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TILSKUDSORDNING FOR DTU SPORT – godkendt af bestyrelsen 11. marts 2019 
 
 
 
 
Nedenstående tilskudsmuligheder henvender sig til klubber under DTU Sport. 
 
Særlige udgifter og tiltag 
DTU Sport har en årlig pulje på maks. 200.000 kr. til særlige udgifter og tiltag. Klubberne kan ansøge 
om et beløb på maks. 20.000 kr.  
 
Der ydes tilskud til 

a. Særlige udgifter i forbindelse med turneringer eller arrangementer 
b. Særlige udgifter i forbindelse med behov for reparationer eller nyanskaffelser 
c. Kontingentnedsættelser til DTU studerende i det tilfælde, at det drejer sig om en klub med så 

høje driftstilskud, at det medfører et højt kontingent. Tilskuddet gives på efterbevilling med et 
tilskud på max 50 % af kontingentet 

 
Promoveringspulje 
DTU Sport har en årlig pulje på maks. 56.000 kr. til særlige udgifter og tiltag som omhandler promove-
ring af sport for studerende og ansatte på DTU. Promoveringspuljens formål er gennem øget kend-
skab til DTU Sports mange tilbud, at øge interessen blandt DTU´s studerende og ansatte. Klubberne 
kan ansøge om et beløb på maks. 12.000 kr.  
 
Der ydes tilskud til 

a. Relevante udgifter til promovering af klubben. Fx brochurer, annoncering, skilte & displays, 
messer & udstillinger, online markedsføring 

b. Udgifter i forbindelse med events eller særlige arrangementer der har til formål at øge kend-
skabet til klubben  

c. Klub-tøj med 50 % af udgiften, dog max 500 kr. pr. medlem på den betingelse at både DTU´s 
logo samt DTU Sports navn også påtrykkes på fx ærme eller bryst.  Påtryk af evt. nummere-
ring er inklusiv, mens der ikke gives tilskud til påtryk af eget personligt klub-logo eller lignende. 

 
Krav der skal opfyldes for at der kan søges tilskud  

a. Godkendt klub under DTU Sport  
b. Betingelser i ”standardvedtægter” for klubber under DTU Sport skal være overholdt, herunder 

afleveret regnskab, budget, referat fra generalforsamling samt medlemsliste  
c. Klubben skal have en foreningskonto, hvortil tilskuddet kan udbetales 
d. Der skal foreligge en motiveret ansøgning med relevant dokumentation for det ansøgte beløb, 

fx tilbud. Der skal være defineret et klart formål og mål i ansøgningen til promoveringspuljen 
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 Side 2 af 2 

Tildeling af tilskud  
a. Tilskud tildeles på baggrund af en motiveret ansøgning med tydeligt defineret formål og mål, 

et revideret driftsregnskab for det foregående regnskabsår og baseres således på en samlet 
vurdering af klubbens drift og økonomi  

b. Tilskud besluttes og fastsættes i et forretningsudvalg bestående af sekretæren, sports super-
visoren, formanden og rektors udpegede i bestyrelsen 

c. Ansøgningen skal indsendes til sport@dtu.dk senest 1. maj kl. 14.00 
d. Såfremt der søges om tilskud fra begge puljer, skal der skrives 2 særskilte ansøgninger 
e. Beslutning om tildeling af tilskud foretages som udgangspunkt 1. uge i maj måned (inden re-

præsentantskabsmødet) 
f. Hvilke klubber der får bevilliget penge, afhænger af beløbsrammen, antallet af ansøgninger og 

de enkelte klubbers økonomi og behov. Der kan gives tilskud efter nedenstående betingelser 
og retningslinjer 

g. Beslutning om tildeling af tilskud kan i særlige tilfælde foretages på andre tidspunkter end 
ovenfor nævnt, såfremt der fortsat er penge tilbage i puljen. DTU Sport behandler dog ikke an-
søgninger i november og december 

h. Forretningsudvalget redegør for alle ansøgninger om tilskud – både tildelte og afviste - ved 
førstkommende bestyrelsesmøde  

 
Udbetaling af tilskud  

a. Tilskud udbetales som udgangspunkt i maj måned og umiddelbart efter beslutning om tildeling  
b. Tilskud kan ekstraordinært bevilliges til udbetaling på andre tidspunkter, hvis der er særlige 

vilkår der gør sig gældende  
 
Regnskab  

Tilskud fra DTU Sport skal fremgå som et selvstændigt punkt i klubbens regnskab, med angivelse 
af hvad tilskuddet er blevet brugt til  

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansøgningen skal indsendes til sport@dtu.dk senest 1. maj kl. 14.00 


