Pulje: Idræt for udsatte
Udmøntning af idrætspolitiske sigtelinjer, jf. den politiske stemmeaftale om idræt.
Overordnet beskrivelse
I de idrætspolitiske sigtelinjer er der identificeret 6 indsatsområder, der skal
understøtte realiseringen af den idrætspolitiske vision om at gøre Danmark til verdens
mest idrætsaktive nation.
Et af indsatsområderne er, at alle – også udsatte grupper – skal have gode muligheder
for at dyrke idræt. At dyrke idræt bidrager til sundhed og højere livskvalitet. Dette
gælder for alle – herunder for udsatte personer, der ikke nødvendigvis har ressourcer til
prioritere sundhed. Derudover skaber idræt relationer mellem mennesker – også
mennesker med forskellige sociale baggrunde. Gode muligheder for at dyrke idræt kan
være et skridt på vejen til en ny og bedre tilværelse.
Partierne bag den politiske stemmeaftale om idræt har derfor afsat midler, der har til
formål at forankre og understøtte indsatser fra landsdækkende almennyttige
organisationer, der tilbyder idræt til udsatte personer.
Formål med puljeprojektet
Puljens formål er at sikre, at af landsdækkende almennyttige organisationer i
civilsamfundet tilbydes idrætsaktiviteter for udsatte personer.
Forventede resultater
Projektets mål er:
 at understøtte indsatser, der kan bidrage til at forankre organisationernes virke.
Målgruppe for indsatserne
Målgruppen omfatter udsatte borgere, uanset køn, alder, geografi etc. Der kan søges
støtte til aktiviteter for alle former for udsatte, herunder fx socialt udsatte, personer
med handicap e.l.
Hvem kan søge?
Landsdækkende almennyttige organisationer i civilsamfundet, der tilbyder idræt for
udsatte personer.
Hvad kan søges om midler til
Der kan søges supplerende tilskud til igangværende indsatser, der er finansieret af
satspuljemidler.
Der kan ikke opnås støtte til renovering af bygninger, indkøb eller opførsel af
bygninger.
Krav til ansøgningens indhold
 Projektbeskrivelse, herunder samspil med evt. eksisterende projekter.
 Organiseringen af indsatsen
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Beskrivelse af organisationen (eller organisationerne) bag ansøgningen.
Budget for indsatsen
Tids- og milepælsplan for indsatsen
Projektets egne målbare succeskriterier i forbindelse med det aktuelle
projekt/tiltag, og hvordan projektet evalueres.
Beskrivelse af, hvordan indsatsen kan bidrage til at forankre organisationens virke
efter projektperioden
Beskrivelse af, hvordan erfaringer fra tidligere projekter for idræt for udsatte vil
blive inddraget, og (hvis relevant) hvordan projektet vil bygge på eksisterende
projekt(er).

I udvælgelen vil der særligt blive lagt vægt på
I udvælgelsen vil der blive lagt særlig vægt på, hvordan ansøgningen bygger på
erfaringer fra tidligere projekter om idræt for udsatte. Derudover lægges der vægt på
indsatsernes mulighed for varig forankring.
Økonomi
Der udmøntes i alt 6 mio. kr. (1,5 mio. kr. årligt) til fordeling mellem udvalgte indsatser
i en 4-årig periode fra 2016-2019.
Krav til regnskabsaflæggelse, revidering og afrapportering vil fremgå af tilsagnsbrevet.
Ansøgningsprocedure samt tidsfrister
Ansøgningsskema samt evt. bilag sendes elektronisk til kum@kum.dk cc. sir@kum.dk
mærket ”Ansøgning til pulje: Idræt for udsatte personer”.
Frist for ansøgning er den 27. maj 2016.
Tilskudsmodtagerne forventes offentliggjort juni 2016.

