Oversigt over ansøgningspuljer der forventes udmeldt i perioden 1. august – 30. august 2018
Socialstyrelsen forventer at udmelde 3 ansøgningspuljer i perioden 1. august – 30. august 2018. Under hver ansøgningspulje kan du læse om puljens
størrelse, formål og ansøgerkreds. Derudover kan du se, hvor du kan læse mere om puljen og nederst finder du de relevante links.
Denne månedskalender er et supplement til puljekalenderen for hele 2018.
Ansøgningspuljens navn,
finanslovskonto og
størrelse

Formål

Ansøgerkreds

Forventet
udmeldingstidspunkt

Forventet
ansøgningsfrist

Forventet
udmøntningstidspunkt

Flere med i lokale fællesskaber
Der er i alt afsat 5,2 mio. kr. på
finanslovens § 15.75.47.10

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte
projekter, som skal have fokus på at realisere og
forankre konkrete og innovative idéer til
løsningen af lokale sociale problemer, fx ved at
udvikle og afprøve modeller til forskellige
målgrupper, der kan koble den kommunale og
frivillige indsats for at få flere med i frivillige
fællesskaber som frivillige.

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
frivillige organisationer og foreninger.

Uge 32

Uge 40

Uge 48

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
kommuner.

Uge 32

Uge 40

Uge 50

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
kommuner, der etablerer et
samarbejde mellem plejefamilier og
døgninstitution(er) og/eller
opholdssted(er) på børne- og
ungeområdet

Uge 31

Uge 40

Uge 50

Det forventes at 15-25 projekter opnår støtte.

Førstehjælpskurser til
personale i dagtilbud
Der er i alt afsat 8,1 mio. kr. på
finanslovens § 15.25.23.10.

Samarbejde mellem
døgninstitutioner og
plejefamilier
Der er i alt afsat 14,5 mio. kr. på
finanslovens § 15.75.15.70.

Læs om ansøgningspuljen satspuljeaftalen
for 2018-2021 og i finansloven for 2018.
Formålet med ansøgningspuljen er at støtte
kommuner, der ønsker førstehjælpskurser til
personalet i dagtilbud. Kommunerne skal
medfinansiere 25 pct. af udgifterne til
førstehjælpskurset.
Læs om ansøgningspuljen i Aftale om
"Stærke dagtilbud – alle børn skal med i
fællesskabet” og i finansloven for 2018.
Formålet med ansøgningspuljen er, at
plejefamilier med mere behandlingskrævende
børn får støtte og supervision af højt
kvalificerede fagpersoner på døgninstitutioner
eller opholdssteder. Plejerfamilier med mindre
behandlingskrævende børn anbragt kan også
deltage i projektet.
Det forventes at 4-5 kommuner kan modtage
midler fra ansøgningspuljen.
Læs om ansøgningspuljen i satspuljeaftalen
for 2018-2021 og i finansloven for 2018.

Anm.: Der gøres opmærksom på, at tidspunkterne for udmelding, ansøgningsfrist og udmøntning er forventede tidspunkter. Der kan derfor forekomme afvigelser.
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Læs mere:
Link til finansloven for 2018, § 15 Børne og Socialministeriet: http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/fl18a15.pdf
Link til satspuljeaftalerne: http://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/satspuljen/hvad-er-satspuljen/
Link til aftale om et stærkere dagtilbud fra 2017: http://socialministeriet.dk/media/18857/aftale-mellem-regeringen-venstre-liberal-alliance-og-konservative-og-danskfolkeparti-socialdemokratiet-og-radikale-venstre-om-staerke-dagtilbud.pdf
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