
 

 

 
 

   
 

Beskrivelse af pulje til Bevæg dig for livet-initiativer 
 

I budgettet for 2020 afsatte Byrådet i Brønderslev Kommune 250.000 kr. målrettet aktiviteter sat i 

gang gennem Brønderslev Kommunes engagement som Bevæg dig for livet Visionskommune. Denne 

pulje er tildelt Fritids- og Kulturudvalget og dette dokument vil danne grundlag for udmøntningen af 

puljen.  

 

Puljen har alene til formål at skabe flere aktive borgere i Brønderslev Kommune.  

Brønderslev Kommune har sat sig et ambitiøst mål frem mod 2024 – 2.500 flere borgere skal være 

fysisk aktive. Med sådan en ambition skal der arbejdes for at skabe bedre grundlag for bevægelse og 

folkesundhed i hele kommunen. Samtlige politiske udvalg med borgmesteren i spidsen er optaget af, 

at bevægelse og sundhed er et anliggende for hele det kommunale felt. Som visionskommune for 

Bevæg dig for livet vil vi, bevidst i hele kommunens virke, arbejde for at få flest mulige borgere til at 

være idrætsaktive. Det skal ikke mindst ske gennem samarbejde med alle de engagerede og 

kompetente frivillige foreninger og ildsjæle, samt de initiativrige og dygtige private aktører, der kan 

bidrage i forhold til målet om flere aktive borgere. 

PULJEBESKRIVELSE: 
Puljen er oprettet med det formål, at give mulighed for at igangsætte nye initiativer, aktiviteter og 

enkeltstående projekter, som bidrager til målsætningen om 2.500 flere motionsaktive. 

Midlerne fra puljen skal skabe rum til udvikling. Det skal være initiativer, som støtter op om DIF, DGI 

og Brønderslev Kommunes Bevæg dig for livet-vision, om at få 2.500 flere til at være motionsaktive, 

samt 1250 flere ind i foreningslivet inden udgangen af 2024. 

Der er afsat en pulje på 250.000 kr. årligt, gældende 2020 og 2021, og der kan ansøges hele året 

rundt. 

HVEM KAN SØGE: 
− Foreninger 

− Selvorganiserede grupper 

− Private aktører  

 

 

 

 

Private aktører kan søge puljen til igangsætning af nye samarbejder med frivillige og/eller 

kommunale aktører omkring initiativer der gør flere borgere fysisk aktive. Endelig kan private 

aktører også søge til events eller kortere forløb, der har det formål at få inaktive borgere til at 

forsøge sig med fysisk aktivitet.  

Der ydes ikke støtte til almen drift eller opretholdelse af eksisterende initiativer. 



 

 

 
 

   
 

 

 

Alle parter skal være hjemmehørende i Brønderslev Kommune 

HVAD KAN DER SØGES TIL: 
− Nye initiativer, udviklingsarbejde, samarbejder og aktiviteter, der får flere borgere gjort 

aktive, sætter fokus på bevægelse og gerne inkluderer målgruppen i et fællesskab. 

− Støtten gives blandt andet til 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 – det kan være socialt, 

familiemæssigt, arbejdsmæssigt osv.  

− Der vil blive lagt vægt på udviklingsinitiativer, der styrker ansøgeren betydning i 

lokalområdet, og på udviklingsinitiativer, hvor der skabes læring, som andre 

idrætsforeninger kan få glæde af   

− Konkrete udgifter i (fx trænerudgifter/instruktørhonorar, halleje m.m.) som hænger sammen 

med Bevæg dig for livet initiativet/projektet  

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. 

 

HVAD KAN DER IKKE SØGES MIDLER 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 

OBS! Det er en betingelse, at projektet, hvortil der søges om støtte, ikke er igangsat før endeligt 

tilsagn skriftligt er meddelt. 

ANSØGNING OG GODKENDELSE: 
Ansøgning skal foretages via skema. 

Der kan løbende indsendes ansøgning. 

Ansøgningerne vurderes løbende. 

Ansøgninger der ligger inden for et tilskudsbeløb på max. 20.000 kr. behandles administrativt i 

Fritids- og Kulturforvaltningen, og Fritids- og Kulturudvalget samt den administrative Styregruppe i 

Bevæg dig for livet i Brønderslev Kommune bliver orienteret halvårligt. Ansøgninger der ligger over 

et tilskudsbeløb på 20.000 kr. forelægges Fritids- og Kulturudvalget til afgørelse. 



 

 

 
 

   
 

ANSØGNING- OG SVARFRIST: 
Ansøgninger kan efter sagsbehandling enten godkendes til fuld bevilling, godkendes til delvis 

bevilling eller afslås. Ansøger er derfor ikke garanteret at få det fulde ansøgte beløb. 

REGNSKAB OG EVALUERING: 

Støtte under 20.000 kr. 
Hvis støtten er under 20.000 kr. skal du ikke sende regnskabet til os. I stedet foretager vi 

stikprøvekontroller. Det betyder også, at der ved ansøgning under 20.000 kr. Ikke forventes samme 

detaljegrad af budgettet i ansøgningen.  

Minimum ti procent af bevillingsmodtagere op til 20.000 kr. udtrækkes til stikprøve og skal ligeledes 

aflægge regnskab. Af denne grund skal alle modtagere af støtte bevare bilag i 2 år efter det enkelte 

projekts afslutning. 

 

Disse ansøgninger behandles løbende og der kan forventes svar i løbet af 1 måned. 

Støtte over 20.000 kr. 
Hvis støtten er over 20.000 kr. skal regnskab og bilag sendes til os senest to måneder efter, at 

projektet er afsluttet. Vi vil meget gerne have materialet indscannet og sendt på e-mail. Det er 

muligt at få udbetaling før I holder aktiviteten, men så skal vi have tilsendt bilag på det givne beløb.  

 

Ansøgningerne behandles i Fritids- og Kulturudvalget på møder i marts, juni, september og 

december og umiddelbart herefter sendes der svar på ansøgningen ud. 

Evaluering 
Vi forventer at arrangøren giver en tilbagemelding på projektets/initiativets forløb og deltagerantal 

ved at indsætte det i evalueringsskemaet. 

GODE RÅD TIL ANSØGERE: 
I ansøgninger til Bevæg dig for livet puljen er det vigtigt at beskrive ansøgers projekt/initiativ så 

præcist som muligt. 

Konkurrencen om puljens midler og kravene til de enkelte ansøgninger er størst i de større 

beløbskategorier, men det er generelt en god ide på tværs af ansøgninger at være opmærksom på 

følgende: 

Realistisk 
Vær bevidst om, at puljens midler skal komme mange borgere til gode. For at komme i betragtning 

til større bevillinger skal ansøgere i kraft af deres ansøgning vise, hvordan det er realistisk og 

meningsfuldt at gennemføre det skitserede projekt/initiativ. 

Målrettet og afgrænset: 
Søg kun til ét projekt/initiativ og læg hovedvægten i ansøgningen på det enkelte projekt/initiativ 

frem for ansøgers virke som helhed. Den enkelte ansøger kan have mange interessante aktiviteter, 

men det er det enkelte målrettede og afgrænsede projekt/initiativ, der vil ligge til grund for 

sagsbehandlingen af ansøgningen. 



 

 

 
 

   
 

Konkret og præcist: 
Vær så detaljeret, konkret og præcis som mulig i beskrivelsen af de til projektet/initiativet knyttede 

indsatser og budgetposter. 

Egen investering og forankring: 
Vis hvordan ansøger selv vil være med til at løfte projektet/initiativet ved at lægge egne midler, 

timer eller andre ressourcer i realiseringen. Beskriv gerne, hvordan projektet/initiativet kan skabe en 

positiv forandring på langt sigt. 

Samarbejde og deling: 
Beskriv eventuelle samarbejdspartnere i form af foreninger, skoler eller andre, der måtte være 

involveret. 

Beskriv gerne, hvordan det skitserede projekt/initiativ og erfaringerne derfra kan komme andre til 

gode. 

 

Ansøgningsprocedure: 

Der skal ansøges ved at udfylde ansøgningsskemaet, der kan findes via kommunens hjemmeside. 

 

Ansøgningen skal indeholde: 

Projektets titel 

Beskriv projektet (kort og præcist)  

1. Kontaktperson(er) - Eventuel Foreningsrelation - Kontaktpersonens rolle  

2. Hvem er med (aktører)  

3. Projekttitel 

4. Projektets indhold 

5. Tidsplan 

6. Målgruppe 

7. Hvor mange deltagere/medlemmer forventer I? 

Budget (Hvad skal pengene bruges til?) 

Andet relevant 

 

 

 


