DJ puljen 2019

Januar 2019

(tidl. jagtforeningspuljen)

Vejledning og ansøgning
Kurser i DJ regi og juniorjægeraktiviteter
Danmarks Jægerforbund har fastsat en bevilling på 950.000 kr. for 2019. Bevillingen fordeles mellem
kredsene efter medlemstal.
Der er knyttet to forskellige ansøgningsskemaer til puljen.
• Dette skema til brug for ansøgning om tilskud til kurser i DJ regi og juniorjægeraktiviteter.
• Et særskilt skema til brug for ansøgning om tilskud til projekter f.eks. renovering af flugtskydningsog riffelbaner, materialer til aktiviteter, renovering af klubhuse mv.
Der er to ansøgningsrunder med ansøgningsfrist hhv. 15. februar og 15. maj 2019. Dog behandles
ansøgninger om tilskud løbende.
Efter hver ansøgningsfrist sendes indkomne ansøgninger til kredsenes bevillingsudvalg, som består af
kredsens hovedbestyrelsesmedlem, kredsformanden og yderligere to medlemmer udpeget af kredsbestyrelsen. Det enkelte bevillingsudvalg afgør, hvorvidt kredsens pulje bruges efter ”først til mølle”
princippet eller fordeles over de 2 runder.
Læs venligst nedenstående betingelser for tilsagn, inden I udfylder skemaet side 2-3.
Har I spørgsmål vedrørende ansøgningen, er I velkommen til at kontakte Hanne Smedegaard,
hsm@jaegerne.dk, tlf 2165 6075.
1.

I kan søge tilskud til

a)

Kurser, som udbydes af Jægerforbundet, uanset om det holdes i den lokale jagtforening eller på
Kalø. Tilskud til kurser kan maximalt udgøre 50% af kursets pris samt rimelige udgifter til forplejning og materialer i forbindelse med kursusdagen.

b)

Lokale aktiviteter for juniorjægere. Aktiviteterne skal bestå af jagtfaglige emner, f.eks. natur- og
vildtkendskab, våben og skydning, efterbehandling af vildt, madlavning med vildt, jagtetik og
”hvad må jages”. Der ydes fuldt tilskud til dækning af udgifterne (100%).

2.

Betingelser for at ansøgningen kan komme i betragtning

a) Jagtforeninger, der er tilsluttet Danmarks Jægerforbund samt sammenslutninger af sådanne
foreninger, samt jægerråd og kredse kan søge tilskud fra puljen.
b) Det ansøgte tilskud skal være realistisk. Der skal medsendes dokumentation på det der søges om
tilskud til.
c) Tilskuddet skal anvendes til det ansøgte formål. Foretager I væsentlige ændringer under gennemførelsen af projektet, skal I skriftligt underrette Jægerforbundet, og Jægerforbundet kan reducere
eller annullere tilskudsbevillingen, hvis ændringen ikke kan godkendes.
d) I kan søge tilskud til flere projekter inden for samme år - skal på hver sit ansøgningsskema.
e) Tilskudsmodtagere må være indstillet på, at medlemmer fra andre foreninger i oplandet skal have
mulighed for – på sædvanlige vilkår deltage i de aktiviteter, der er modtaget tilskud til.
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3.

Betingelser for udbetaling af tilskud

Opgørelse over afholdte udgifter skal sammen med kopi af udgiftsbilagene og dokumentation for
betaling heraf indsendes snarest efter, at aktiviteten er afholdt. Opgørelsen skal være underskrevet af
den ansvarlige for projektet og formanden for det jægerråd eller den forening eller kreds, aktiviteten
udføres af.
Hvis tilskud er modtaget uretmæssigt, kan Jægerforbundet forlange tilskuddet helt eller delvist
tilbagebetalt.
Ansøgningsskemaet med underskrift og bilag skal sendes som mail til Danmarks Jægerforbund,
Molsvej 64, 8410 Rønde, att.: Hanne Smedegaard, hsm@jaegerne.dk. inden hhv. den 15. februar og
den 15. maj 2019 for at komme i betragtning.

Ansøgning
1. Almindelige oplysninger, der skal anføres
Foreningens/jægerrådets/kredsens

Navn:
Nr.:
Adresse:

Kreds nr.:
Momsregistreret
Kontaktpersonens/Projektlederens

Formandens

(Sæt kryds)

ja

Nej

Navn:
Adresse:
Postnr./by:
E-mail:
Mobil nr.:

Tlf. nr.:

Navn:
Adresse:
Postnr./by:
E-mail:
Mobil nr.:

Tlf.nr.:

2. Hvad søger I til - sæt kryds
Kurser afholdt i DJ regi
Juniorjæger aktiviteter
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3. Kort beskrivelse af projektet

4. Projektets udgifter
Kr.:
Kr.:
Kr.:
Kr.:
Kr.:
Kr.:
Samlede udgifter

Kr.:

5. Tidligere tilskud
Hvis I inden for de sidste 5 år har fået tilskud fra puljen bedes venligst oplyst:
Årstal:
Projekt.
Beløb:
6. Bankoplysninger til brug for udbetaling
Foreningens bankoplysninger: Reg.nr.:

Konto nr.:

Dato:
Underskrift af projektlederen/kontaktpersonen
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