
DIF og DGI’s corona-hjælpepulje 

Velkommen til Skype-kursus for Viborg kommunes foreninger om DIF og DGIs corona-
hjælpepulje – vi starter kl. 17.00

• Sluk din mikrofon og kamera
• Hvis du har spørgsmål, så skriv i chatten
• Mødet optages til senere brug

Online 
præsentation 
5. maj 2020



DIF og DGI’s corona-hjælpepulje 
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• Tak for i aften



DIF og DGI’s corona-hjælpepulje 

To indgangsbønner

• Vi har ikke svar på alt

En del af præmissen for DIF og DGI's corona-hjælpepulje er at dække et behov i foreningsidrætten, som vi først 
kender det samlede omfang af, når vi har modtaget alle ansøgninger. 
Vi kender ganske enkelt ikke til de mange forskellige økonomiske udfordringer i foreninger som følge af 
nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. Vores manglende kendskab til omfanget betyder, at vi ikke 
på forhånd kan give svar på alle spørgsmål vedrørende hjælpepuljen. 

• Vi kan ikke garantere, at I får støtte, selv om I har tabt penge

Selv om I er gået glip af indtægter og kan dokumentere dette, så ved vi ikke hvor langt puljens 44 mio kr. rækker 
eller hvor snittet for tildeling af støtte kommer til at ligge. Vi kan derfor ikke på forhånd give nogle garantier 
eller helt kategoriske svar på, hvordan puljens midler vil blive uddelt



Overordnede rammer

• Pt. 44 mio. kr. i ekstraordinære midler til lokale idrætsforeninger, udmøntes af 
DIF og DGI i fællesskab
• Åben for ansøgning 1.-15. maj med mulighed for yderligere ansøgningsperioder
• Kan ansøges af alle foreninger, også uden for DIF/DGI
• Ansøges via Centralt Forenings Register (www.medlemstal.dk)
• Svar på ansøgninger i løbet af juni måned
• Tilskud udbetales via CVR til NemKonto
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Overordnede rammer -retningslinjer
•Formål

DIF og DGI's corona-hjælpepulje er etableret for at yde et ekstraordinært tilskud til 
lokale idrætsforeninger for at afbøde de negative økonomiske konsekvenser, som 
foreninger oplever som følge af nedlukning for aktivitet og aflysning af 
arrangementer i forbindelse med COVID-19.

Corona-hjælpepuljen er ikke etableret til støtte for eliteidræt og idrætsforeninger, 
der søger dækning af udgifter til aflyste større arrangementer (over 350 deltagere). 
Disse foreninger henvises til kompensationsordningen for faste udgifter, 
lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for arrangører af større 
arrangementer.
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Overordnede rammer -retningslinjer
•Tildelingskriterier

Skulle DIF og DGI's corona-hjælpepulje modtage ansøgninger om flere penge, end der er midler til 
rådighed i corona-hjælpepuljen, så vil DIF og DGI i sagsbehandlingen af ansøgninger lægge vægt på 
udvalgte kriterier:

• DIF og DGI vil prioritere at støtte idrætsforeninger, der har oplevet store økonomiske konsekvenser 
som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. Det indbefatter foreninger, hvor 
udgifter/mistede indtægter som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19 udgør 
en stor del af foreningernes samlede indtægter og egenkapital.

• DIF og DGI vil prioritere at støtte så mange økonomisk trængte idrætsforeninger, som muligt.
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Overordnede rammer -retningslinjer
• Beløbsstørrelser

Der er i ansøgning til DIF og DGI's corona-hjælpepulje ingen faste grænser for ansøgt beløb. 

Men DIF og DGI's corona-hjælpepulje vil ikke være relevant for ansøgninger om relativt små beløb, 
ligesom corona-hjælpepuljen ikke vil kunne yde meget store tilskud til enkelte idrætsforeninger, der 
har oplevet ekstraordinært store økonomiske konsekvenser som følge af nedlukning for aktivitet i 
forbindelse med COVID-19.

Tilskud fra DIF og DGI's corona-hjælpepulje vil naturligvis bero på en vurdering af den enkelte 
ansøgning og volumen af samlede ansøgninger, men forventes hovedsageligt at ligge mellem 25.000 
kr. og 100.000 kr. -undtagelsesvis op til 300.000 kr.
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Kommunikation

• Direkte mails til alle foreninger på åbningsdagen
• SoMe-opslag på åbningsdagen
• Informationssider på www.dif.dk og www.dgi.dk med adgang til retningslinjer 
og spørgsmål/svar
• Ansøgningsportal med information om puljen og adgang til retningslinjer i 
Centralt ForeningsRegister(www.medlemstal.dk ) 
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Gennemgang af ansøgningsplatform

Ansøg via

www.medlemstal.dk
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• Spørgsmål og svar: Kan man ansøge flere gange?

En idrætsforening kan indsende flere ansøgninger, f.eks. på vegne af 
forskellige afdelinger i foreningen med selvstændige 
regnskaber/afdelingsregnskaber og selvstændige økonomiske udfordringer 
som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. 

En idrætsforening, der måtte have fået et tilskud fra DIF og DGI's corona-
hjælpepulje, der delvist dækker udgifter/tabte indtægter, vil også kunne 
ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje igen, hvis hjælpepuljen åbner for 
yderligere ansøgningsperioder på et senere tidspunkt.
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Spørgsmål og svar: Hvad kan man ansøge om tilskud til?

DIF og DGI's corona-hjælpepuljes formål er at yde et ekstraordinært tilskud til lokale 
idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever som 
følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. Dette kan eksempelvis være i 
form at tilskud til dækning af:

• Afholdte udgifter til halleje og forplejning til mindre arrangementer (maks. 350 
deltagere), der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

• Tabte nettoindtægter fra medlemsindbetalinger (kontingent eller køb af specifikke 
træningstilbud) som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

• Tabte nettoindtægter fra foreningsarbejde på festivaler, markeder og øvrige 
arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med 
COVID-19.

• Tabte nettoindtægter fra egne arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for 
aktivitet i forbindelse med COVID-19.

• Tabte sponsorindtægter som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-
19.
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Spørgsmål og svar: Hvad betyder tabte nettoindtægter?

Ansøgere kan kun søge om dækning af tabte nettoindtægter, hvilket vil sige at 
ansøgere skal modregne eventuelle besparelser eller reducerede udgifter, som 
foreningen måtte have haft i perioden for nedlukning for aktivitet i forbindelse med 
COVID-19.

- Husk at tage højde for eventuelle besparelser
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Spørgsmål og svar: Hvad er der af krav til dokumentation?

I forbindelse med ansøgning skal ansøgende foreninger indtaste oplysninger om 
foreningens omsætning og resultat for 2019, aktuelle egenkapital og forventede 
resultat for 2020. 

Herudover skal ansøgende foreninger udfylde en tro-og love-erklæring på, at 
oplysningerne i ansøgningen er korrekte, samt at man ikke ansøger om tilskud til 
dækning af udgifter/tabte indtægter, der er dækket på anden vis.
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Spørgsmål og svar: Kan man ansøge både DIF og DGI's corona-hjælpepulje 
og andre offentlige støttemuligheder?

Ansøgning til og tilskud fra andre offentlige støttemuligheder udelukker ikke 
ansøgning til og tilskud fra DIF og DGI's corona-hjælpepulje. 

Men DIF og DGI's corona-hjælpepulje kan ikke ansøges om tilskud til dækning af de 
samme udgifter/tabte indtægter, som andre støttemuligheder dækker. Disse 
støttemuligheder og relevante dækninger for idrætsforeninger (med forskellige 
betingelser ikke nævnt her) er hovedsageligt følgende:

• Lønkompensationsordningen kan dække løn til trænere og andre, der er 
hjemsendt med løn. 
• DIF og DGI's corona-hjælpepulje kan ikke ansøges om tilskud til dækning af lønudgifter.
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Spørgsmål og svar: Kan man ansøge både DIF og DGI's corona-hjælpepulje og 
andre offentlige støttemuligheder?

Ansøgning til og tilskud fra andre offentlige støttemuligheder udelukker ikke 
ansøgning til og tilskud fra DIF og DGI's corona-hjælpepulje. 

Men DIF og DGI's corona-hjælpepulje kan ikke ansøges om tilskud til dækning af de 
samme udgifter/tabte indtægter, som andre støttemuligheder dækker. Disse 
støttemuligheder og relevante dækninger for idrætsforeninger (med forskellige 
betingelser ikke nævnt her) er hovedsageligt følgende:

• Kompensationsordningen for aflyste større arrangementer kan dække udgifter til 
aflyste arrangementer med flere end 350 deltagere. Kompensationsordningen 
kan ikke dække tabte indtægter fra aflyste arrangementer med flere end 350 
deltagere.
• DIF og DGI's corona-hjælpepulje kan ikke ansøges om tilskud til dækning af udgifter 

til aflyste arrangementer med flere end 350 deltagere. DIF og DGI's corona-
hjælpepulje kan godt ansøges om tilskud til dækning af tabte nettoindtægter fra 
aflyste arrangementer, også arrangementer med flere end 350 deltagere.
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Spørgsmål og svar: Kan man ansøge både DIF og DGI's corona-
hjælpepulje og andre offentlige støttemuligheder?

Ansøgning til og tilskud fra andre offentlige støttemuligheder udelukker ikke 
ansøgning til og tilskud fra DIF og DGI's corona-hjælpepulje. 

Men DIF og DGI's corona-hjælpepulje kan ikke ansøges om tilskud til dækning af de 
samme udgifter/tabte indtægter, som andre støttemuligheder dækker. Disse 
støttemuligheder og relevante dækninger for idrætsforeninger (med forskellige 
betingelser ikke nævnt her) er hovedsageligt følgende:

• Kompensationsordningen for faste omkostninger kan dække en vis andel af faste 
omkostninger.

• DIF og DGI's corona-hjælpepulje kan ikke dække faste omkostninger.
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Eksempler til illustration

En forening har som fast tradition at afvikle et mindre arrangement med ca. 200 deltagere 
(stævne, byfest eller lignende). Arrangementet er blevet aflyst som følge af nedlukning for 
aktivitet i forbindelse med COVID-19. Til afviklingen af arrangementet har foreningen 
allerede afholdt udgifter på 10.000 kr., som ikke kan refunderes eller dækkes på anden vis. 
Arrangementet indbragte sidste år foreningen 60.000 kr., altså et overskud på 50.000 kr.

• Foreningen kan ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om tilskud på 60.000 kr. (i 
ansøgningen udspecificeret på 10.000 kr. til dækning af afholdte udgifter og 50.000 kr. til 
dækning af tabte nettoindtægter).

• En forening har som fast tradition at afvikle et mindre arrangement med ca. 200 
deltagere (stævne, byfest eller lignende). Arrangementet er blevet aflyst som følge af 
nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. Til afviklingen af arrangementet har 
foreningen typisk udgifter på 10.000 kr., som foreningen dog ikke havde betalt før 
aflysningen. Arrangementet indbragte sidste år foreningen 60.000 kr., altså et overskud 
på 50.000 kr.
• Foreningen kan ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om tilskud på 50.000 kr. til dækning 

af tabte nettoindtægter.
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Eksempler til illustration

En forening har som fast tradition at deltage med et antal frivillige, der arbejder på 
en festival og derigennem typisk indbringer foreningen 35.000 kr. Festivalen er 
aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

• Foreningen kan ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om tilskud på 35.000 kr. til 
dækning af tabte nettoindtægter.

• En forening har som fast tradition at deltage med et antal frivillige, der arbejder 
på en festival og derigennem typisk indbringer foreningen 35.000 kr. Foreningen 
plejer i den forbindelse at indkøbe t-shirtstil de frivillige og afholde en fest for 
dem efterfølgende med samlede udgifter for 5.000 kr. Festivalen er aflyst som 
følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19, og foreningen har 
ikke købt t-shirtseller holdt fest for de frivillige.
• Foreningen kan ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om tilskud på 30.000 kr. til dækning 

af tabte nettoindtægter.
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Eksempler til illustration

• En forening plejer at udbyde deltagerbetalte aktiviteter, som nu er aflyst som følge af 
nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. Aktiviteterne plejer at koste 
foreningen 25.000 kr. i udgifter til markedsføring/halleje og indbringe foreningen 100.000 
kr. i deltagerbetaling. Udgifterne har foreningen ikke afholdt. Instruktørerne på 
aktiviteterne er frivillige.
• Foreningen kan ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om tilskud på 75.000 til dækning af 

tabte nettoindtægter.

• En forening plejer at udbyde deltagerbetalte aktiviteter, som nu er aflyst som følge af 
nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. Aktiviteterne plejer at koste 
foreningen 25.000 kr. i udgifter til markedsføring/halleje og indbringe foreningen 100.000 
kr. i deltagerbetaling. Udgifterne har foreningen ikke afholdt. Instruktørerne på holdene 
er lønnede og hjemsendt på lønkompensation, som indbringer foreningen 25.000 kr.
• Foreningen kan ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om tilskud på 50.000 til dækning af 

tabte nettoindtægter.
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Eksempler til illustration

Forening A er hovedarrangør af et større arrangement med ca. 1.000 deltagere. 
Arrangementet er blevet aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse 
med COVID-19. Til afviklingen af arrangementet har forening A allerede afholdt 
udgifter på 50.000 kr. Herudover har forening A typisk udgifter på 25.000 kr. til 
forening B, som stiller med frivillige medhjælpere til arrangementet. Denne udgift 
har forening A dog ikke afholdt endnu. Arrangementet indbragte sidste år forening 
A 350.000 kr., altså et overskud på 275.000 kr.

• Forening A kan ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om tilskud på 275.000 kr. til 
dækning af tabte nettoindtægter (forening A kan også ansøge 
kompensationsordningen for større arrangementer om 50.000 kr. til dækning af 
afholdte udgifter).

• Forening B kan ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om tilskud på 25.000 kr. til 
dækning af tabte nettoindtægter.
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Eksempler til illustration

En forening oplever et markant fald i medlemstallet i forhold til samme periode 
sidste år, svarende til et tab på 50.000 kr. i kontingentindbetalinger. Som følge af 
nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19 har foreningen har samtidig 
haft generelle besparelser på udgifter til forplejning, kørsel, halleje og lignende på 
15.000 kr.

• Foreningen kan ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om tilskud på 35.000 kr. til 
dækning tabte nettoindtægter.

En forening oplever et markant fald i sponsorindtægter og/eller bidrag fra 
støtteforening i forhold til samme periode sidste år, svarende til et tab på 30.000 kr.

• Foreningen kan ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om tilskud på 30.000 kr. til 
dækning tabte nettoindtægter.
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Info fra Viborg Kommune

• Tak for jeres indsats og gode håndtering

• Tydelige udmeldinger fra Kultur- og Fritidsudvalget
• Fortsat udbetaling og fremrykning af tilskud til frivillige foreninger, aftenskoler 

og selvejende idrætsanlæg
• Aktivitetstilskud

• Lokaletilskud
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Info fra Viborg Kommune

• Økonomi- og Erhvervsudvalget: Lokal ”kultur-bufferpulje” på 3 mio. kroner
• Der er endnu ikke taget stilling til udmøntning af puljen

• DGI og DIFs Corona hjælpepulje
• Kultur- og Fritidsudvalget vil gerne høre fra jer, hvis I ansøger, til hvad og om I opnår 

støtte

• Send mail til: folkeoplysning@viborg.dk

• Se mere på www.corona.viborg.dk
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Info fra Viborg Idrætsråd

• Aflyste arrangementer (rep.møde + netværksmøde)

• Opstartsaktiviteter i takt med åbning af samfundet 

• Husk tilmelding til VI nyhedsbrev & facebook
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Andre hjælpemuligheder

• Kompensation for aflyste arrangementer
Ordningen er tiltænkt arrangementer med +350 deltagere i perioden 6. marts til 31. august 2020. Deltagere er aktive, ledere og 
tilskuere. 

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/kompensationsordning
/7ffd1f8d-fcbd-4b95-a6f1-a3e2b4b0fa92/

• En midlertidig lønkompensationsordning
Ordningen dækker løn til trænere og andre lønnede, der er hjemsendt i perioden 9. marts til 8. juli med løn uden at arbejde. 

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/midlertidig-
loenkompensation-for-loenmodtagere-paa-det-private-arbejdsmarked-/eba83819-a5c6-4967-8c04-eae3cee2973d/

• Kompensation for faste udgifter
Ordningen gælder virksomheder, foreninger mv., ved at yde dækning til en andel af de faste udgifter, for eksempel husleje. 
Dækker i perioden 9. marts til 8. juli 2020, hvis foreningen har omsætningsnedgang på mindst 35 procent 

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-hjaelp-til-din-
virksomheds-faste-omkostninger/668d7243-3b13-4b98-a35a-a61413490260/

• Der er også en side på virksomhedsguiden.dk

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/
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Tid til spørgsmål (skriv i chat-vinduet)

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje 

Online 
præsentation 
4. maj 2020



Tak fordi du kiggede med☺

Præsentationen og optagelsen sendes til de tilmeldte deltagere.
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