
Retningslinier for ansøgning om tilskud fra MBUF 
 

Hvem  kan søge 

Lokalforeninger, medlemmer af MBUF (findes ikke medlemmer reduceres i % af andel) 

Enkeltpersoner kan ikke søge, men skal ansøge gennem en lokalforening, som så vurderer 

ansøgningen inden den fremsendes. (landsmedlemmer kan fremsende direkte til styrelsen) 

 

Hvad kan der søges til 

Løn ? 

Administration max 15% 

Uddannelse max 40% 

Rejseudgifter max 25% 

Lokalevedligehold max 25% 

Materiel max. 50 % 

Projekter (udadrettede og/eller Udviklende for lokalforeningen) 

Tværgående/nyskabende projekter 

Landsarrangementer max 75% 

Underskudsgarantier 

Jubilæum – se specielt regelsæt 

 

 

Hvad kan der ikke søges til 

Løbende drift og vedligehold 

Ansøgninger som kan opnå fuld støttes andre steder 

Ansøgninger som helt eller delvist ikke er rettet mod personer under 25 år 

Der fradrages forholdsmæssigt for målgrupper over 25 år 

 

Hvem sendes ansøgningen til 

De lokale arbejdsgrene: 

Landslederen  

Tværgående ansøgninger: 

MBUF’s formand 

 

Hvad skal ansøgningen indeholde 

(se ansøgnings-blanket) 

Beskrivelse af den betydning tilskuddet vil få for arbejdets fortsatte udvikling 

Projekt/formåls-beskrivelse 

Forventet økonomi, herunder egen andel, øvrige tilskud, eget arbejde og betalingsplan 

Der kan vedlægges/fremsendes specifikationer, tilbud og supplerende beskrivelser 

Oplysninger om målgruppens alders-sammensætning noteres 

Husk at bemærke om der ønskes aconto udbetaling 

 

Hvor meget kan der ansøges 

Vurderes på hver enkelt ansøgning, der kan gives tilskud i løbende rater 

Der kan dog max på et år gives 150.000,- pr lokalforening 

Over en 3 årig periode max 300.000,- 

 



Hvad skal ansøgningen vurderes på 

Hensigten med projektet 

Projektets sammenhængskraft 

Projektets målgruppe 

Projektets levetid 

Ansøgerens egen andel 

Ansøgerens økonomi i øvrigt 

Ansøgerens formue 

Ansøgerens engagement 

Ansøgerens evne til at genere nødvendig merindtægter 

Ansøgerens andre selvvalgte udgifter 

Ansøgningen vægtes op mod MBUF’s formålsparagraf/tema 

 

Hvordan skal ansøgningen behandles 

Blanketten på hjemmesiden benyttes 

Der kan søges løbende 

Beløb under kr. 5.000,- bevilliges af landslederne  

Beløb op til kr. 10.000,- bevilliges af landslederne, styrelsen informeres 

Beløb op til kr. 150.000,- bevilliges af styrelsen 

Beløb over kr. 150.000,- bevilliges efter mindst 2 på hinanden følgende styrelses møder  

Landslederen/formanden præsenterer ansøgningen for styrelsen, der beslutter 

Styrelsen behandler efter indstilling fra landslederne/formanden  

 
Ansøgning iøvrigt 
Ansøgning vedlagt beskrivelse og budget sendes til MBUF’s kasserer inden 
udgiftens afholdelse. 
Der bekræftes modtagelse af ansøgningen efter senest en måned, Efter endt behandling og 
positivt svar (max 6 mdr. efter modtagelse) kan udgiften afholdes.  
 
Dokumentation for afholdelse og udgifter sendes efterfølgende til MBUF’s kasserer, som derefter 
udbetaler tilskuddet. Der kan dog undtagelsesvis anmodes om aconto udbetaling, dette skal 
påføres ansøgningen. 
 
Senest to måneder efter udgiftens afholdelse fremsendes nødvendig dokumentation. 
Såfremt anmodning om udbetaling af bevilget tilskud ikke er modtaget senest et 
år efter bevillingen, bortfalder tilskuddet. 
  

 

 


