Nyjægerpuljen
Vejledning til ansøgning

VIGTIGT! Læs hele vejledningen igennem før du påbegynder ansøgning.
Hvad er Nyjægerpuljen?
Nyjægerpuljen har til formål, dels at oplyse Nyjægere i jægerhåndværket dels at skabe netværk mellem
Nyjægere og "gamle” jægere.
OBS: En Nyjæger defineres som én, der har erhvervet sit jagttegn, og som har bestået den praktiske
haglskydeprøve inden for de seneste 3 år!
For at et arrangement kan opnå tilskud, skal det være af oplysende karakter inden for jagt, vildt og natur.
Emner kan blandt andet være: hav- og strandjagt, buejagt m.m., lokale aktiviteter for nyjægere omkring
natur- og vildtpleje, våbenhåndtering, skydefærdigheder, efterbehandling og tilberedning af vildt mv.

Hvor mange penge er puljen på?
I 2018 har hovedbestyrelsen afsat kr. 25.000 til mindre lokale Nyjægeraktiviteter.

Hvem står bag puljen?
Puljen administreres af Danmarks Jægerforbunds Nyjægerudvalg.
Danmarks Jægerforbund ønsker en etisk og veluddannet jægerskare. Dette skal skabes ved aktiviteter i de
lokale jagtforeninger. Det er vigtigt, at der arbejdes for at videreføre og styrke de lokale aktiviteter på
Nyjægerområdet og intensivere arbejdet med rekruttering og fastholdelse af nye jægere.

Hvem kan søge?
For at det er muligt for Danmarks Jægerforbund at udbetale tilskud til en aktivitet, er det nødvendigt, at
ansøgningen sker gennem en jagtforening, der hører under Danmarks Jægerforbund.
Er du i tvivl om dit projekt kan komme i betragtning, så tag kontakt til Danmarks Jægerforbund og hør
nærmere, inden du udfylder ansøgningen.

Hvad gives der tilskud til?
Der gives tilskud til en bred vifte af projekter. Som beskrevet ovenfor er det vigtigt, at arrangementet er af
oplysende karakter, og at Nyjægeren på den ene eller anden måde stifter bekendtskab med
jægerhåndværket gennem aktiviteten.
Nyjægerudvalget har besluttet sig for følgende kriterier:
• Der kan søges til undervisning i skydning, men krudt og kugler skal ske ved egenfinansiering.
•

Hvis skydning er hovedaktiviteten i ansøgningen ydes der ikke tilskud hertil, men såfremt
aktiviteten indgår i en større aktivitetsplan, vurderes ansøgningen fra sag til sag.

•

Det er et krav, at arrangementet annonceres på hjemmesiden (aktivitetskalenderen).

•

Nyjægerpuljen yder ikke tilskud til spiritus, gaver/præmier, inventar og/eller til jagtleje/udsætning.

•

Puljen yder max. ydes 50% til materialer.

Hvordan ansøger du?
For at komme i betragtning til at modtage støtte fra puljen skal udfyldes et ansøgningsskema.
Du finder skemaet her:
http://www.jaegerforbundet.dk/medlemsnettet/jagtforeningsarbejde/tilskudsmuligheder/nyjaegerpuljen/
Alle punkter i ansøgningen skal udfyldes bedst muligt.
Det er vigtigt at indsende fyldestgørende budget på det der søges om tilskud til.
Derudover er det også vigtigt, at der i ansøgningen angives, hvor meget foreningen evt. selv finansierer
eller om nyjægerne opkræves deltagerbetaling af foreningen.
Ansøgninger behandles løbende (dog skal aktiviteten gerne være afholdt og regnskab indsendt inden 15.12).
Det udfyldte underskrevne ansøgningsskema scannes og sendes til di@jaegerne.dk
eller
Danmarks Jægerforbund
Sekretariat for Nyjægerpuljen
att.: Désirée Iuel
Molsvej 34
8410 Rønde
Vær opmærksom på, at visse elementer skal være i orden, inden tilskuddet kan udbetales. Se nedenstående
afsnit herom.

Hvad skal være i orden inden tilskuddet kan udbetales?
1.

Når projektet er gennemført, indsendes senest 14 dage efter det afholdte arrangement al
dokumentation for de afholdte udgifter svarende til projektbeskrivelsen og det fremsendte budget til
Sekretariatet for Nyjægerpuljen.
Vedlæg ligeledes gerne en deltagerliste og oplys deltagernes medlems nr.

2.

Dokumentationen skal være i form af original kvitterede regninger fra leverandøren af varen eller
ydelsen, samt et særligt regnskab med kopi af bilag, der skal være attesteret af foreningens formand
og kasserer. Er dokumentationen ikke modtaget rettidigt, mistes retten til tilskuddet. Vær opmærksom
på, at Nyjægerudvalget kan kræve tilbagebetaling af uberettigede modtagne midler.

3.

Det forventes, at tilskuddet fra Nyjægerpuljen profileres. Sekretariatet modtager derfor gerne en kort
beretning samt evt. billeder fra Nyjægerarrangementet for at synliggøre Nyjægerpuljen samt for at
inspirere andre mulige interesserede Nyjægere.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til puljen eller ønsker sparring på din ide, er du velkommen til at kontakte Danmarks
Jægerforbund, Désirée Iuel for yderligere oplysninger på tlf. 88 88 75 07 eller di@jaegerne.dk.

