Idrætsudvikling
Kultur- og Fritidsforvaltningen

Retningslinjer for kontingentstøtte

1. MÅLGRUPPE

April 2019

Børn og unge i alderen 3 - 17 år fra økonomisk trængte familier samt
børn og unge med flygtningestatus bosat i Københavns Kommune.

2. HVEM KAN SØGE
Godkendte folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune, kulturtilbud med aktiviteter for børn i Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner samt FritidsGuiderne KBH kan søge om kontingentstøtte på
vegne af et barn eller en ung. I særlige tilfælde kan der bevilges støtte til
foreninger uden for Københavns Kommune, såfremt barnets/den unges aktivitetsønsker ikke kan imødekommes inden for kommunegrænsen.
Forældre, sagsbehandlere m.v. kan ikke søge direkte, men skal kontakte
foreningen eller kulturtilbuddet, hvor barnet/den unge ønsker at gå.
Hvis barnet/den unge ønsker at gå til noget, men man ikke har kendskab til en konkret forening, kan man få hjælp af FritidsGuiderne her.

3. HVOR MEGET KAN SØGES
Der kan maksimalt søges 1.000 kr. årligt pr. barn/ung til kontingent. Hvis
den samlede årlige pris for et kontingent overstiger dette beløb, må de
kontingentstøttede familier bidrage med egenbetaling.
De aktiviteter, der søges kontingentstøtte til, skal være kontinuerlige
med minimum 6 sammenhængende aktivitetsgange. Der kan ikke søges til enkeltstående events.
Foruden tilskud til kontingentstøtte er det muligt at søge tilskud til udstyr og stævnedeltagelse. Der kan maksimalt søges 500 kr. årligt pr.
barn/ung. Man behøver ikke søge kontingentstøtte for at kunne søge tilskud til udstyr og stævnedeltagelse. Dog skal ansøgning om udstyr og
stævnedeltagelse være tilknyttet en foreningsaktivitet eller en aktivitet i
et kulturtilbud i en af Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner.
Der er løbende ansøgningsfrist. Kultur- og Fritidsforvaltningen behandler ansøgningen inden for 14 dage.
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4. UDBETALING
Midlerne udbetales direkte til kulturtilbuddet eller foreningen inden for
30 dage efter tilsagn.

5. VILKÅR FOR ANSØGNING
Der må maksimalt være 30 % af foreningens medlemmer, der er på
kontingentstøtte.
Foreningen/kulturtilbuddet forpligter sig med kontingentstøtten på at
orientere Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvis barnet/den unge stopper
i foreningen/kulturtilbuddet.
Barnet/den unge skal være aktivt i foreningen/kulturtilbuddet minimum tre sammenhængende aktivitetsgange, for at foreningen/kulturtilbuddet kan beholde det fulde bevilgede beløb.
I januar i det følgende år vil Kultur- og Fritidsforvaltningen bede foreninger/kulturtilbud om en årsopgørelse over de kontingentstøttede
børn/unge, hvori det skal angives:
om de kontingentstøttede børn/unge ønsker at fortsætte på ordningen
i det nye kalenderår, og hvor meget der i så fald søges til kontingentstøtte og udstyr/stævnedeltagelse
om nogle af de tildelte midler ikke er anvendt og skal tilbagebetales
Såfremt barnet/den unge har været aktivt færre end tre sammenhængende aktivitetsgange, tilbagebetales kontingentstøtten. Ligeledes skal
ubrugte midler, der er bevilget til udstyr og stævnedeltagelse, tilbagebetales til Kultur- og Fritidsforvaltningen.
Foreningen/kulturtilbuddet skal overfor Kultur- og Fritidsforvaltningen
kunne fremvise dokumentation for, at barnet/den unge er indskrevet
som medlem i foreningen eller deltager i kulturtilbuddet samt dokumentation for udgifter til udstyr eller stævndeltagelse.
Der vil blive foretaget stikprøvekontrol.
Foreningen kan få almindeligt medlemstilskud for børnemedlemmer,
der får kontingentstøtte i henhold til Retningslinjer for støtte til Folkeoplysning i København.

6. TRO OG LOVE
Ansøger skal med ansøgningen på tro og love tilkendegive, at der forinden ansøgning har været en dialog med familien, og at det på den baggrund vurderes, at familien er økonomisk trængt og ikke har råd til at
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betale det fulde kontingent. Ved ansøgning om tilskud til udstyr/stævnedeltagelse skal foreningen/kulturtilbuddet endvidere på tro og love
tilkendegive, at midlerne bliver anvendt efter hensigten, og at ubrugte
midler tilbagebetales til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

7. KONTINUERLIG STØTTE
Et barn eller en ung på kontingentstøtte kan fortsætte på kontingentstøtte år efter år (2018-2021), såfremt familiens økonomiske situation
ikke har ændret sig. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil i januar i det følgende år bede foreningen/kulturtilbuddet om at indberette, hvilke
børn/unge der skal fortsætte på ordningen.

8. FRITIDSGUIDNING
Hvis det kontingentstøttede barn/den kontingentstøttede unge har
brug for hjælp til at blive fulgt til aktiviteten de første gange, kan FritidsGuiderne kontaktes. Find kontaktoplysninger og læs mere om FritidsGuiderne her.
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