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Oversigt over Socialstyrelsens ansøgningspuljer 2020
Opdateret version: 12. juni 2020

I denne årskalender kan du læse om de forskellige ansøgningspuljer - hvornår på
året de forventes udmeldt og udmøntet samt formål, målgruppe, ansøgerkreds og
bevillingens størrelse for de enkelte ansøgningspuljer.
Årskalenderen suppleres af en række månedskalendere, hvor det mere præcist
fremgår, hvornår de forskellige ansøgningspuljer forventes udmeldt og udmøntet.
Månedskalenderne offentliggøres løbende på Socialstyrelsens hjemmeside.

Forventet

Forventet

udmelding

udmøntning

Døgninstitutioner, socialpædagogiske
opholdssteder, kollegier og kollegielignende
opholdssteder, jf. servicelovens § 66, nr. 5-7,
herberger og andre sociale døgn- og
overnatningstilbud til udsatte unge samt kommuner
og organisationer, der driver denne form for tilbud.

1. kvartal

3. kvartal

Frivillige organisationer, foreninger og andre
initiativer, herunder frivilligcentre.

1. kvartal

2. kvartal

Navn og FL-konto

Mio. kr.*

Formål

Målgruppe

Ansøgerkreds

Styrket efterværn til tidligere
anbragte unge
§ 15.26.32.10.

24,2

At styrke indsatsen for at forebygge
hjemløshed blandt tidligere anbragte unge,
således at antallet af tidligere anbragte unge i
hjemløshed mindskes.

Unge fra 18 til 30 år, der er eller har været
anbragt uden for hjemmet, som har flere
risikofaktorer i forhold til hjemløshed og har
brug for støtte i overgangen til egen bolig.

Frivilligt Socialt Arbejde (PUF)
§ 15.71.47.10.

45,7

At yde støtte til frivillige sociale indsatser og
projekter, som udføres med henblik på dels at
styrke den frivillige ulønnede indsats og dels
at forebygge og afhjælpe problemer for socialt
truede borgere eller borgere i en svær
livssituation.

Socialt truede borgere eller borgere i en svær
livssituation.

Ansøgningspuljen udmøntes i 4 ”underpuljer”.

Handicappulje. Koloniophold mv.
for handicappede børn, unge og
deres forældre
§ 15.64.07.10.

12,8

At støtte koloniophold, familieferier i ind- og
udland samt kursusvirksomhed for børn og
unge med handicap samt deres forældre og
søskende.

Handicappede børn og unge samt deres
forældre og søskende.

Landsdækkende handicaporganisationer og foreninger.

1. kvartal

2. kvartal

Sommerferiehjælp
§ 15.26.09.22.

9,7

At yde støtte til afvikling af sommerferieophold
for udsatte familier samt til opfølgende sociale
aktiviteter, så familierne kan få hjælp til at få
hverdagen til at hænge bedre sammen samt
få udvidet deres sociale netværk.

Socialt udsatte familier med hjemmeboende
børn, som ikke selv har mulighed for eller
overskud til at arrangere sommerferieophold.

Frivillige sociale foreninger og organisationer samt
almennyttige boligforeninger.

1. kvartal

2. kvartal

Styrket frivillig økonomi- og
gældsrådgivning
§ 15.75.30.10.

49,5

At tilbyde gratis økonomi- og gældsrådgivning
til socialt udsatte borgere med
gældsproblemer på tværs af relevante
kommuner, myndigheder og andre
civilsamfundsindsatser.

Socialt udsatte borgere med gældsproblemer.

Frivillige foreninger og private organisationer,
herunder almene boligorganisationer.

1. kvartal

2. kvartal

Støtte til ungekrisecentre
§ 15.26.19.20.

15,5

At støtte etableringen og driften af
ungekrisecentre eller ”ungebaser”, som skal
give børn og unge et sted, hvor de kan gå
direkte ind ”fra gaden” og få hjælp og
vejledning, når de oplever at være i krise,

Sårbare og udsatte børn og unge under 18 år i
krise eller kriselignende tilstand. Det kan både
være børn og unge, som er anbragte, eller
børn og unge, som bor hjemme.

Private eller frivillige organisationer, der har indgået
en samarbejdsaftale med en eller flere kommuner.

1. kvartal

2. kvartal

Det forventes at yde støtte til 1 projekt.

uden først at skulle henvende sig til
kommunen og uden nødvendigvis at inddrage
deres forældre først.
Udbredelse af ambulante tilbud
§ 15.75.05.10.

13,2

At støtte etablering af nye -og udbredelse af
eksisterende specialiserede tilbud om
ambulant rådgivning til voldsudsatte og
voldsudøvere af vold i nære relationer.

Borgere fra 18 år og opefter, der har været
udsat for vold i nære relationer, samt borgere
fra 18 år og opefter, der udøver vold i nære
relationer, og evt. medfølgende børn.

Kommuner, krisecentre og NGO’er, eventuelt i
partnerskaber.

1. kvartal

3. kvartal

Udlodningspuljen til
handicaporganisationer og –
foreninger (ULHAN)
§ 07.18.19.20.

87,1

At yde driftsstøtte til landsdækkende
handicaporganisationer og -foreninger med
henblik på at styrke deres arbejde på det
sociale område både i form af generel
interessevaretagelse og konkrete aktiviteter
for personer med handicap.

Borgere med handicap og deres pårørende.

Landsdækkende handicap-organisationer og foreninger.

1. kvartal

2. kvartal

Udlodningspuljen til
landsdækkende frivillige sociale
organisationer (ULFRI)
§ 07.18.19.40.

56,1

At yde driftsstøtte til landsdækkende frivillige
sociale organisationer med henblik på at
styrke deres arbejde på det sociale område.
Målet er generelt at styrke organisationerne
og deres indsats både i form af konkret støtte
til de målgrupper, som organisationen retter
sig mod, og i form af generel
interessevaretagelse.

Borgere inden for det sociale område.

Landsdækkende frivillige sociale organisationer.

1. kvartal

2. kvartal

Exitpakke til mennesker i
prostitution
§ 15.75.07.10

48,9

At forbedre trivsel og reducere
prostitutionsaktiviteter for udsatte personer i
prostitution.

Danske såvel som udenlandske borgere over
18 år med lovligt ophold i Danmark, der er i
prostitution.

Kommuner i samarbejde med NGO’er.

1. kvartal

3. kvartal

Housing First for Unge
§ 15.75.46.40.

21,6

At støtte og kvalificere kommunernes arbejde
med unge i risiko for hjemløshed samt unge i
hjemløshed.

Unge mellem 14 og 24 år, som er i risiko for,
eller som allerede lever i, hjemløshed.

Kommuner

1. kvartal

3. kvartal

Det forventes at yde støtte til ca. 5 projekter.

Afholdelse af ferielejre,
endagsudflugter, musik- og
kulturarrangementer
§ 15.26.09.23.

4,85

At yde støtte til ferielejre, endagsudflugter
eller musik- og kulturarrangementer for børn i
sommeren 2020, efteråret 2020 eller i vinteren
2020/2021, så socialt udsatte familier med
børn samt udsatte børn, herunder børn, der er
anbragt uden for hjemmet, kan få gode
oplevelser efter en svær tid under COVID-19.

Socialt udsatte familier med børn samt udsatte
børn, herunder børn, der er anbragt uden for
hjemmet, som ikke har mulighed for eller
overskud til at arrangere ferieophold og
udflugter eller deltage i musik- og
kulturarrangementer.

Frivillige sociale foreninger, idrætsforeninger og
spejderorganisationer samt almennyttige
boligforeninger, højskoler og kulturinstitutioner, som
afholder ferieophold, endagsudflugter, musik- og
kulturarrangementer for målgruppen.

2. kvartal

2. kvartal

Nødpulje til kompensation til
aflyste arrangementer
§ 15.11.40.10.

4,85

At sikre, at civilsamfundsorganisationer ikke
efterlades med en stor økonomisk regning
som følge af aflyste arrangementer i regi af
COVID-19.

Deltagere i det aflyste arrangement.

Civilsamfundsorganisationer, der yder en frivillig
indsats på socialområdet, og som har måtte aflyse
et planlagt arrangement i perioden 12. marts til 31.
juli 2020. Ansøgerkredsen omfatter både frivillige
sociale organisationer og handicaporganisationer.
Enkeltpersoner er dog ikke omfattet af
ansøgerkredsen.

2. kvartal

Løbende

Etablering af
nødovernatningstilbud
§ 15.75.21.20.

9,7

At sikre oprettelse af midlertidige
nødovernatningstilbud, som gadesovende
hjemløse kan benytte til akut overnatning i
vintermånederne og dermed bl.a. modvirke de
helbredsmæssige problemer, som gruppen af
hjemløse ellers kan opleve.

Gadesovende hjemløse med lovligt ophold i
Danmark, som har behov for et akut
overnatningstilbud i vintermånederne.

Frivillige organisationer og foreninger samt
kommuner.

2. kvartal

3. kvartal

Der ydes forventeligt støtte til etablering af 150-180
pladser.

Etablering af pladser på
kvindekrisecentre
§ 15.75.32.10.

-

At sikre at der etableres flere pladser på
kvindekrisecentre.

Kvinder med behov for ophold på
kvindekrisecenter.

Eksisterende kvindekrisecentre og aktører, der
ønsker at etablere et kvindekrisecenter.

2. kvartal

3. kvartal

Modning af metodeprogrammet
på stofmisbrugsområdet (MOVE)
som gruppebehandling til unge
§ 15.75.06.10.

8,7

At videreudvikle og modne MOVE på
stofmisbrugsområdet til brug i gruppebaseret
stofmisbrugsbehandling for ligeledes i den
behandlingsform at mindske frafald og øge
behandlingseffekten.

Unge mellem 15 og 25 år med
behandlingskrævende forbrug af illegale
rusmidler, der er i målgruppen for ambulant
stofmisbrugsbehandling efter § 101 i
serviceloven.

Landets kommuner.

2. kvartal

3. kvartal

Social Investeringspulje om
fremskudt psykiatri
§ 15.75.46.70.

12,5

At støtte kommuner i at omlægge praksis i
retning af en mere fremskudt psykiatriindsats.

Hjemløse borgere med ubehandlede
psykiatriske lidelser.

Kommuner, som indgår i et samarbejde med en
region.

2. kvartal

3. kvartal

Det forventes at yde støtte til ca. 4-6 projekter.

Det forventes at yde støtte til ca. 3-5 projekter.
Uddeling af julehjælp
§ 15.26.17.10.

9,7

At støtte landsdækkende, frivillige
organisationers uddeling af julehjælp for
derigennem at bidrage til, at frivillige
organisationer kan hjælpe et større antal
økonomisk klemte og socialt udsatte familier
med børn gennem deres indsats.

Udsatte familier med børn, som er økonomisk
klemte samt socialt udsatte, og som ikke har
råd til at holde jul med mad og gaver.

Landsdækkende, frivillige organisationer, der
uddeler julehjælp.

2. kvartal

3. kvartal

Grundfinansiering af etablerede
frivilligcentre
§ 15.71.03.10.

Se note2

At medfinansiere driften af eksisterende
frivilligcentre i 2021. Frivilligcentrene har bl.a.
til formål at gøre det lettere for den enkelte
borger at engagere sig i frivilligt socialt
arbejde og styrke samspillet mellem
kommuner og frivillige foreninger på det
sociale område.

Borgere, som har gavn af frivilligt socialt
arbejde, samt borgere og sammenslutninger,
som enten selv er engageret i frivilligt socialt
arbejde eller har ønsker herom.

Frivilligcentre, der er etableret som enten en
selvejende institution eller en frivillig forening, som
søger om grundfinansiering i 2021.

2. kvartal

4. kvartal (se
note)

Bedre indsats til mennesker med
psykiske vanskeligheder og
samtidigt misbrug på botilbud
§ 15.75.06.10.

20,0

At modne og udvikle én ny indsats til voksne
med psykiske vanskeligheder og et samtidigt
misbrug, der bor på botilbud efter
servicelovens §§ 107 og 108.

Borgere over 18 år med psykiske
vanskeligheder og et samtidigt misbrug, der
bor på botilbud efter servicelovens §§ 107 og
108. Der er ingen diagnostiske afgrænsninger
af målgruppen.

Kommuner og regioner i samarbejde med et
socialpsykiatrisk botilbud, samt private botilbud i
samarbejde med en kommune eller region.

3. kvartal

4. kvartal

Efteruddannelse på og
evaluering af ny institutionstype
§ 15.26.15.60.

1,0

At efteruddanne personalet på de nye delvist
lukkede institutionstyper for udsatte børn og
unge. Formålet med personalets
efteruddannelse er at sikre, at de unge, der
anbringes på institutionerne, tilbydes en
målrettet, struktureret behandling og støtte
med afprøvede og dokumenterede metoder
for den relevante målgruppe.

Børn og unge på delvist lukkede institutioner.

Godkendte delvis lukkede institutioner/afdelinger for
udsatte børn og unge, der tager initiativ til
efteruddannelse af personalet.

3. kvartal

4. kvartal

Flere med i lokale fællesskaber
§ 15.71.06.10.

30,6

At realisere og forankre konkrete og
innovative
idéer til løsning af lokale sociale problemer.

Socialt udsatte børn og voksne, borgere med
handicap, som er uden for
arbejdsfællesskabet, samt ældre.

Frivillige foreninger og organisationer i kombination
med kommuner og/eller det lokale frivilligcenter.

3. kvartal

4. kvartal

Ansøgningspulje til bedre
fysiske rammer
§ 15.71.08.20

8,6

At forskønne, opgradere eller ombygge
eksisterende indvendige lokaler og evt.
udendørs opholdsarealer, hvor udsatte
borgere tager ophold i kortere eller længere
tid.

Socialt udsatte borgere, der opholder sig på
herberger, forsorgshjem, natcafeer,
døgninstitutioner eller socialpædagogiske
opholdssteder mv.

Private eller frivillige organisationer, der driver
opholdssteder, døgninstitutioner, natcafeer,
herberger, hvor udsatte borgere bliver anbragt eller
tager ophold.

3. kvartal

4. kvartal

Model for samarbejde og
indsatser til børn og unge med
bekymrende skolefravær
§ 15.26.21.10.

13,1

At afhjælpe begyndende eller problematisk
skolefravær eller skolevægringsadfærd hos
børn og unge i grundskolens 0. – 10. klasse.

Børn og unge i grundskolens 0. – 10. klasse
med begyndende eller problematisk
skolefravær eller skolevægringsadfærd med
særligt fokus på socialt udsatte børn og unge
samt børn og unge med udviklings- og
opmærksomhedsforstyrrelser som fx ADHD og
autisme.

Kommuner, evt. i samarbejde med civilsamfundsorganisationer.

3. kvartal

4. kvartal

Styrket og helhedsorienteret
tilgang overfor udsatte unge på
kanten af uddannelse og
beskæftigelse
§ 15.26.21.10.

13,5

At sikre, at flere udsatte unge med sociale,
psykiske og/eller fysiske udfordringer støttes i,
motiveres til og opnår de relevante
færdigheder og personlige kompetencer til at
gennemføre en ungdomsuddannelse og/ eller
komme i beskæftigelse.

Udsatte unge mellem 15-25 år, som har et
tværfagligt støtte- og udviklingsbehov i forhold
til at gennemføre en ungdomsuddannelse og/
eller komme i beskæftigelse.

Kommuner, evt. i samarbejde med civilsamfundsorganisationer.

3. kvartal

4. kvartal

Udlodningspuljen til særlige
sociale formål (SærligSoc)
§ 07.18.19.50.

3,0

At yde tilskud til særlige sociale formål, der
styrker den frivillige ulønnede indsats og
forebygger og afhjælper sociale problemer.

Borgere, der har sociale problemstillinger eller
er i en svær livssituation.

Frivillige organisationer, foreninger eller lignende
med et socialt formål, der enten er landsdækkende
eller har et landsdækkende sigte.

3. kvartal

4. kvartal

* Der gøres opmærksom på, at beløbene er fratrukket administrationsbidrag svarende til op til 3 pct. ved de ansøgningspuljer, hvor der er adgang hertil på finansloven.
Note 2: Konto 15.71.03.10. vedr. grundfinansiering af frivilligcentre har en ansøgningsrunde i 2020, hvor centre som er etablerede og ikke i forvejen modtager grundfinansiering kan anmode om optagelse på ordningen fra og med 2021.
Tilskudsbeløbet per center udregnes på baggrund af det samlede antal centre, som lever op til kravene for bevillingen, dog maksimalt 0,35 mio. kr. pr. center. Udmelding og sagsbehandling/afgørelse finder sted i 2020, men midlerne udbetales
sammen med midlerne til de øvrige modtagere af grundfinansiering i 2021.

Læs mere om de forskellige ansøgningspuljer her:






Finansloven for 2020: https://www.regeringen.dk/nyheder/2019/finanslov-2020/ og https://www.fm.dk/publikationer/2020/finansloven-for-2020
Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023
Aftale om udmøntning af satspuljen 2018
Udmøntning af Udviklings- og Investeringsprogrammerne for 2020
Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri (§ 07 ansøgningspuljer)

