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Folkeoplysningens ønsker til en sommerpakke
DFS ser frem til vedtagelse af en sommerpakke, der sikrer mulighed for og understøtter afviklingen af
folkeoplysende aktiviteter i sommerperioden. Det væsentligste behov for de folkeoplysende foreninger er at
få mulighed for at udfolde sig til glæde for de mange, der holder sommerferie i Danmark. Det kan være til
egnsteater, koncerter, oplevelsesture, lokale læringsevents og meget andet.
DFS håber, at vores medlemmer vil kun søge støtte i sommerpakken, som kan afhjælpe og løse de
udfordringer, som de folkeoplysende aktører står overfor. Vi har efter dialog med vores medlemmer
indsamlet følgende ønsker til former for støtte og til ansøgningskriterier:

Ønsker til former for støtte, der kan søges i sommerpakken:
1. Incitamentspulje til god genstart, f.eks. en klippekortsordning eller et tilskud til
minimering af deltagerbetaling eller i bedste fald at den kan bortfalde helt.
2. Genstartsmidler, der kan rettes mod tilbagerekruttering af medlemmer, f.eks.
markedsføringsinitiativer og små events, samt indkøb af udstyr til nye medlemmer.
3. Tilskud til meromkostninger, der er forbundet med at udføre aktiviteter under coronarestriktionerne, heriblandt:
a. Udgifter i forbindelse med ekstra værnemidler og tjek af coronapas
(personale, scanningsudstyr til QR-koder, mobilabonnementer til samme osv.)
b. Udgifter til ekstra udstyr til aktiviteter, fx leje telte til udendørs øvning.
c. Udgifter til sikring af lokaleforhold; at de lokalekrav, som coronaretningslinjerne stiller, ikke betyder ekstra udgifter for den enkelte forening.
d. Mulighed for dække tab ved at gennemføre arrangementer, hvor kun hver
anden stol må besættes.
4. Midler til digitale sommeraktiviteter, f.eks. støtte til omlægning af aktiviteter til
online-foredrag

Ønsker til ansøgningskriterier for sommerpakke:
I.

Perioden dækker hele sommerperioden (1. juni – 31. august 2021)

II.

Sommerpakken kan søges af alle – både lokale, regionale og landsdækkende
organisationer – og at der ikke indgår specifikke kriterier for afgrænsning baseret på
ansøgers omsætning (sidste års begrænsning på min. 1 mio i omsætning for at kunne
søge Aktivitetspuljen var et problem for mange mindre folkeoplysende foreninger).
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