Retningslinjer for Aktive Fællesskaber

Den seneste version af rammerne for Aktive Fællesskaber vil altid være at finde på SIFAs hjemme‐
side.
Interesserede ansøgere til puljen anbefales i høj grad at orientere sig i rammerne for puljen, inden
man formulerer og indsender en ansøgning.
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Formål
Projektets formål er at modvirke ensomhed og isolation i almene boligområder i Aalborg Kom‐
mune ved at inddrage beboere i boligforeninger i fællesskabende aktiviteter i idrætsforeninger.
Projektet udbyder og organiserer aktiviteter, hvor børn, unge, voksne og ældre beboere inviteres
ind i aktive idrætsfællesskaber – der rent fysisk kan foregå i både boligområder og i foreningerne.
Projektet er opbygget i to fortløbende dele:
•

Indledende formidling og rekruttering
Vi bringer infrastrukturen i de almene boligafdelinger i anvendelse som en unik indgang og res‐
source til at skabe tættere kontakt mellem idrætsforeninger og beboere.
Desuden benytter vi SIFAs landsdækkende, daglige TV‐bingo som platform for formidling af ak‐
tiviteter, ligesom vi inddrager lokale kendisser i kampagner og aktiviteter.

•

Eksekvering med de konkrete idrætsaktiviteter:
To typer aktiviteter i idrætsforeningernes regi med deltagelse af beboere:
Skræddersyede idrætsaktiviteter
Idrætsforeningerne inviterer beboerne til fællesskabende foreningsaktiviteter.
Grundidéen er enkel:
Vi vil her og nu modvirke ensomhed og isolation i almene boligområder, mens vi på længere
sigt vil fastholde deltagerne som medlemmer af idrætsforeningerne.
Der er i budgettet afsat en ramme til skræddersyede aktiviteter, hvor en boligforening og en
idrætsforening sammen definerer et projektforløb og søger dækning af udgifterne hertil inden
for projektet.

•

Foreningspas for beboere til idrætsforeningerne
Foreningspasset finansieres delvis af klubberne og delvis af SIFAs Foreningspas og giver bebo‐
ere gratis medlemskab af en forening for en periode.
Erfaringen i talrige idrætsforeninger er, at når først det lykkes at få folk til at besøge og være
aktive i en forening, bliver mange hængende og bliver medlemmer for at fortsætte med aktivi‐
teterne.

Projektet sigter direkte mod bekæmpelse af ensomhed i de almene boligområder og de indle‐
dende aktiviteter er brede og flerartede og giver derfor muligheder for deltagelse til mange bebo‐
ere.
Aktiviteterne er rettet både mod dem, som er faldet ud af foreningerne på grund af COVID‐19 pan‐
demien, og mod de nysgerrige, som ikke tidligere har haft tilknytning til en idrætsforening.
Dermed modarbejdes ensomhed ved at inddrage en bred gruppe af boligforeningernes beboere i
en lokal idrætsforening; og dette kan fortsætte ud over projektets afslutning.
Projektet skal være med til at støtte hverdagens fællesskaber og skabe rum til udvikling i idræts‐
foreningerne.
Fællesskaber, hvor helt almindelige danskere i hele Aalborg Kommune mødes året rundt, får de‐
mokrati og deltagelse ind under huden, oplever glæden ved idræt, lærer hverdagens sociale nor‐
mer og knytter bånd til andre på kryds og tværs af alle øvrige skel.
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Ansøgerkreds
Puljen til Aktive Fællesskaber kan ansøges af alle SIFAs medlemsforeninger.

Ansøgningsfrist og svartid
Ansøgninger behandles løbende.
Aktive Fællesskaber tilstræber at behandle og besvare ansøgninger inden for en uge efter, at an‐
søgningen er modtaget.

Ansøgningsprocedure
Ansøgning til Aktive Fællesskaber foregår med udfyldelse af ansøgningsskema online via SIFAs
hjemmeside – https://sifa.dk/aktive‐fællesskaber/
I ansøgningsskemaet bliver foreningen bedt om at udfylde informationer om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forening
Afdeling (flerstrengede foreninger)
Formand
Kontaktperson
Kontaktpersonens mailadresse
Afholdelsessted
Samarbejdende boligforening(er)
Startdato
Slutdato
Forventet antal deltagere
Målgruppe (alder):
Aktivitetsoverskrift
Aktivitetsbeskrivelse
Målsætning
Budget

Da sagsbehandling primært tager udgangspunkt i ansøgningsskemaet, bedes alle dele af ansøg‐
ningsplatformen udfyldt så fyldestgørende og meningsfuldt, som muligt.

Start‐ og Afslutningsdato
Startdatoen på ansøgningsskemaet skal beskrive, hvornår et projektforløb starter og Afslutnings‐
datoen skal beskrive, hvornår det er afsluttet og en eventuel bevilling forventes at være benyttet.
Efter afslutningsdatoen skal foreningen aflægge regnskab og indsende bilag samt tro‐ og love‐er‐
klæring for bevillingsanvendelsen.
Aktive Fællesskabers midler SKAL anvendes i kalenderåret 2021.

3

Tilgængelighed og kommunikation
Aktive Fællesskaber opfordrer til, at bevillingsmodtagende foreninger – i samarbejde med den/de
samarbejdende boligforeninger ‐ er opmærksomme på at gøre deres aktiviteter og støttede pro‐
jekter synlige og tilgængelige for beboere i lokalområdet.
Ansøgende foreninger skal derfor i ansøgningsplatformen beskrive, hvordan de vil arbejde med at
gøre projektforløbet og tilknyttede aktiviteter i foreningen synlige og tilgængelige for lokalområ‐
det.
Kommunikation om støttede projekter kan bidrage til foreningers synlighed og tilgængelighed, li‐
gesom lokal omtale af et projekt kan inspirere andre foreninger.
Derfor opfordrer Aktive Fællesskaber bevillingsmodtagende foreninger til aktivt at kommunikere
deres projekter i lokale som sociale medier.

Hvor mange gange kan foreningen ansøge puljen?
Der kan i første omgang søges støtte til 2 projektforløb pr. forening – men det er et krav ‐ at det så
er til forskellige målgrupper – altså Børn/unge, Voksne eller Ældre.
1 projektforløb er minimum 4 på hinanden følgende arrangementer/prøvetræninger.
Foreninger med flere afdelinger ‐ flerstrengede foreninger ‐ har dog mulighed for at få op til 2 be‐
villinger til hver afdeling.

Hvor meget kan foreninger ansøge om?
Der kan søges støtte på op til kr. 2.500 kr. pr. projektforløb – og maksimalt til 2 forskellige projek‐
ter til enten Børn/unge, Voksne eller Ældre.
Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres for disse begrænsninger, hvis det skønnes at være på‐
krævet.

Hvad kan foreninger søge støtte til?
Formålet med Aktive Fællesskaber er at modvirke ensomhed og isolation i almene boligområder i
Aalborg Kommune ved at inddrage beboere i boligforeninger i fællesskabende aktiviteter i idræts‐
foreninger – og dermed støtte hverdagens fællesskaber og skabe udvikling i idrætsforeningerne.
På den baggrund kan foreninger søge puljen om støtte til 2 overordnede, selvstændige og afgræn‐
sede projektforløb.
Aktive Fællesskaber støtter både projekter, der vedrører foreningernes grundlæggende virke og
eksisterende aktiviteter, og projekter, der udvider foreningernes aktiviteter, målgrupper og synlig‐
hed i lokalområdet.
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Hvad kan foreninger søge støtte til? (forsat)
Man kan søge tilskud til:




Rekvisitter, der er afgørende for at aktiviteten kan afholdes
– f.eks. ”låneketchere” til afvikling af badmintonarrangement.
Aflønning af instruktør/klub
– dog maksimalt kr. 175 pr. time
Foreningspas
‐ 50% tilskud til kontingent i et halvt år – dog maksimalt kr. 400 pr. person.
Der skal gives 6 måneders gratis kontingent for, at puljen kan søges ‐ dvs. at når klubben
giver 3 måneders gratis kontingent, så giver puljen også 3 måneder.
Pengene søges ‐ når det nye medlem har modtaget klubbens 3 måneders prøvetid.

I behandlingen af ansøgninger vil Aktive Fællesskaber prioritere støtte til målrettede udviklings‐
projekter med fokus på at aktivere flere aalborgensere og øge foreningernes tilgængelighed og
synlighed i det omkringliggende samfund.
Inden for disse rammer kan Aktive Fællesskaber yde støtte til en lang række forskellige projekter
med undtagelse af et mindre antal konkrete projekttyper, som puljen ikke yder støtte til (se herun‐
der).
Hvis forløbet medfører, at en deltager gerne vil forsætte i foreningen – så kan man ansøge om
hjælp til betaling af kontingent i 6 måneder– også kaldet Foreningspas.
Det kræver, at foreningen giver de første 3 måneders kontingent – og så betaler SIFAs Kontingent‐
pulje de resterende 3 måneder – dog maksimalt kr. 400 pr. person.
Dette ansøges særskilt på https://sifa.dk/aktive‐fællesskaber/ efter forløbet.

Hvad kan foreninger ikke søge støtte til?
Aktive Fællesskaber:
• Færdige projekter og allerede foretagne investeringer
• Rene elitesatsninger
• Faste driftsmæssige udgifter
• Sportsrejser eller sociale udflugter
• Personligt/individuelt ejet udstyr
Retningslinjerne for puljen evalueres og revideres løbende af puljens bevillingsudvalg.
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Tildelingskriterier
I sagsbehandlingen af ansøgninger vil Aktive Fællesskaber lægge særlig vægt på disse overordnede
tildelingskriterier:
•
•
•

•
•
•

Midlerne skal fordeles bredt i hele kommunen – så vi vil prioritere ansøgninger i geografi‐
ske områder, der i mindre grad end andre områder har modtaget støtte fra puljen.
Midlerne skal komme mange mennesker til gode – så vi vil prioritere ansøgninger, hvor den
ansøgte beløbsstørrelse står mål med antallet af det forventede antal deltagere.
Midlerne skal anvendes til mange typer af formål og aktiviteter – så vi vil prioritere ansøg‐
ninger til et bredt udsnit af forskellige formål i ansøgningerne og komme til gavn inden for
et bredt udsnit af aktiviteterne i aalborgensisk foreningsidræt.
Midlerne skal skabe aktivitet – så vi vil prioritere ansøgninger med projekter, der har di‐
rekte fokus på ’slutbrugerne’ i form af aktiviteter for beboere uden for foreningsidrætten.
Midlerne skal få flere danskere i bevægelse ‐ så vi vil prioritere at støtte projekter, der kan
medvirke til at gøre flere danskere aktive i eller uden for foreningerne.
Midlerne skal øge foreningsidrættens tilgængelighed og synlighed – så vi vil prioritere an‐
søgninger fra foreninger, hvor det ansøgte projekt og tilknyttede aktiviteter aktivt gøres
tilgængelige og synlige for befolkningen i foreningens lokalområde.

Bevilling
Ansøgninger kan efter sagsbehandling enten godkendes til fuld bevilling, godkendes til delvis bevil‐
ling eller afslås.
Ansøgere er derfor ikke garanteret at få tilbud om det fulde ansøgte beløb.
Bevillinger udbetales til NemKonto knyttet til foreningers CVR‐nummer.
Alle bevillinger udbetales forlods i løbet af 14 dage efter bevillingsskrivelsen.
Skulle foreningen modtage et afslag på ansøgningen, vil foreningen have mulighed for at indsende
en ny ansøgning i stedet.

Regnskab
Alle modtagere skal aflægge regnskab med bilag.
Hvis et projekt ikke realiseres, skal der tages kontakt til Aktive Fællesskaber (sl@sifa.dk) og gøre
opmærksom på dette, således at midlerne kan komme andre idrætsforeningers projekter til gode.
Såfremt gældende retningslinjer og tilskudsbetingelser ikke er opfyldt, kan der stilles krav om tilba‐
gebetaling, og foreningen kan miste muligheden for at søge puljen fremover.
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