TILSKUDSORDNING FOR DTU SPORT

Februar 2021

Nedenstående tilskudsmuligheder henvender sig til klubber under DTU Sport.
DTU Sport har en årlig pulje på maks. 250.000 kr. som klubberne kan søge tilskud fra.
Klubberne kan ansøge om et beløb på maks. 25.000 kr. i perioden 1. januar til 1. oktober.
Klubbernes tilskudsansøgninger vurderes individuelt af DTU Sports forretningsudvalg, der vurderer om
hvorvidt udgiften er tilskudsberettiget, baseret på flere faktorer, herunder klubbens økonomi. Fokus er
at klubbernes drift, skal kunne køre uden tilskud.
Der skal foreligge en motiveret ansøgning med relevant dokumentation i form af tilbud for det ansøgte
beløb. Der skal være defineret et klart formål og mål i ansøgningen samt budgetoversigt for det ønskede.
a. Der ydes tilskud til 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. nummerering er inklusiv, mens der ikke gives tilskud til påtryk af eget personligt
klub-logo eller lignende. Tøjet kan være spillertøj og tøj der bruges som promovering af klubben.

Krav der skal opfyldes for at der kan søges tilskud
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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 i form af tilbud med relevante bilag.
e. I regnskabet angives et særligt afsnit om tilskudsstørrelse, udgiftsbeskrivelse og beløbstørrelse, så DTU Sport kan se hvad pengene er blevet brugt til. DTU sport kan til enhver tid
kræve regnskabsdokumentation i form af faktura. Hvis overskuddet er større end 80 % skal
beløbet tilbagebetales til tilskudspuljen, hvilket skal ske efter skriftlig anmodning fra DTU Sport
med beregning og kontonummer. Tilskuddet skal anvendes til det formål der er søgt om tilskud til og i indeværende år.
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Tildeling af tilskud
a. Ansøgning til sport@dtu.dk i perioden 1.januar til 1. Oktober. Hver klub har mulighed for at
søge 2 gange årligt. Behandlingstiden er ca. 2. måneder.
b. Tilskud besluttes og fastsættes i DTU Sports forretningsudvalg bestående af sekretæren,
sports supervisoren, formanden og rektors udpegede i bestyrelsen. Hvis ansøgningen afvises
pga. mangler vil klubben først kunne søge igen følgende år.
c. Endelig information om tildeling af tilskud sendes til bestyrelsen og repræsentantskabet ca. 1
december. Forretningsudvalget redegør for alle ansøgninger om tilskud – både tildelte og afviste.
Udbetaling af tilskud
a. Tilskud udbetales til klubbens foreningskonto, når forretningsudvalget har godkendt ansøgningen og tilskuddet er blevet bevilliget.
Ansøgningen og relevant dokumentation skal sendes i en samlet mail til sport@dtu.dk
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