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Aktivitetspulje 
 
 
Unge i Beredskabet har en aktivitetspulje, som kan søges af alle landets brandkadet- ungdoms- og 
juniorkorps.  
 
Formålet med aktivitetspuljen er at; 

➢ Skabe netværk på tværs af korpsene rundt omkring i landet 
➢ Styrke de unges oplevelse af fællesskab på tværs af korps, kommuner og regioner 
➢ Bidrage til at øge de beredskabsfaglige og sociale aktiviteter  

 
 

**En betingelse for at søge aktivitetspuljen er, at flere brandkadetkorps på 
tværs af kommunegrænser deltager i aktiviteten** 

 
 
Hvor meget og hvad kan der søges til? 
Der kan søges om økonomisk støtte i beløbsstørrelsen fra 1.000- 10.000,- pr. aktivitet.  
 
En aktivitet skal være af beredskabsfaglig, undervisningsfaglig eller social karakter. Der kan fx søges tilskud 
til et weekendforløb med beredskabsfaglige øvelser, indgang til fx museum eller udstilling eller en aften på 
tværs af to korps, hvor aftenen ender med pizza og bowling.  
 
For at tilgodese flest mulige korps kan hvert korps maksimalt søge en gang om året. Da der lægges vægt på 
at tilgodese så mange korps som muligt ved tildeling af midler, er der større sandsynlighed for at få en 
bevilling, jo flere deltagere der er om at dele beløbet.    
 
Der ydes ikke støtte til lønninger og driftsmæssige omkostninger.  
 
Hvis aktiviteten tidligere har været afholdt, skal der i ansøgningen særligt fremgå, hvad den økonomiske 
støtte skal benyttes til, som aktiviteten tidligere ikke har indeholdt.  
 
 
Hvem kan ikke søge? 
Aktivitetspuljen kan ikke ansøges til aktiviteter, hvor deltagerne kun er nyopstartede korps, som har fået 
etableringsstøtte fra Unge i Beredskabet.  
 
Hvornår? 
Ansøgningerne behandles løbende.  
 
Selve ansøgningen 
Kortfattet ansøgning på max én side skal indeholde nedenstående punkter:  
 
Ansvarlig 

➢ Kontaktoplysninger på ansvarlig tovholder på aktiviteten 
➢ Navn på aktivitet 
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➢ Beskrivelse af aktiviteten 
➢ Aktivitetens formål 
➢ Hvem og hvor mange forventes at deltage? 
➢ Hvordan bidrager aktiviteten til aktivitetspuljens formål 

 
 
Økonomi 

➢ Aktivitetens samlede budget 
➢ Angivelse af størrelsen på det ansøgte beløb samt hvad beløbet specifikt skal bruges til fx 

forplejning, transport, færgebillet, indgang til en aktivitet etc.  
 
 


