ANSØGNINGSSKEMA TIL

Elitepuljen
Formål:
 Sønderborg Kommune ønsker at være med til at fremme muligheden for at aktiviteter kan præsteres
på højest mulige niveau.
Dette ønsker de at understøtte ved at yde tilskud til:






godkendte folkeoplysende foreninger, som har fastsatte visioner og mål for målrettede elitetiltag
foreninger hvor visioner og mål er fastsat enten målrettet mod enkelte idrætsudøvere, hold eller
aktiviteter.
foreninger som kan dokumentere, at de har de nødvendige ressourcer til gennemførelse af visionen
samt målene for elitetiltagene.
foreninger som kan redegøre for, hvorledes de nødvendige ressourcer realiseres, således at
visionen samt målene for elitetiltagene kan realiseres.
foreninger som kan dokumentere via regnskab samt budget for de kommende år, at de har
tilstrækkelige økonomiske ressourcer til at finansiere elitetiltagene nu og fremover.

Sønderborg Kommune støtter ikke via Elitepuljen professionelle aktiviteter organiseret i private
virksomheder.
Se i øvrigt retningslinjerne på:
http://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/Borger%2C%20Job%2C%20Kultur%20og%20fritid/Dokum
enter/Godkendt%20Elitepulje%20%20%20retningslinier%20%20%20i%20KEudvalget%202010%2003%2010.pdf
Der skal efterfølgende forelægges dokumentation for anvendelsen af tilskuddet i form af en tilbagemelding
og indsendelse af relevante bilag.
Oplysning om behandling af persondata
De indgivne oplysninger vil blive anvendt til det formål som er oplyst i denne formular. Oplysningerne vil ikke
blive opbevaret længere end det er nødvendigt for udførelse af den opgave som oplysningerne er indgivet til.
Der gøres opmærksom på retten til akt- og registerindsigt samt retten til at indgive en klage til en
tilsynsmyndighed.
Tilbagetrækning af et eventuelt samtykke, kan ske via kontaktpunkt på kommunens hjemmeside:
https://www.borgeronline.dk/540/dl0359ff
Ved henvendelser kan du kontakte Databeskytterrådgiveren på dpo@sonderborg.dk.

1.

Hvad søges der midler til?:

2.

Foreningens navn:

Kontaktperson:
Adresse og telefonnr. (evt. mail-adresse):

3.

Målsætninger for elitetiltag i foreningen

4.

Foreningens resurser (fx trænerresurser – antal og uddannelse):

5.

Indsats i relation til ansøgningen – herunder beskrivelse af
træningsmængde, faciliteter og evt. adgang til supplerende faciliteter
(sportsmedicinsk behandling, fysisk og psykologisk træning,
ernæringsvejledning ol.):

6.

Nuværende resultatniveau og forventninger til fremtidigt resultatniveau:

7.

Samarbejder (andre foreninger, organisationer,
skoler/uddannelsesinstitutioner ol).

8.

Budget:
Budget og sidst afsluttede regnskab skal vedlægges. Desuden et budget for det konkrete
elitetiltag.

Tekstboksene har et begrænset antal tegn, men du er velkommen til at vedhæfte
uddybende bilag. Ansøgningen samt eventuelle bilag indsendes pr. mail til:

Kultur, Idræt, Event og Fritid
fritid@sonderborg.dk

