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Ansøg om værtskab for FerieCamp i 2020
Klubhuspuljen åbner for ansøgninger om midler til udbetaling i 2022

Ansøg om værtskab for
FerieCamp i 2020
Som noget nyt vil FerieCamp indgå samarbejdsaftaler med foreninger, som kan
og vil varetage et helt værtskab for FerieCamp.
FerieCamp er Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud om gratis kultur- og
fritidsaktiviteter for børn og unge i de fem store skoleferier (vinter-, påske-,
sommer-, efterårs- og juleferien). Formålet er at give børn og unge gode
oplevelser i skoleferierne og at brobygge til lokale fritidstilbud.
Et værtskab indebærer, at man planlægger programmet og afholder en
FerieCamp enten alene eller meget gerne sammen med andre. Derudover skal
man gøre en aktiv indsats for at rekruttere deltagere og efterfølgende bygge bro
til egne eller andres faste fritidstilbud.
Der ydes et tilskud på op til 40.000 for et værtskab pr. ferieuge.
Fristen for at ansøge om værtskab for FerieCamp er d. 17. november 2019.
Man kan ansøge om værtskaber for ferierne i hele 2020 i en eller flere af de
bydele, hvor der afholdes FerieCamp: Amager Vest, Amager Øst, Indre
Nørrebro, Ydre Nørrebro, Bispebjerg, Bellahøj, Husum, Tingbjerg, Sydhavnen
samt PigeCamp (kan afholdes i alle bydele).
Ansøg om værtskab for FerieCamp her.
Har du spørgsmål om FerieCamp værtskab eller ansøgningsprocessen, kan du
kontakte:

Tilde Kjær Kristensen
Tlf.: 2979 6668
Mail: k56m@kk.dk
eller
Amalie Vognsen
Tlf. : 5162 3788
Mail: cx07@kk.dk
Der er ingen fast opskrift på, hvordan et værtskab ser ud. Vi vil gerne høre jeres
bedste bud på en sjov og indholdsrig FerieCamp samt ideer til, hvordan I vil
sikre brobygningen til jeres faste tilbud efter campen. Klik her og find en række
eksempler på, hvordan et værtskab kunne se ud - til fri inspiration.

Klubhuspuljen åbner
for ansøgninger om
midler til udbetaling i
2022
Klubhuspuljen støtter nybyggeri, ombygning og renovering af klubhuse og
foreningslokaler i København. Der er siden 2011 bevilget mere end 60 mio. kr.
fra Klubhuspuljen til ca. 100 forskellige klubhusprojekter rundt om i hele byen,
der har bidraget til at styrke rammerne om fællesskabet i foreningerne.
Økonomiudvalget har besluttet, at midlerne i Klubhuspuljen 2020 og 2021
udskydes til år 2022. Det skyldes, at Københavns Kommune er underlagt et
anlægsloft, der betyder, at Københavns Kommune kun kan igangsætte en
begrænset mængde byggeprojekter, der er helt eller delvist kommunalt
finansieret. Derfor har det ikke været muligt at sende ansøgninger til
Klubhuspuljen 2020.
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede d. 4. september 2019, at der skal
igangsættes en ansøgningsproces for Klubhuspuljen med henblik på bevilling af
midler i 2022. Derfor bliver der åbnet for en ansøgningsrunde, hvor
folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud til byggeprojekter. Der vil være
åbent for ansøgninger fra i dag, den 15. oktober, og frem til den 15. januar 2020.
Byggeprojekterne kan indledes, når Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at
bevilge tilskud, og der er indgået en tilskudsaftale mellem foreningen og Kulturog Fritidsforvaltningen. Det skal dog bemærkes, at der ikke kan foretages
udbetalinger af bevillingerne før år 2022, hvilket der skal tages forbehold for i
projekternes økonomi.
Det er et kriterie for ansøgningerne, at de projekter, der søges tilskud til, samlet
set beløber sig til minimum 500.000 kr. De øvrige kriterier samt vejledning til
ansøgning kan findes her.
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