HIK-Rosendal håndbold
Projekt: Ansøgningsskema Udviklings- og talentpuljen 2021
Ansøgt: 02-01-2021 (www.mariagerfjord.dk)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 112-45
Fortrolighedspolitik
Vigtig information inden du ansøger til Udviklings- og Talentpuljen
Inden du ansøger er det meget vigtigt at du læser alle informationer på denne side.
Ansøgningsprocessen er opdelt i 3 dele og alle dele skal gennemgåes, før din ansøgning kan indsendes til Kultur og Fritid i
Mariagerfjord Kommune.
Vi gør opmærksom på, at alle ansøgninger til Udviklings- og talentpuljen offentliggøres på www.mariagerfjord.dk i dagsordener
til Foreningsrådet og til Udvalget for Kultur og Fritid.
Nogle felter er markeret med en rød *. Det betyder, at feltet skal udfyldes, før du kan gå videre i ansøgningsprocessen.
Materiale og vejledning
Før du kan indsende din ansøgning, er det vigtigt at du har relevant materiale liggende på din PC. Vi anbefaler også, at du åbner
vejledningen til tilskudsordningen.
Nedenfor kan du se, hvilke materialer du skal have liggende på din PC:
1) "Tilskudordning for Udviklings- og Talentpuljen"
- Her kan du læse om puljens formål, hvem der kan søge mm.
2) Projektets budget
- Projektets overslagsbudget skal vedhæftes til ansøgningen
Ansøgningsprocessen kan ikke genoptages hvis den afbrydes undervejs, hvorfor er det vigtigt, at du har alle relevante materialer (1-2)
tilgængelige på din PC.
Jeg har alle relevante materialer tilgængelige
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Orientering om vores behandling af dine personoplysninger mv.
Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Mariagerfjord kommune er dataansvarlig for behand-lingen af de personoplysninger, som vi har/kommer til at modtage om dig.
Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Mariagerfjord kommune
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
CVR-nr.: 29 18 94 55
Telefon: 97 11 30 00
Mail: raadhus@mariagerfjord.dk
Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver gennem:
E-mail: dbr@mariagerfjord.dk
Telefon: 97 11 38 80
Formålet med behandling af personoplysninger
Vores behandling af dine personoplysninger er nødvendig for at kunne sagsbehandle din henvendelse/tilmelding.
Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af folkeoplysningsloven og kommunalfuldmagten. Ansøgningen
behandles endvidere efter tilskudsreglerne for Udviklings- og talentpuljen i Mariagerfjord Kommune.
Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.
Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer oplysningerne, så længe det er nødvendigt. Oplysningerne journaliseres i et elektronisk journalsystem og vil senere blive
arkiveret.
Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre
brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
a) Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
b) Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
c) Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen,
må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan
fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
d) Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre
indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på
www.datatilsynet.dk.
Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder
Datatilsynets kontakt-oplysninger på www.datatilsynet.dk

Hvis du har spørgsmål i relation til ansøgningen, er du velkommen til at kontakte Niels Sørensen, Kultur og Fritid på telefon 97 11 35
01 eller e-mail nisoe@mariagerfjord.dk

Oplysninger om ansøger
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Oplysninger om ansøger
Udfyld oplysningerne nedenfor. Vær opmærksom på, at Kultur og Fritid anvender den angivne e-mail adresse til at kommunikere med
foreningen ved eventuelle spørgsmål og at udbetaling af tilskud vil ske til det angivne CVR-nummer.
Det er kun foreninger og "selvorganiserede" der kan komme i betragtning til puljen.
E-mail

haandbold.hikrosendal@gmail.com

Foreningens navn

HIK-Rosendal håndbold

CVR nr.

37528161

Kontaktperson

Jonas Vestergaard

Adresse

Hovangsvej 14

Postnr.

9500

By

Hobro

Mobiltelefon

22310553

Telefon

Hvis du har spørgsmål i relation til ansøgningen, er du velkommen til at kontakte Niels Sørensen, Kultur og Fritid på telefon 97 11 35
01 eller e-mail nisoe@mariagerfjord.dk

Oplysninger om projekt
Projekttype

Udviklingsprojekt

Projektets titel:

Træn på tværs

Projektets formål

Projektet – Træn på tværs – Rosendal Idrætsforum
1) Træn på tværs har til sigte at man uanset sportsgren ville kunne træne sammen
og lære af hinanden. Det betyder at den samme basis træning og udstyr stilles til
rådighed for alle Rosendal idrætsforums bruger, med HIK-Rosendal håndbold som
tovholder.
2) Det er for os vigtigt at vi kan lave et tværgående samarbejde blandt foreningerne,
og derigennem dygtiggøre os og hjælpe hinanden.
3) Første delmål er at vi kan blive bedre til at samarbejde på tværs af brugerne i
Rosendal Idrætsforum. Dernæst vil vi gerne på sigt åbne op for, at lokal områdets
"ikke aktive" borgere kan inddrages i forenings livet, og have glæde af de til
rådighed stillede materialer og udstyr.
Endvidere er dette et pilotprojekt hen imod et kommunal dækkende samarbejde,
hvor man vil kunne trække på hinandens viden og lære af hinanden.

Her skal I beskrive 1) Hvad I vil med projektet? 2) Hvad I gerne vil opnå og 3) Hvad målet med projektet er.
Kort projektbeskrivelse

- Oprette rum til opbevaring af udstyr (Er aftalt med Rosendal idrætsforum)
- Afholde kurser og vidensdele med foreninger på tværs, så alle har den basale
viden i brugen af udstyr - herunder:
- Instruktionsvideoer med træningsprogrammer og øvelser, som vil kunne trækkers
frem på tablets som er stillet til rådighed i udstyrs lokalet.
- Markedsføre projektet internt og over for lokalbefolkningen
Den samlede overskrift på dette projekt er:
- Sportsligt og foreningsmæssigt samarbejde og sammenhæng med et blik på
vidensdeling, vidensdeling og vidensdeling.

Her skal I beskrive, hvordan I vil udføre projektet.
Projektets budget

145500

Skriv det fulde beløb for, hvad I forventer projektet koster. Opstil et budget med de forskellige udgifter og vedhæft. Vedlæg også meget
gerne tilbud fra håndværkere eller andre.
Konkret tilskudsbehov fra Udviklings- og
Talentpuljen

80500

Er der søgt om midler til projektet andre
steder?

Ja
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Hvis ja, beskriv hvor og hvor meget der er
søgt andre steder

DGI - 30000 bevilliget
Anden fond/sponsor 30000 - ikke søgt

Evt. medfinansiering

Frivillig timer 5000

Angiv hvilken medfinansiering der evt. er i projektet. Frivillige arbejdstimer kan medtages (kr. 100,- pr. time)
Projektet forventes påbegyndt

01-02-2021

Projektet forventes afsluttet

31-12-2021

Er der taget kontakt til offentlige myndigheder
om projektets overensstemmelse med
gældende lovgivning?

Nej

Hvilke tilladelser fra offentlige myndigheder er
der pt. indhentet?

Husk at budgettere evt. gebyrer
Hvem skal varetage den (evt.) fremtidige
vedligeholdelse af projektet?

HIK-Rosendal håndbold i samarbejde med Rosendal Idrætsforums andre bruger.

Anslået årlig vedligeholdelsesudgift

5000

Hvis du har spørgsmål i relation til ansøgningen, er du velkommen til at kontakte Niels Sørensen, Kultur og Fritid på telefon 97 11 35
01 eller e-mail nisoe@mariagerfjord.dk

Bekræftelse på oplysninger
Økonomiansvarlig (Anfør navn, adresse, email og telefonnummer)

Jakob Olsen
Bækparken 30, 9500 Hobro
haandbold.hikrosendal@gmail.com
26802227

Bekræftelse på ansøgning til Udviklings- og
Talentpulje

Jeg bekræfter at de afgivne informationer i denne ansøgning er korrekte

Bekræftelse på at bestyrelsen er informeret
om ansøgningen

Bestyrelsen er informeret om ansøgningen

Hvis du har spørgsmål i relation til ansøgningen, er du velkommen til at kontakte Niels Sørensen, Kultur og Fritid på telefon 97 11 35
01 eller e-mail nisoe@mariagerfjord.dk
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