1. Idrætspuljen - Elite og talentstøtte
•

Formålet er at støtte målrettede og langsigtede tiltag, som skaber de bedst mulige vilkår og vækstmiljøer i
foreningerne mhp. at realisere fremtidige satsninger på elite- og talentidrætsområdet.

Hvem kan søge:
•

Elite- og talentforeninger hjemmehørende i Greve Kommune kan anmode om støtte via en samarbejdsaftale
med Greve Kommune til satsninger, som ligger inden for støtteordningens formål.

•

Eliteforeninger er foreninger, der som minimum i de seneste 2 år har opnået og i de kommende 2 år
realistisk set vil kunne opnå placeringer i top 10 i den øverst mulige seniorrække/turnering/liga i det
pågældende specialforbund under DIF. Derudover skal foreningen arbejde med en elitestrategi, som lever op
til særlige kriterier.

•

Talentforeninger skal, som minimum tilhøre den nationale elite på ungdomsniveau i det pågældende
specialforbund under DIF og arbejde med en talentstrategi, som lever op til særlige kriterier.

Kriterier for støtte:
Støtteniveauet bestemmes på baggrund af kriterier af betydning for foreningernes elite- og talentudviklingsmiljø.
•

Det omfatter i elitesammenhæng foreningens præstationer, disciplinens konkurrenceintensitet,
trænerniveauet og foreningens sportslige ledelse.

•

Kriterier i talentsammenhæng omfatter særligt talentudviklingsmiljøets potentiale.

•

Indgåede samarbejdsaftaler vil på baggrund af dialog blive evalueret én gang årligt.

2. Idrætspuljen – Breddeidræt
•

Formålet er at støtte flere Greve borgeres deltagelse i idrætten og udviklingstiltag i foreninger, som fører til
flere medlemmer og frivillige i foreningerne.

•

Samtidig er det formålet at støtte tiltag og projekter, der øger eller fastholder antallet af idrætsaktive i Greve
Kommune.

•

Endelig kan formålet være at støtte indsatser for at fremme særlige målgruppers deltagelse i idrætslivet i
Greve Kommune.

Hvem kan søge:
•

Godkendte idrætsforeninger hjemmehørende i Greve kommune kan søge støtte til breddeidræt indenfor
formålsbeskrivelsen.

Kriterier for støtte:
•

Jf. formålsbeskrivelsen

•

Støtte kan i helt særlige tilfælde søges som en samarbejdsaftale afhængigt af det konkrete formål.

•

Der må forventes en egenfinansiering til de fleste projekter, der ansøges vedr. breddeidræt.

3. Idrætspuljen - Handicaptilskud til idrætsforeninger og aktiviteter for særligt
udsatte grupper
•

Formålet er at støtte idrætsforeninger, som ønsker at tilbyde sine aktiviteter til handicappede og særligt
udsatte grupper.

Hvem kan søge:
•

Godkendte idrætsforeninger hjemmehørende i Greve kommune som udbyder idrætsaktiviteter for
handicappede og særligt udsatte grupper.

Kriterier for støtte:
•

Gælder for dokumenterede merudgifter ved udbud af aktiviteter for handicappede og særligt udsatte
grupper

•

Hvis der opstår tvivl, og der i udvalget er enighed herom, kan udvalget indkalde en konsulent fra Dansk
Handicapidrætsforbund.

4. Idrætspuljen - Materialer til idrætsforeninger
•

Formålet er at kunne yde materialetilskud til idrætsfaciliteter.

Hvem kan søge:
•

Godkendte idrætsforeninger hjemmehørende i Greve kommune kan søge materialetilskud.

Kriterier for støtte:
•

Ansøgninger der særligt vedr. materialer som er en forudsætning for en sikker udøvelse af aktiviteten
prioriteres

•

Der ydes ikke tilskud til ansøgninger som har et indhold, der forventeligt kan ligge under alm. drift.

5. Idrætspuljen - Særlige udviklingstiltag vedr. idræt
•

Formålet er at støtte særlige initiativer til udvikling af folkeoplysningsområdet.

Hvem kan søge:
•

Godkendte idrætsforeninger hjemmehørende i Greve kommune kan søge støtte til særlige udviklingstiltag.

Kriterier for støtte:
Ansøgninger om udviklingstiltag vedr. idræt koncentreres om indsatser inden for det organiserede idrætsliv, der:
•

Tiltrækker målgrupper, der ikke normalt ses i det folkeoplysende miljø, særligt børn og unge.

•

Folkeoplysende virksomhed på tværs af for eksempel alder, baggrund, fritid/idræt/kultur,
organiseret/selvorganiseret med videre.

•

Enkeltstående arrangementer med nye aspekter og formål.

•

Der ydes ikke tilskud til faciliteter, kommercielle formål, eksisterende aktiviteter, kompetencegivende
formål, og ansøgere, som primært hører ind under anden lovgivning eller andre puljer.

Anvendelse af puljemidler
Puljemidlerne fordeles én gang årligt
Vedr. processen ultimo januar
•

Uforbrugte midler flyttes mellem de to puljeudvalg, således at alle midler uddeles én gang hvert år.

Mulighed for tilsyn af alle bevilligede tilskud
Vedr. processen primo november det efterfølgende år
•

Nye ændringer af Folkeoplysningsloven §33 stk. 5 forpligter kommunerne at føre øget tilsyn med
tilskudsmodtagere ift. om de overholder betingelser for tilskud og anvisning af lokaler.

•

De nye bestemmelser betyder, at Greve Kommune fremadrettet kan (ikke skal) føre tilsyn med alle
bevilligede tilskud frem for nuværende minimum 10 %.

Vigtige datoer:
Datoer

Handling

15. september

Mulighed for ansøgning af idræts- og fritidspuljerne via http://ifsgreve.dk/tilskud%20%26%20puljer.html

15. november

Ansøgningsfrist for idræts- og fritidspuljerne.
Efter ansøgningsfristen gennemgår IFS alle ansøgninger for at sikre, at
ansøgningerne indeholder alle relevante oplysninger.

1. december

I de tilfælde hvor der mangler fakta e.l., sørger IFS for i videst muligt omfang
at indhente oplysninger. I den forbindelse skal ansøgere svare inden den 1.
december.

Primo december

IFS´s indstillinger til placering af ansøgninger sendes til puljeudvalgene

Medio december – medio januar

Henholdsvis Idrætspulje og Fritidspuljeudvalgene behandler ansøgningerne

Ultimo januar

Fordeling af eventuelle uforbrugte midler mellem Idræts- og Fritidspuljerne

Primo februar

Udsendelse af bevillingsbreve samt udbetaling af tilskud

Primo november (efterfølgende år)

Opfølgning på tilskud fra foregående års puljeuddeling. Er tilskud anvendt
som ansøgt og i henhold til bevillingsbrevene?

