til børn og unge under 25 år

Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år
Ifølge Folkeoplysningsloven har Kommunen pligt til at støtte fritidsaktiviteter for
børn og unge under 25 år.
I Aarhus Kommune har Byrådet besluttet en aktivitetsstøtteordning, der sikrer, at
tilskuddet ydes i forhold til den gennemførte aktivitet.
Det er altså ikke medlemstallet, der afgør tilskuddets størrelse, men aktivitetsniveauet.
Aktivitetsstøtteordningen omfatter planlagte aktiviteter for børn og unge under 25
år, dog således at de 5-17 årige vægtes tre gange højere end de 18-24 årige.
For perioden 1. juli 2011 - 30. juni 2012 er aktivitetsstøtten således kr. 4,02 pr.
deltagertime for de 5-17 årige, og kr. 1,34 for de 18-24 årige.
Aktiviteterne skal primært foregå i Aarhus Kommune, og kan finde sted på alle
ugedage, også i weekenden. På folke- og privatskoler kan der dog først gives
tilskud til aktiviteter efter kl. 15.00 på hverdage.
For at få tilskud skal der være mindst 4 deltagere pr. hold, og der gives kun tilskud til de første 20 deltagere pr. hold.
En forudsætning for tilskud er, at der føres en liste over fremmødet.
Hvert aktivt medlem kan maksimalt opnå tilskud til 400 timer årligt. Der skal være en egenbetaling i form af kontingent til foreningen.
Tilskuddet beregnes på grundlag af de gennemførte deltagertimer i det forudgående kalenderår. Én deltagertime = én deltager i aktivitet i én time (60 min.). For
eksempel: 15 deltagere i to timer = 30 deltagertimer.
Tilskuddet skal bruges til de planlagte aktiviteter for foreningens medlemmer børn og unge under 25 år - og det kan eksempelvis være til trænerløn, materialer og lokaleudgifter.
Der ydes ikke tilskud til kommercielle arrangementer - udflugter til forlystelsesparker, biografture m.v. - eller aktiviteter, der støttes økonomisk fra anden side.
Tilskuddet kan ikke være højere end selve udgiften til afholdelsen af aktiviteten.
Er tilskuddet højere, skal der ske en tilbagebetaling til Kommunen.
Tilskuddet udbetales i fire rater, henholdsvis per 1. juli, 1. oktober, 1. januar og
1. april.
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Ansøgningsfrist
Foreninger der allerede er med i ordningen
Ansøgningsfristen er den 1. marts. Sammen med ansøgningen skal der indsendes et tilskudsregnskab med en revisorerklæring.
Særligt for nye foreninger
Nye foreninger, der er etableret med godkendte vedtægter, kan søge aktivitetsstøtte til forventet / planlagt aktivitet, og kan henvende sig til Sport & Fritid på et
hvilket som helst tidspunkt af året, idet ansøgningsfristen den 1. marts ikke gælder nye ansøgere.

Aarhus-ordningen under aktivitetsstøtteordningen
Foreninger
• med et rimelig konstant aktivitetsniveau i de seneste tre år
• med et stabilt medlemstal i de seneste tre år og
• hvor kontrol af fremmødet ikke har givet anledning til nævneværdige
bemærkninger,
kan tilbydes at komme under "Aarhus-ordningen" for aktivitetsstøtte.
Ordningen betyder, at der mellem Sport & Fritid og foreningen etableres en fireårig aftale. I den periode vil foreningen ikke skulle registrere antallet af fremmødte, hver gang der er aktivitet.
Første gang aktivitetsstøtten beregnes, sker det ud fra et gennemsnit af de sidste tre års aktivitetsniveau.
Foreningen skal i disse år, mens aftalen løber, på ansøgningsskemaet om aktivitetsstøtte (den 1. marts) kun anføre medlemstallet i aldersgrupperne. Ansøgningen skal som nu følges af et tilskudsregnskab med revisionspåtegning.
Kun hvis foreningens medlemstal ændres med mere end +/- 5 procent for gruppen mellem 5-17 år og med mere end +/- 10 procent for gruppen mellem 18-24
år, skal det beregnede niveau ændres ved op eller nedskrivning af deltagertimerne. Dette skal ske i forbindelse med den ordinære ansøgningsfrist, og det er
foreningen, der har oplysningspligten.
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Foreningen kan altid udtræde af ordningen, og søge på de faktisk gennemførte
deltagertimer, men det forudsætter, at der er ført fremmødelister over de afholdte aktiviteter i det foregående år.
Sport & Fritid kan, som dokumentation for aktiviteterne, med tre måneders varsel, bede foreningen om i en periode at føre fremmødelister.
Folkeoplysningsudvalget / Sport & Fritid kan med tre måneders varsel annullere
aftalen og henvise foreningen til den almindelige aktivitetsstøtte ordning efter
nærmere vurdering af aktivitetsniveauet.
Det er frivilligt, om foreningen ønsker at være omfattet af ordningen, men det er
Folkeoplysningsudvalgets / Sport & Fritids afgørelse, om man kan blive omfattet.

Kontakt
Sport & Fritid - Vestergade 55, 2. sal - Postboks 619 - 8100 Århus C
Susanne Stabel
Telefon direkte 89 40 48 67
e-mail susta@aarhus.dk
www.aarhus.dk/booking > ForeningsPortalen i Aarhus

SPORT & FRITID
Kultur og Borgerservice
Aarhus Kommune
Vestergade 55, 2. sal
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8100 Aarhus C
www.aarhus.dk
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