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Lejre Kommunes puljemidler til Bevæg dig for Livet.
Lejre Kommune er Bevæg dig for Livet visionskommune. Kommunen afsætter derfor midler
til at understøtte idræts- og motionslivet i kommunen med det formål, at få flere aktive og
flere aktive medlemmer i foreningerne. Den 5 årige partnerskabsaftale er indgået med
Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI, som stiller ekspertise, netværk og konsulentbistand
til rådighed for Lejre Kommune som en del af aftalen. Visionen er et udtryk for en ambition
om at 50% af befolkningen skal være medlem af en idrætsforening og 75% af befolkningen
skal være idrætsaktive inden udgangen af 2025.
Puljemidlerne skal:
- Understøtte at flere borgere i Lejre Kommune bliver aktive.
- Anvendes, så de på bedst mulig måde understøtter målsætning og aktiviteter under
Bevæg dig for livet partnerskabet
Puljemidlerne kan blandt andet:
- Understøtte at foreninger i Lejre Kommune får flere medlemmer.
- Understøtte opstart af nye foreninger og idrætsfællesskaber.
- Bidrage til at flere deltagere finder vej ind i eksisterende tilbud om motion og bevægelse.
- Styrke eksisterende tilbud med for eksempel rekvisitter, materialer eller udstyr.
- Understøtte en bedre kommunikation omkring idrætstilbud i Lejre Kommune.
- Sikre rekruttering af nye frivillige.
- Bidrage til uddannelse eller kurser af frivillige.
Ansøger skal fremsende information om- og vurdering af:
- Hvem er ansøger og navn på kontaktperson for ansøgningen?
- Beskrivelse af det ansøgte projekt inkl. forventet tidsplan for gennemførelse
- Beskrivelse af ansøgers baggrund og forudsætninger for gennemførelse af det ansøgte
projekt
- Hvilken målgruppe tilgodeser projektet?
- Hvor mange mennesker estimeret vil komme i aktivitet, når projektet lykkes?
- Oversigt over samlet budget og eventuel egenfinansiering til projektet samt øvrige
finansieringsbidrag.
- Dokumentere anvendelse af Bevæg dig for livet puljemidlerne?
- Hvad er effekten af indsatsen?

Dato: 03-12-2019
Sagsnummer:
Reference:
Center:
Afdeling:

- Hvornår er ansøger klar til at lave en
opfølgning/evaluering af indsatsen til styregruppen?

f

Hvem kan søge?
Puljen kan både søges af etablerede foreninger og andre former for fællesskaber. Ildsjæle
med en god idé kan søge til opstart af nye aktivieteter eller idrætsfællesskaber.
Hvordan søger man?
Ansøger sender en kort beskrivelse af initiativet med konkretisering af, hvad der ansøges
midler til og hvor mange? Ansøgningen sendes til BDFL-Projektleder Rikke Hjulmand
rihj@lejre.dk.
Godkendelse af ansøgning
Ansøgningen bliver behandlet af et udvalg, som har fået tildelt beslutningskompetence.
Udvalget består af formand for Lejre Idrætsunion, Formand for Folkeoplysningsudvalget,
formand for Halbestyrelsen samt kultur og fritidschef i Lejre Kommune. Ved ansøgninger op
til kr. 10.000,- tildeles projektlederen mandat til at give en godkendelse.
Ved ansøgninger over kr. 10.000,- vil der være en godkendelses-procedure, hvor
følgegruppen godkender. Udvalget kan også godkende dele af ansøgningen såfremt det
vurderes, at midlerne kan bidrage til gennemførelse af projektet i mindre scala eller til en
del af projektet.
Intentionen er, at der er en hurtig og smidig behandling af ansøgningerne.
Opfølgning på ansøgning
Ansøger forpligter sig til at sende en opfølgning efter bevillingen. Opfølg-ningen skal
bidrage til viden om effekten af initiativet samt give mulighed for at formidle den gode
historie. Ansøger vil derfor være i tæt dialog med Projektleder og efter en passende tid
indsende svar på:
- Hvad er pengene gået til?
- Hvilken effekt har initiativet haft? (her tænkes ikke kun tal men også værdi)
- Har det bidraget til flere medlemmer/flere aktive?
- Hvilke gode råd gives videre?

