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Eliteidrætspulje
Kultur- og Fritidsudvalget afsætter årligt en pulje til støtte til eliteidrætsudøvere og
talentudvikling for enkeltpersoner.
Formålet med støtten:





økonomisk støtte til eliteidrætstalenter i Aabenraa Kommune
sikre bedst mulige træningsforhold og trænere for eliteidrætstalenterne
støtte individuelle aktive eliteidrætstalenter samt støtte særligt udvalgte hold
på eliteplan
markedsføringsbidrag der brander Aabenraa Kommune via den lokale elite

Aabenraa Kommune støtter:


Eliteidræts- og talentudvikling (ungdom mellem 15 og 25 år)
- Idræt på internationalt niveau
dvs. rangliste, ”Bobler” under Team Danmark eller talenter der er udtaget til
bruttolandsholdstrupper.
- Idræt på højeste eller næsthøjeste nationale niveau
- Udvikling af idrættens ungdomstalenter

Hvem kan søge:



idrætsforeninger, som har hjemsted i Aabenraa Kommune, og som er
anerkendt af Danmarks Idræts-Forbund. Der kan søges om tilskud til
holdfællesskaber eller enkeltpersoner
Enkeltpersoner, som ikke har mulighed for at dyrke idrætten på deres niveau i
Aabenraa Kommune, men i en af nabokommunerne.

Ansøgningen skal indeholde følgende:





hvad søges der konkret tilskud til
hvilke resultater er opnået de sidste 12 måneder
hvor højt er det træningsfaglige niveau
forventninger til det fremtidige resultatniveau

Udgifter der ydes støtte til:








Træningslejre
Aflønning af trænere
Uddannelse af eliteidrætstrænere
Rejseudgifter
Personlige rekvisitter og udstyr
Ernæringsvejledning
Testning
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Der ydes ikke kommunal støtte til aktiviteter og projekter, der ligger inden for
foreningens almindelige aktiviteter, men alene til eliterelaterede aktiviteter som
foreningen eller den/de enkelte ikke selv vil kunne iværksætte.
Der ydes ikke tilskud til decideret professionel idræt (erhverv), stævner eller andre
publikumsarrangementer.
Der ydes ikke tilskud til forplejning.
Krav til modtager:
Når en forening modtager støtte, forpligter støttemodtageren/holdfællesskabet sig til i
et rimeligt omfang,





løbende orienterer Aabenraa Kommune om de sportslige resultater samt
indsende en kortfattet beretning om tilskuddets nytte senest 1. februar året
efter støtten er modtaget
markedsføre Aabenraa Kommune ved stævner og lignende,
stille sig til rådighed for kommunens markedsføring i forbindelse med sponsorog PR-arrangementer o.l. der er med til at brande Aabenraa Kommune,
medvirke ved arrangementer for nye talenter

Endvidere kan der være tale om deltagelse i særligt aftalte sponsoraktiviteter.
Overholdes indgåede aftaler ikke kan støtten blive trukket tilbage.
Ansøgningsfrist:
1. april
Kultur & Fritid har beslutningskompetencen med hensyn til fordeling af
eliteidrætspuljen. (Bemyndiget af Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2017)
Ansøgning fremsendes elektronisk til fritid@aabenraa.dk
Yderligere information om eliteidræt i Aabenraa Kommune findes på www.aabenraa.dk
og www.eliteaabenraa.dk
Udbetaling:
Bevilling meddeles som et tilskudstilsagn, som udbetales til foreningen mod
forevisning af dokumentation for de afholdte udgifter. Foreningen skal overholde
gældende skatteregler vedrørende eliteidræt.
Ansøgerne skal overholde alle gældende nationale- og internationale
dopingregler.
Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2017.
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