertegnede formand attesterer rigtigheden af ovenstående oplysninger og bekræfter, at gældende regler er opfyldt. 

Foreningens kundenr. Foreningens navn Foreningens CVR-nr.

Telefon Formandens underskrift Dato

DS4381_TilskudLederudd_221112 – MT 22-11-2012 
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Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder i henhold til lovgivningens be-
stemmelser. Hvis du ønsker det, skal kommunen meddele hvilke oplysninger, der behandles om dig. Du kan kræve forkerte oplysninger rettet. 
 

 
 
 
 
 

Retningslinjer for ordningen 
 

Tilskud til lederuddannelse 
 
 
Århus Kommune yder tilskud til uddannelse af instruktører og ledere til varetagelse af for-
eningens børne- og ungdomsarbejde. Kurserne skal tage sigte på, at deltagerne bliver bedre 
til at varetage denne rolle, og tilskud ydes efter følgende retningslinjer. 
 
 

 1. Ansøgerens foreningsarbejde skal primært vedrøre børn og unge under 25 år. Forenin-
gens hjemsted skal være Århus Kommune. 

   

 2. Ansøgeren, som skal være fyldt 13 år, skal være aktiv ulønnet leder. 
   

 3. Ansøgninger om tilskud til deltagelse i konferencer og møder - herunder årsmøder, 
landsstævner m.v. - kan ikke imødekommes. 

   

 4. Kursuslængden pr. dag skal være af mindst 4 timers varighed. 

   

 5. Kursus- og opholdsudgiften skal være på mindst kr. 300. 
   

 6. Der ydes et tilskud på 75 procent af en maksimal kursus- og opholdsudgift på kr. 300 pr. 
kursusdag. 

   

 7. Der kan ikke ydes tilskud til kurser i udlandet; bortset fra Sydslesvig. 
   

 8. Kursusprogram skal vedlægges, og alle rubrikker på skemaet skal udfyldes. 
   

9. Ansøgningsskemaet skal være Sport & Fritid i hænde senest 8 dage før kursets be-
gyndelse. 

 

10. Originale kvitterede bilag for de afholdte udgifter, samt dokumentation for deltagelse, 
skal være indsendt til Sport & Fritid senest en måned efter kursets afslutning. I modsat 
fald er bevillingen bortfaldet. 
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