DGI Midt- og Vestsjællands udviklingspulje
Tema for 2019/2020: Børn og unge
Ansøgningsskema findes nederst i dokumentet

Puljens formål er:
 At støtte tiltag med udvikling af årets tema, der bliver præsenteret på
DGI Midt- og Vestsjællands årsmøde i april måned. Årets tema er gældende fra 1. maj til 30. april i det følgende år.
Hvem kan søge:
 DGI Midt- og Vestsjællands medlemsforeninger
 Nyopstartede foreninger – opstartskit
 Nye fællesskaber som er registreret i CFR
 DGI Midt- og Vestsjællands udvalg, grupper eller administrative afdelinger, hvor der ikke findes udvalg.
Der kan ydes støtte til:
 Aktivitetsudvikling i såvel kendte som nye aktiviteter indenfor temaet.
 Nye utraditionelle initiativer eller arrangementer, også tværfaglige indenfor temaet
 Materialeudgifter m.m., samt instruktørløn i begrænset omfang, som er
en forudsætning for tiltagets/arrangementets afvikling.
 Tiltaget/projektet skal være afsluttet i løbet af 1½ år.
Der kan ikke søges støtte til byggeri og lignende.
Hvordan søges støtten?
 Ansøgningsskema kan rekvireres på kontoret eller downloades fra hjemmesiden www.dgi.dk/midt-ogvestsjaelland
 Ansøgningen skal fremsendes før igangsætning. Se mail og adresse nedenfor og skriv ”Udviklingspuljen” i emnefeltet.
 Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af det tiltag/arrangement, der søges støtte til.
 Ansøgningen skal indeholde et budget, herunder, hvor stor en økonomisk del foreningen/udvalget/gruppen selv kan yde til formålet, samt
oplysninger om ansøgt/bevilget støtte fra anden side.
Ansøgningsprocedure:
 Ansøgningerne kan indsendes løbende.
 Der kan, hvis det ønskes, søges sparring med en ansat på kontoret.
 Ansøgningen underskrives af lokalforeningsformanden eller udvalgsformanden eller projektansvarlige. Tiltagets ansvarlige påføres.
 Ansøgningerne behandles løbende.
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Udbetaling:
 Efter afslutning af aktiviteten/projektet indsendes regnskab, kort skriftlig
rapport samt en video på max. 1 minut om forløbet.
 Der kan søges om at få udbetalt et á conto beløb på op til 75 % af det
bevilgede beløb, hvis der i forbindelse med realisering af tiltaget har været udgifter i et vist omfang.
Landsdelsforeningen forbeholder sig ret til at benytte rapporten
som inspiration til andre foreninger og udvalg/grupper i eget regi.
Vedtaget på landsdelsbestyrelsesmøde, den 13. marts 2019.
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Ansøgningsskema til DGI Midt- og Vestsjællands
Udviklingspulje
Forening/Udvalg/Gruppe:

Tiltag:

Tiltagsansvarlig:
(Navn, adresse og telefon)

Beskrivelse af tiltaget:
(Herunder forventet start og sluttidspunkt)

Budget:
(Herunder egen andel, økonomisk og arbejdsmæssigt)

Underskrifter – Tiltagsansvarlig og lokalforenings- eller udvalgsformand
eller projektansvarlige:

Dato:
Ansøgningen skal indsendes til midt-ogvestsjaelland@dgi.dk inden
igangsætningen.
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