§ 79 puljen i Faxe Kommune
Vejledning til tildeling af § 79 midler i Faxe Kommune
Ved tildeling, vil de enkelte ansøgninger blive vurderet i henhold til nedenstående
forudsætninger og kriterier. Den enkelte forening eller gruppe har ikke krav på at få kommunal
støtte, og Faxe Kommune opfordrer til at foreninger også søger andre finansieringskilder, hvis
der er tale om større aktiviteter.
Angående regnskab:
• Hvis der er tale om en gruppe, der ikke er organiseret som en forening kan
aktivitetsregnskabet underskrives af gruppens kontaktperson og anden person, der
indgår i gruppen.
• Det er normalt et krav, at man afleverer et regnskab for tildelt tilskud inden man søger
§ 79 midler igen.
• Det opfordres at beskrive/evaluere erfaringerne med aktiviteterne.
Angående brugerstyring:
I Faxe Kommune kan man være frivillig på forskellige måder og stadig være berettiget til at
søge tilskud i de forskellige puljer, der er til rådighed. Man kan søge om tilskud som en
forening, gruppe, sammenslutning eller projekt. Det afgørende er således at brugerstyringen
er sikret og foregår demokratisk og med aftalte retningslinjer. Som forening er det
vedtægterne, der beskriver retningslinjerne. Som gruppe mv. er det vigtigt at få nedfældet de
aftalte retningslinjer, sådan at brugerstyringen beskrives og dokumenteres. Brugerstyringen
kan dokumenteres ved minimum en beskrivelse af følgende:
•
•
•
•
•

Hvordan sikres det at beslutninger tages i fællesskab? Hvad gør I?
Hvor ofte mødes I?
Hvilke regler har I for at træffe en beslutning? (Hvordan opnås enighed om en
beslutning?)
Hvad gør I, når der opstår uenighed?
Hvordan kommunikerer I til medlemmerne?

Dokumentation/beskrivelse af brugerstyringen sendes pr. mail til asari@faxekommune.dk
Angående ansøgningen:
Der vil blive sendt infomail om regnskab og ny ansøgningsrunde i efteråret.
Spørgsmål til ansøgningen, proceduren samt vurderinger af ansøgninger bedes stilet til Asya
Sarikaya enten via mail på asari@faxekommune.dk eller ved at ringe på 5620 373

