DGI Midt- og Vestsjællands pulje: ”Flere aktive børn og unge på Sjælland”
Ansøgningsskema findes nederst i dokumentet
Puljens formål er:
 At støtte nye initiativer målrettet børn og unge i perioden 2020-2023. Særligt er der fokus på
nye målgrupper i foreningerne herunder inaktive, senstartere og tidligere medlemmer. Målet er,
at flere børn og unge er en del af gunstige fællesskaber, der højner deres sundhed, trivsel, udvikling og forebygger ulighed og ensomhed.
Hvem kan søge:
 DGI Midt- og Vestsjællands medlemsforeninger samt dag- og uddannelsesinstitutioner i DGI
Midt- og Vestsjællands geografiske område.
 Kommunale samarbejdspartnere, hvis det sker i samarbejde med deres hjemhørende foreninger.
Hvem kan ikke søge:
 Medarbejdere hos DGI Midt- og Vestsjælland må gerne være sparringspartnere på ansøgningerne
men kan ikke stå som underskriver. Det samme er gældende for bestyrelsesmedlemmer og aktivitetsudvalgsmedlemmer i DGI Midt- og Vestsjælland.
Der kan ydes støtte til:
 Opstart af nye initiativer for børn og unge.
 Konsulenthjælp fra DGI.
 Der kan ansøges om maksimum 30.000 kr. pr. projekt pr. år. Det samme projekt kan ansøges i
flere år.
Hvad støtter puljen ikke?
 Udgifter der allerede er afholdt før bevillingen.
 Der kan ikke søges støtte til byggeri og lignende.
Hvordan søges støtten?
 Ansøgningsskema kan rekvireres på kontoret eller downloades fra hjemmesiden www.dgi.dk/midtogvestsjaelland.
 Ansøgningen skal fremsendes før igangsætning. Se mail nedenfor og skriv ” ”Flere aktive børn og
unge på Sjælland” i emnefeltet.
 Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse af det initiativ, der søges støtte til.
 Ansøgningen skal indeholde et budget. Herunder hvor stor en økonomisk del ansøgeren selv kan
yde til formålet, og oplysninger om ansøgt/bevilget støtte fra anden side.
Ansøgningsprocedure:
 Ansøgningerne kan indsendes løbende.
 Der kan, hvis det ønskes, søges sparring med en konsulent i DGI Midt- og Vestsjælland.
 Ansøgningen underskrives af lokalforeningsformanden, udvalgsformanden eller projektansvarlige.
Tiltagets ansvarlige påføres.
 Ansøgningerne behandles løbende af et panel bestående af tre af bestyrelsens medlemmer samt
direktøren for DGI Midt- og Vestsjælland.
Udbetaling:
 Efter afslutning af projektet indsendes regnskab og en skriftlig rapport med opfølgning på projektets mål. Hvordan er det gået, hvor mange børn og unge er blevet aktiveret hvordan og hvornår?
 DGI Midt- og Vestsjælland forbeholder sig ret til at benytte rapporten som inspiration til andre foreninger, udvalg, grupper og fællesskaber i eget regi.
 Der kan søges om at få udbetalt et á conto beløb på op til 75 pct. af det bevilgede beløb, hvis
der i forbindelse med realisering af tiltaget har været udgifter i et vist omfang.

Ansøgningsskema til DGI Midt- og Vestsjællands pulje:
”Flere aktive børn og unge på Sjælland”
Forening/Udvalg/Gruppe:

Projekt:

Projektansvarlig:
(Navn, adresse og telefon)

Beskrivelse af projektet:
(Herunder forventet start og sluttidspunkt)

Budget:
(Herunder egen andel, økonomisk og arbejdsmæssigt)

Underskrifter – Projektsansvarlig og lokalforenings- eller udvalgsformand:

Dato:

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