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for livet - initiativer
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Hvad kan der søges til?
Puljen er til for, at give mulighed for at igangsætte nye
initiativer, aktiviteter og enkeltstående projekter, som
bidrager til målsætningen om 2.500 flere motionsaktive.

Puljen er afsat for at støtte initiativer, der
får flere borgere gjort aktive og ikke afsat
med fokus på en
specifik målgruppe. Der kan derfor søges
til initiativer uanset aldersgruppe og
baggrund.

Puljen gør det muligt at søge støtte til:

Nye initiativer, udviklingsarbejde,
samarbejder og aktiviteter, der får flere
borgere gjort aktive, sætter fokus på
bevægelse og gerne inkluderer
målgruppen i et fællesskab.

Aktiviteter, der gør, at ansøgeren kan
favne specifikke aldersgrupper med lav
idrætsdeltagelse, og/eller at ansøgeren
kan favne de grupper, der står uden for
forenings- og samfundsfællesskabet i
øvrigt.

Udviklingsinitiativer, der styrker
ansøgerens betydning i lokalområdet,
udviklingsinitiativer, hvor der skabes
læring, som andre foreninger kan få
glæde af.
Konkrete udgifter i (fx trænerudgifter/
instruktørhonorar, halleje m.m.) som

hænger sammenmed Bevæg dig for
livet initiativet/projektet.

Kort fortalt kan der søges til alle de
initiativer, der har for øje at skabe mere
aktivitet, få flere med i fællesskabet og
nytænke sine aktiviteter.

DER KAN IKKE SØGES TIL

Projekter der er færdige og allerede
foretagne investeringer
Elitesatsninger
Faste driftsmæssige udgifter, såsom
spillertøj og turneringsgebyr
Sportsrejser eller sociale udflugter
Anlægsbyggeri og renovering af
ejendomme og udearealer m.m.
Foreningernes almindelige drift
Projekter med et kommercielt sigte
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Hvem og hvor meget?
Puljen er bredt tilgængelig og kan søges af foreninger,
selvorganiserede grupper og private aktører.

Puljen er delt op i to kategorier.

Ansøgninger der ligger inden for et
tilskudsbeløb på max. 20.000 kr.
behandles administrativt, hvorfor der kan
forventes svar i løbet af 1 måned.

Ansøgninger der ligger over
et tilskudsbeløb på 20.000 kr. forelægges

Fritids- og Kulturudvalget til afgørelse og
der kan forventes svar i henholdsvis
marts, juni, september og
december.

Fælles for begge dele af puljen er det, at
ansøger ikke er garanteret det fulde beløb
ved en godkendt ansøgning, da der kan
laves en delvis bevilling.



Hvordan søges puljen?

Du kan ansøge puljen ved at gå ind på bronderslev.dk -> Fritid og Kultur ->
Bevæg dig for livet -> Bevæg dig for livet - puljen.

Direkte link: www.bronderslev.dk/Fritid/BevaegDigForLivet

På denne side finder du ansøgningsskemaet, som er ganske nemt at
udfylde, du finder også uddybende information om puljen og der vil
løbende komme historier fra de projekter der har fået støtte.

Ved spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte Bevæg dig for livet -
Koordinator Jeppe Østergaard på tlf 20 77 73 07 eller via mail til
jeppe.ostergaard@99454545.dk.

Om Bevæg dig for livet
Bevæg dig for livet er en invitation til fællesskab,

motivation og nye idéer til at dyrke idræt og motion.
Det starter med dig – og involverer hele Danmark.

https://www.bronderslev.dk/
https://www.bronderslev.dk/Fritid/BevaegDigForLivet

