Spilleregler indsatsområder for 2017-18
Aktivitetspuljen kr. 250.000,Beskrivelse: Puljen har til formål at støtte økonomisk til igangsætning af nye aktiviteter i hallen.
Finansiering: Der stilles krav om egenfinansiering på 50%.
Dog kan timer (100,-/t) samt udgift til halleje indgå som medfinansiering.
Økonomi:
Fordeling af puljen – forår/efterår kr. 125.000,-/125.000,Min. kr. 10.000,Maks. Kr. 50.000,- (der kan gives dispensation i særlige tilfælde).
Tid:
Projektet skal igangsættes senest 3 måneder fra bevillingstidspunkt.
Evaluering: Der indsendes regnskab ved projektudløb (senest 12 måneder fra bevillingstidspunkt)
Evaluering indsendes til Kultur og Fritid til brug for andre haller.
Plus siden: Projekter hvor der samarbejdes med andre haller.
Idrætslige aktiviteter der medfører et forhøjet aktivitetstilskud.

Fælles ansættelse af udviklingsmedarbejder kr. 400.000,Beskrivelse: Puljen har til formål at støtte økonomisk til fælles ansættelse af udviklingsmedarbejder.
Finansiering: Der stilles følgende krav om egenfinansiering
1. år 25%
2. år 50%
3. år 75%
Tid:
Ansættelsen er maks. et år ad gangen.
Ansættelsesforløbet er min. 3 måneder og 20 timer pr. uge.
Projektet skal igangsættes senest 3 mdr. fra bevillingstidspunkt.
Evaluering: Der indsendes regnskab ved projektudløb (senest 13 måneder fra bevillingstidspunkt)
Evaluering indsendes til Kultur og Fritid til brug for andre haller.
Plus siden: Samarbejdsaftale mellem flere haller.
Ressourcer som ikke i forvejen er tilknyttet hallen.

Netværk kr. 100.000,Beskrivelse: Puljen har til formål at styrke netværksdelen imellem de ansatte i hallerne.
Finansiering: Puljen dækker samtlige udgifter til netværksdelen samt yder tilskud til konferencer,
uddannelse, kursus, inspirationstur eller lign.
Tid:
Følgende netværksmøder er forudbestemt:
Mini ERFA for halinspektører – 3 stk.
Konferencer – 2 stk.
Uddannelse, kursus, inspirationstur eller lign. med overnatning – 1 stk.

Aktivitetsbonus kr. 150.000,Beskrivelse: Ordningen sikre at ved et forhøjet aktivitetsniveau, så opnår den enkelte hal en bonus.
Tid:
Bonussen udbetales den 1. maj på baggrund af det foregående års aktivitetsniveau.
Økonomi:
For hver kr. 100.000,- i omsætning i henhold til godkendte aktiviteter, udbetales der et
bonuspoint svarende til kr. 13.500,- (ca.)

