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Information vedr. ansøgning om støtte fra § 18-midlerne i 2018 i Randers  

Kommune   

Her finder du information om ansøgning af økonomisk støtte fra § 18-midlerne til frivilligt socialt 

arbejde i Randers Kommune.   

Randers Kommune afsætter efter Lov om social service § 18 årligt midler til støtte af frivilligt socialt 

arbejde udført af frivillige foreninger og organisationer.   

Tilskud fra § 18-midlerne bevilges af Randers Kommunes socialudvalg.   

Målgruppen  

For at opnå støtte fra § 18-midlerne er det vigtigt, at målgruppen for de aktiviteter der søges til, er 

socialt udsatte borgere. Det betyder, at der skal være tale om borgere, der grundet manglende 

menneskelige eller økonomiske ressourcer har svært ved at opretholde en god livskvalitet. I 

ansøgningsskemaet bedes ansøgeren derfor beskrive målgruppen for de aktiviteter, der søges støtte 

til. Det kan f.eks. være borgere som er:  

• Ensomme  

• Har få menneskelige ressourcer og overskud  

• Er langt fra uddannelse og arbejdsmarked  

• Ikke har en stabil økonomi   

• Har svært ved på egen hånd at deltage i f.eks. motionsaktiviteter og sociale arrangementer  

Ansøgere og aktiviteter   

Foreninger, organisationer, projekter, selvejende institutioner, borgerinitiativer mv. kan søge om 

tilskud fra § 18-midlerne. Der vil i forbindelse med vurderingen af ansøgningerne blive lagt vægt på, 

hvorvidt målgruppen kan vurderes som socialt udsat og dernæst, om aktiviteten der søges midler til 

efterkommer målene i virksomhedsplanerne på socialområdet, som er følgende:  

• At borgerne bliver mere selvhjulpne og mestrer deres hverdag bedre.   At flere 

psykisk sårbare borgere mestrer deres eget liv.   

• At den sundheds-og trivselsmæssige tilstand for borgerne forbedres.   

• At borgerne opnår en større grad af aktiv deltagelse i aktiviteter uden for støttecentrene og 

derved udmøntning af aktivt medborgerskab.   

Der vil blive foretaget en ligelig vægtning imellem de to kriterier, således at ansøgningerne skal 

overholde begge kriterier for i større eller mindre grad at kunne blive tildelt støtte. I vurderingen af 

størrelsen af beløb som tildeles vil der ligeledes indgå en afvejning af, hvor mange borgere, der får 

gavn af indsatsen. Det vil ligeledes indgå som et vigtigt parameter, at indsatsen kommer borgere i 

Randers Kommune til gavn.  
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Hvad kan der opnås støtte til?  

Der kan opnås støtte til følgende:  

• Drift af aktiviteter f.eks. husleje, kontorhold, transport og annoncering.  

• Selvhjælpsgrupper  

• Flerårige udviklingsprojekter dog maksimalt 3 år.   

Der kan ikke opnås støtte til renovering, køb eller opførsel af bygninger.   

Hjælp til § 18-ansøgning  

Frivilligværket afholder informationsmøde om § 18. På informationsmødet vil der blive orienteret om 

følgende:  

• Målgruppe  

• Aktiviteter  

• Udfyldelse af ansøgning   

• Frist for ansøgning  

For nærmere information om Frivilligværket henvises til deres hjemmeside, 

http://www.frivilligvaerket.dk/ og tlf. 2916 1921.  

Ansøgningsskema og kontaktoplysninger  

Ansøgningsskemaet kan hentes på XX (indsæt link). Til ansøgningsskemaet er knyttet en vejledning i 

udfyldelse af skemaet.   

Ansøgninger om § 18-midlerne behandles af forvaltningen i social og arbejdsmarked i Randers 

Kommune. Ansøgninger skal sendes på mail til stine.serup@randers.dk.   

For yderligere spørgsmål kan Stine Serup kontaktes på tlf. 8915 1920.   

Forvaltningen forbeholder sig retten til at kontakte ansøgerne inden for 14 dage med henblik på 

besvarelse af afklarende spørgsmål, som relaterer sig til ansøgningen.   

Ansøgningsfrist   

Der er i 2018 én frist for ansøgning af § 18 tilskud. Det er således ikke muligt at søge om tilskud på 

andre tidspunkter af året.   

Ansøgningsfristen er den 12. marts 2018.   

Ansøgningerne behandles i socialudvalget den 30. april 2018.  

http://www.frivilligvaerket.dk/
http://www.frivilligvaerket.dk/
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Udbetaling af tildelt støttebeløb  

Udbetaling af støtte forventes at finde sted primo maj 2018.  

Foreningen/aktiviteten skal have et cvr. nr. fra Erhvervs-og Selskabsstyrelsen for at kunne få udbetalt 

det tildelte beløb. Cvr. nummeret skal tilknyttes foreningens NEM-konto. Kontoen skal være en 

foreningskonto og ikke en privat konto. Banken er behjælpelig med at oprette en NEM-konto og 

tilknytte cvr. nr. hertil.   

Midler til uddeling i 2018  

Der er i alt 2. 182.967 kr. til uddeling i 2018.  

  


