
Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde
i Fredericia Kommune

(Lov om Social Service § 18)

Ansøgningen sendes til:

Fredericia Kommune
Pleje og Omsorg

Rådhuset, Gothersgade 20
7000 Fredericia

Den ansøgende forenings navn, adresse og e-
mail:

Bankkonto: Reg.nr.:       Konto:      

Foreningens CVR nr: ______________________
Husk at påføre foreningens CVR nr., da det er via dette 
pengene bliver udbetalt. Husk at CVR nr. skal være tilknyttet 
en nemkonto. Se vejledning på sidste side.

Ansøgningsfrist:
Til Pulje 2 (engangs/flerårligt) ansøges der om midler 1 gang om året for aktiviteter i det kommende år: 
Til pulje 3 (nyt projekt) ansøges der om midler 2 gange om året for aktiviteter i det kommende år: 
                 Og for aktiviteter i indeværende år:
Til Pulje 4 (akutte) til særlige formål eller ”akutte” ansøgninger i løbet af året

Generelle oplysninger:
1.
Den frivillige forening/ 
organisations navn
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Navn:      

Adresse:      

Postnr./ By      

2.
Kontaktperson:

Telefon:                                          E-mail:      

3.
Beskrivelse af 
målgruppen for det 
frivillige sociale arbejde 
der udføres i Fredericia 
Kommune

Herunder en nærmere 
redegørelse for om 
indsatsen rettes mod 
grupper samt hvilke?

4.
Aktivitetens formål?

5.
Hvilken frivillig indsats 
udføres der? Herunder 
hvor mange frivillige 
indgår i aktiviteten?

6.
Er indsatsen 
tidsbegrænset eller er 
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der tale om et 
længerevarende evt. 
kontinuerligt projekt?

Hvordan vil man sikre 
den økonomiske drift, 
når projektperioden er 
udløbet?

7.
Skal man være 
medlem?

Er der brugerbetaling?

         
Ja Nej  

Ja Nej 

8.
Hvilke aldersgrupper er 
aktiviteten rettet mod?

    0 – 18         19 – 30         31 – 50 

  51 – 60         61 – 66         over 67 

9.
Hvor mange borgere 
forventes at deltage i 
aktiviteten?

10.
Overslag over udgifter i 
forbindelse med 
aktiviteten.

Bilag vedr. specifikation 
af indtægter og 
udgifterne vedlægges 
ansøgningen.

Der søges tilskud til:

        projekt…………..kr._____________

        daglig drift………kr._____________

        anskaffelser…….kr._____________

        lokaleleje………..kr._____________

        kursusaktivitet…..kr._____________

        andet formål…….kr._____________

          Der søges om i alt………………………kr.________________

Foreningens vedtægter samt senest godkendt regnskab og budget skal vedlægges.

Fredericia d.____________    Underskrift:_________________________________________ 

Vedr. CVR og nemkonto:
Frivillige foreninger skal for at få tilskud fra en offentlig myndighed have et CVR-nummer og en Nemkonto.
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CVR-nummeret er foreningens identifikationsnummer bl.a. overfor offentlige myndigheder, og alle tilskud vil 
blive indbetalt på den tilknyttede Nemkonto.

Det er gratis at oprette både CVR-nummer og Nemkonto.

Sådan gør I:

 CVR-nummer oprettes ved at registrere foreningen online med Digital Signatur eller NemID på 
Virk.dk. Vær opmærksom på at den digitale signatur ikke behøver være knyttet til foreningen - en 
hvilken som helst digital signatur kan benyttes.

 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplyser jer om foreningens CVR-nummer.

 Når CVR-nummeret er oprettet kan I kontakte jeres pengeinstitution og få dem til at indberette 
foreningskontoen som Nemkonto.

Når I ansøger om tilskud fra Fredericia Kommune påfør da jeres CVR-nummer og en Nemkonto på 
ansøgningen.

Gode råd
Vær opmærksom på at I skal bekræfte foreningens CVR-nummer hver tredje år. I får automatisk en e-mail, 
når I skal forny jeres CVR-nummer, og derfor er det vigtigt, at den e-mailadresse, som I noterer ved 
registreringen, er korrekt. Det kan også være en god idé at registrere flere e-mailadresser, så I er sikre på at 
modtage påmindelsen. 

Fornyelse af CVR-nummeret foregår samme sted som oprettelse på Virk.dk.


