DGI Storstrømmens udviklingspulje 2020
Med afsæt i DGI Storstrømmens strategiske handleplan 2020-2025 er det muligt at søge
midler til udvikling af aktiviteter og projekter med henblik på at øge aktivitetsniveauet og
medlemstilgangen i foreningen. Den strategiske handleplan er blevet til i tæt samspil
med vores medlemsforeninger og samarbejdspartnere lokalt. Den sætter en fælles
ramme og retning for vores arbejde med at understøtte en positiv udvikling samt skabe
merværdi i foreningslivet.
Hvem kan søge?
Alle medlemsforeninger i DGI Storstrømmen.
Hvad kan der søges til?
Det er muligt at søge til projekter og aktiviteter, som understøtter et eller flere af den
strategiske handleplans fem spor. De fem spor er:
•
•
•
•
•

Foreningernes behov
Flere medlemmer
Unge 13-25 år
Seniorer 60+
Outdoor kyst

Hvor meget kan man søge?
Samlet puljestørrelse i 2020 er 200.000 kr.
Der kan max. ansøges om 25.000 kr. pr. projekt/aktivitet.
Hvordan ansøger man?
Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes til DGI Storstrømmens mail:
storstroemmen@dgi.dk.
Ansøgningen skal udfyldes af formand, næstformand eller kasserer.
Krav og behandling
Eventuelle spørgsmål vedr. ansøgning rettes til konsulent Camilla H. Brusvang på:
camilla.hermanni.brusvang@dgi.dk / tlf: 79404852.
Der skal ved projektafslutning indsendes projektregnskab og en kort rapportering om resultat/udbytte af projektet, som DGI Storstrømmen derefter har mulighed for at kommunikere om eksternt efter aftale med foreningen.
Såfremt gældende retningslinjer og tilskudsberettigelse ikke er opfyldt kan der stilles
krav om tilbagebetaling.
Udbetaling af det bevilligede beløb
Det eventuelt bevilgede beløb overføres umiddelbart efter bestyrelsens behandling til foreningens konto (anført i ansøgningsskemaet).

Det er DGI Storstrømmens bestyrelse, som tager stilling til ansøgningerne. Behandlingstid er max. en måned efter ansøgningsfrist. Der er ikke krav om egen medfinansiering eller samarbejde med andre foreninger eller aktører, men det kan stille ansøgningen stærkere.
Kommunikation
DGI Storstrømmen ønsker gennemsigtighed med, hvordan vores midler anvendes. Derfor
offentliggøres alle bevilgede udviklingsmidler på DGI Storstrømmens hjemmeside og facebookside.
Bestyrelsen medtager alle imødekomne ansøgninger i deres skriftlige beretning i forbindelse med DGI Storstrømmens årsmøde.
Ligeledes ønsker DGI Storstrømmen at sikre, at gode erfaringer deles mellem foreningerne i landsdelen, og derfor vil DGI Storstrømmen efter behov og aftale med ansøgerne
dele de gode historier fra de igangsatte projekter på facebook.
Ansøgningsfrister
1. marts, 1. juni, 1. oktober.
Når puljen er opbrugt lukkes ansøgningsmuligheden.
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