Nyborg den 27. maj 2020

Evaluering af
”De ekstraordinære midler til lokale idræts- og spejderforeninger mv. til afbødning
af konsekvenser af Covid-19”
Firmaidrætten har med stor glæde bidraget til evalueringen af ”Aftale om ekstraordinært tilskud til lokale idræts- og
spejderforeninger af april 2020”.
Vedlagt er:
1. Excel-dokument ”Evaluering af ekstra midler til forenings puljer” med deskriptiv evaluering på vegne af Firmaidrætten, DIF,
DGI og DUF.
I det følgende forligger en uddybning af Firmaidrættens corona-hjælpepulje, herunder de indkomne ansøgninger,
forventede ansøgninger og den forestående bevillingsproces.
Forventet træk på bevillingen
Der er pt. indkommet 31 ansøgninger for samlet 1.760.796,00 kr. hvilket overstiger det forventede på nuværende tidspunkt
og dermed forventes den samlede bevilling på kr. 3,5 mio. kr. at blive overskredet ved sidste ansøgningsfrist.
Det er derfor forventningen, at hele bevillingen vil blive udbetalt i forbindelse med bevillingsprocessen i senest primo juni.
Bevillingsudvalget mødes i 17. juni for at tage stilling til de ansøgninger, som er over kr. 35.000 såvel som beslutning om
den konkrete model for fordelingen af midlerne, hvorfor der endnu ikke kan siges noget om det endelige antal af bevillinger.
Administration af hjælpepuljen
Firmaidrætten afholder selv alle ekstra administrationsomkostninger i forbindelse med corona-hjælpepulje, således hele
bevillingen på 3,5 mio. kr. kan gå til puljens formål.
Den ordinære Lokalforeningspulje
Firmaidrætten har på nuværende tidspunkt anvendt mere end kr. 600.000 fra den ordinære Lokalforeningspulje til at dække
”Den Gode Kickstart” efter corona.
Her har mere end 60 foreninger ansøgt og vi forventer at de sidste 20 firmaidrætsforeninger ansøger inden
ansøgningsfristen 1. juni.
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Beskrivelse af ansøgninger til Firmaidrættens corona-hjælpepulje
Typer af tab hos foreningerne
Foreningerne har ansøgt Firmaidrættens corona-hjælpepulje for en række typer af tab. Herunder en oversigt over hvilke
typer tab der især er ansøgt kompensation for:
1.
2.

Tab af nettoindtægter fra egne idræts- og motionsarrangementer –75 %
Tabte nettoindtægter fra kontingenter (Grundkontingenter, aktivitetskontingenter etc.) – 25 %

Aktiviteter og idrætsgrene
Herunder en oversigt over ansøgningerne fordelt på de mest ansøgte aktiviteter og idrætsgrene.
1.
2.
3.
4.
5.

Løbsarrangementer/events
Fitnessaktiviteter
Fodbold
Gangaktiviteter
Idræt om dagen

Dette øjebliksbillede kan ændre sig, når sensommerens ansøgninger er indkommet og behandlet.

Foreninger uden for Firmaidrætten
Firmaidrættens corona-hjælpepulje har været åben for ansøgninger fra foreninger som ikke er medlem af Firmaidrætten.
For nuværende har vi ikke modtaget denne type af ansøgninger. Vi har dog modtaget ansøgninger fra foreninger og
projekter, som er associerede til vore lokale firmaidrætsforeninger.

Ansøgninger fordelt på kommuner
Frederikshavn, Aalborg, Struer, Lemvig, Ringkøbing, Esbjerg, Århus, Vejle, Fredericia, Kolding, Aabenraa, Sønderborg,
Odense, Svendborg, Helsingør og Hillerød.
For så vidt angår ansøgninger til ”Kickstart efter corona” fra den ordinære Lokalforeningspulje er ansøgningerne fordelt på
mere end 60 kommuner.

Venlig hilsen
Jan Knudsen
Direktør, Lokal Styrket Firmaidræt
4045 7860
jkn@firmaidraet.dk
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