Tilskudsordning for
Udviklings- og Talentpuljen
Formål
Udviklings- og Talentpuljen har til formål at støtte op om nye initiativer til udvikling af foreningerne
og/eller til talentudvikling i Mariagerfjord Kommune.
Puljen skal være med til at sikre den fortsatte udvikling af de mange talenter, der er i Mariagerfjord
Kommune. Arbejdet med at finde og udvikle talenterne og gøre dem til vindere får større og større
værdi i fremtiden.
Det er ikke alene et spørgsmål om at tilbyde de bedste faciliteter og vilkår, men også at styrke
sammenholdet og derigennem bibeholde motivationen i det videre forløb. Vi skal tænke uden for
boksen og arbejde på tværs af klubfarve og bygrænse og skabe rollemodeller for børn og unge i hele
Mariagerfjord Kommune.
Der kan ikke forventes tilskud til forplejnings- og transportudgifter.
Tilskudsbehovet fra Udviklings- og Talentpuljen skal være på minimum kr. 10.000. Påtænkte mindre
ansøgninger henvises til lokale fonde og eventuelt Idrætsrådet.
Der er en øvre grænse på to ansøgninger pr. ansøger pr. år. Dog kan der være undtagelser, fx hvis
ansøger er en flerstrenget forening.
Hvem kan søge?
Alle foreninger kan søge Udviklings- og Talentpuljen. Det er ikke et krav, at man er en godkendt
folkeoplysende forening, såkaldte selvorganiserede kan også søge.
Hvad kan puljen søges til?
Puljen kan søges til udviklings- og talentarbejde,
 der har et folkeoplysende sigte.
 der giver nye lærings- og aktivitetsmuligheder for borgerne i Mariagerfjord Kommune.
 der kan motivere borgere, der ikke i forvejen er aktive på fritidsområdet til at være aktive
fremadrettet.
 nye tværgående samarbejder og tik nye organisationsformer, der kan give borgerne nye
aktivitetsmuligheder.
 der støtter talentudvikling i kommunen.
 der arbejder med udvikling af talenter særligt på tværs af klub-, fag- og bygrænser.
Ansøgningsfrister og sagsbehandling
Ansøgninger kan indsendes løbende. Foreningsrådet behandler ansøgningerne på sine 4 årlige møder,
hvor rådet skønner, om ansøgningen falder inden for puljens formål. Derefter udvælger rådet, hvilke
ansøgninger der skal indstilles til godkendelse i Udvalget for Kultur og Fritid.

Foreningsrådet kan stille krav om egenfinansering – frivillige mandetimer kan medregnes som
egenfinansering.
Ansøgningsskema findes på www.mariagerfjord.dk / Kultur, Idræt og Fritid.
Udbetaling
Bevilget tilskud udbetales ved projektets igangsættelse.
ved tilskud over 100.000 kr. udbetales 80 % af tilskudet ved projektets start, og resten ved afraportering
Klarmeldingsskema fremsendes sammen med bevillingen.
Afrapportering
Når projektet er gennemført, skal der indsendes regnskab/dokumentation herfor.
For folkeoplysende foreninger skal regnskabet være underskrevet af foreningens formand og kasserer.
For selvorganiserede skal regnskabet være underskrevet af mindst 2 personer.
Der er krav om registreret revisor på regnskabet ved bevilgede tilskud over 100.000 kr.
Projekterne skal påbegyndes indenfor 1 år efter bevillingen er givet, ellers frafalder tilskuddet.
Beløb, der ikke er brugt i overensstemmelse med de forudsætninger, der er lagt til grunde for
bevillingen, skal tilbagebetales.
Hvis puljen ikke bliver brugt, overføres restbudgettet til næste regnskabsår.

