
EG ON KULTUR & FRITID
TILSKUDSMODUL

Med Tilskudsmodulet til EG On Kultur & Fritid digitaliserer du alle 
processer omkring søgning, tildeling og udbetaling af tilskud til 
foreninger og frivilligt arbejde. Fra lokalpolitisk hold kan du tilpasse 
en kommunespecifik tilskudsmodel på tværs af fx aldersgrupper og 
forenings- og aktivitetstyper.  

Gør det nemt at søge og administrere tilskud til det frivillige arbejde
Et alsidigt foreningsliv er med til at gøre din kommune til et attraktivt og 
rart sted at bo. Men det er en tung, administrativ opgave at sikre, at alle  
foreninger får udbetalt tilskud i overensstemmelse med gældende lovgiv-
ning og i samklang med lokale målsætninger og ambitioner. Besværlige 
processer lægger også en unødig byrde på foreningslivet, som afskrækker 
frivillige kræfter fra at engagere sig.

Med Tilskudsmodulet til EG On Kultur & Fritid implementerer du en velde-
fineret og transparent proces, der letter og effektiviserer sagsbehandlin-
gen for alle parter — og giver det politiske og administrative niveau unik 
forhåndsindsigt at prioritere efter.

Fuldt digitaliseret proces styrker forvaltningen
Tilskudsmodulet giver foreninger og sagsbehandlere én samlet indgang  
til et fuldt digitaliseret og effektivt sagsflow. Modulet er fuldt integreret i 
EG On Kultur & Fritid, der i forvejen gør det nemt at håndtere booking og  
administration af lokaler på en måde, der passer til netop din kommunes 
behov og særlige forhold. 

Styrk foreningsliv og forvaltning med  
digital behandling af ansøgninger om tilskud

EG  www.eg.dk

FORDELE 

• Digitalisér søgning, tildeling og
udbetaling af tilskud til foreninger

• Understøt kommunespecifikke
tilskudstyper

• Let den administrative byrde for de
frivillige kræfter

• Gør sagsbehandlingen ensartet og
mere effektiv

• Simulér effekten af tilskudsmodel-
len på tværs af fx aldersgrupper og
forenings- og aktivitetstyper

http://www.eg.dk


FUNKTIONER

• Fuldt integreret i EG On Kultur &
Fritid med én samlet indgang for
foreningerne

• Udbetaling af tilskud understøttes
direkte fra løsningen

• Integration til kommunens øko-
nomisystem (KMD Opus, Fujitsu
Prisme og EG ØS Indsigt)

• Fleksibel kommunal administration
af tilskudstyper, perioder, tilladte
ansøgere og dokumentkrav m.m.

© 2018 EG A/S.

Varemærker og registrerede varemærker tilhørende tredjepart i dette dokument tilhører de respektive ejere.
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Simulér tilskudsmodellen, og træf bedre beslutninger 
Med Tilskudsmodulet kan du håndtere kommunespecifikke tilskudstyper  
på tværs af aldersgrupper og forenings- og aktivitetstyper, endda helt ned 
til hvert enkelt spørgsmål i jeres tilskudsansøgninger. Tilskudsmodulets  
håndtering af ansøgninger gør det efterfølgende nemt at simulere og 
udregne fordelingen blandt foreningerne på baggrund af din kommunes 
særlige regler og formler. 

Derfor kan det politiske og administrative niveau let gennemskue den 
økonomiske prioritering, før den vedtages. Det giver solid beslutningsstøtte 
og sikker viden, der gør det mere overkommeligt at nå de tilsigtede mål og 
undgå utilsigtede afledte virkninger. 

Når sagsbehandlingen er afsluttet, kan tilskuddet udbetales direkte fra 
løsningen gennem integration til kommunens økonomisystem.

Let foreningernes administrative byrde 
Tilskudsmodulet til EG On Kultur & Fritid letter indsatsen for de frivillige 
kræfter ved at give adgang til en brugervenlig og ensartet grænseflade,  
der leder brugeren korrekt gennem ansøgningsproceduren, så risikoen for 
fejl og tidsspilde mindskes.

Foreningens tegningsberettigede
logger ind i EG On

Kommunen modtager og
kontrollerer tilskudsansøgningen

Foreningsbrugeren
udfylder på ny og returnerer 
ansøgningen til kommunen

Hvis nødvendigt sender 
kommunen tilskudsansøgningen 
retur til foreningsbrugeren
med kommentar om fejl/mangler

Kommunen godkender 
tilskudsansøgningen
som “klar til afgørelse”

Udbetalingen overføres sammen med alle udbetalinger
for tilskudsperioden via EG´s udbetalingssystem til 
kommunens økonomisystem

Foreningen modtager tilskud, evt.
i �ere rater, via foreningens CVR

Kommunen beregner periodens 
tilskudsfordeling på tværs af alle 
modtagne ansøgninger

Kommunen fastsætter
udbetalinger, og modtager af tilskud
får automatisk bedsked om afgørelse

Foreningsbrugeren udfylder
tilskudsansøgningen

Foreningsbrugeren 
signerer med NemID

EG NFU øs

Kontakt EG: 
Tlf. 7013 2211 eller kontakt@eg.dk.
Læs mere på www.eg.dk. 

It-løsninger, der styrker din forretning og matcher din branche
EG er blandt Skandinaviens førende leverandører af it-løsninger, der skaber forretningsmæssig
værdi for både små og store virksomheder. Vi har mere end 2.000 medarbejdere, som med deres
viden og brancheindsigt bidrager til produktivitetsforbedringer hos vores kunder i Danmark, Norge
og Sverige.


