VIGTIGE DATOER FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER
I KØGE KOMMUNE 2021 (opdateret 22.10.20)

Frister for aftenskoler
Ansøgning om tilskud til voksenundervisning for kommende kalenderår
Ansøgning om seniorpas for kommende år
Ansøgning om supplerende støtte til indeværende kalenderår (2. runde
tilskud)
Ansøgning om driftstilskud til egne og lejede lokaler for kommende år
Svar på ansøgninger
Udbetaling af supplerende tilskud (2. runde)
Udbetaling af tilskud under 100.000 kr. (1 rate)
Udbetaling af tilskud over 100.000 kr. (2 rater)
Indsendelse af tilskudsregnskab

1. oktober
1. oktober
1. oktober
1. oktober
December
December
1. januar
1. januar og
1. juli
1. marts

Frister for folkeoplysende foreninger
Ansøgning om aktivitetstilskud
Ansøgning om kursustilskud for afholdte kurser i foregående kalenderår
Indsendelse af afregning af lokaletilskud på baggrund af a conto tilskud
for foregående år
Kommunens tilbagebetaling på afregning af lokaletilskud
Indsendelse af tilskudsregnskab
Udbetaling af aktivitets- og kursustilskud
Udbetaling af a conto lokaletilskud under 100.000 (1 rate)
Udbetaling af a aconto lokaletilskud over 100.000 kr. (2 rater)
Nye ansøgninger om lokaletilskud til egne og lejede lokaler og ændringer
vedr. eksisterende lejemål for kommende kalenderår
Indsendelse af afregning vedr. fritidspas
Udbetaling fra kommunen vedr. fritidspas

1. marts
1. marts
1. marts
Løbende fra
april
1. juni
Løbende efter
indsendelse af
regnskab
1. februar
1. februar og
1. august
1. november
15. maj og
15. november
Ultimo juni og
ultimo
december

Øvrige frister og vigtige datoer
Sæsonbooking af lokaler og udendørsanlæg
Tilmelding til Sommersjov for arrangører
Ansøgning til pulje for foreninger med elitepotentiale
Ansøgning til Udviklingspuljen
Afvikling af Sommersjov-aktiviteter
Ansøgning til Kulturpuljen vedr. aktiviteter i 2022 på 50.000 kr.
eller derover
Ansøgninger til Kulturpuljen under 50.000 kr.
Indsend erklæring om indhentelse af børneattest til det kommende år

1. marts
Forventet april
1. maj
1. juni og
1. december
29. juni –
11. august
Forventet
1. september
Løbende
31. december

Mere information
Læs mere på koege.dk/forening
Kontakt
Kultur og Idræt på kulturogidraet@koege.dk eller på 56 67 67 67

