Eliteidrætspuljen
Formål:
Målet med Eliteidrætspuljen er
 at medvirke til at etablere elitemiljøer og give mulighed for at udvikle eliten til højeste
niveau.
 at sikre de bedste træningsforhold for eliteidrætsudøverne
 at understøtte foreningernes arbejde med talenter med elite potentiale til at bringe dem
på eller i nærheden af det højeste niveau inden for deres idræt
 at brande Varde Kommune via den lokale elite.

Kriterier for ansøgning om tilskud til eliteidræt herunder talentudvikling:
Hvem er støtteberettiget:
 Godkendte folkeoplysende foreninger i Varde Kommune, som har fastsatte visioner og mål
for det målrettede eliteidrætstiltag målrettet mod enkelte idrætsudøvere, hold eller
aktiviteter.
 Idrætsklubber, som deltager i turneringsvirksomhed eller lignende på et eliteniveau inden
for den pågældende idrætsgren (med eliteniveau menes landets bedste rækker evt.
næstbedste) Foreningen skal være medlem af et specialforbund under Danmarks
Idrætsforbund
 Projekter, hvor der er en progression i udviklingen fra talent til elite, vil også kunne komme
i betragtning til tilskud.
Støtteberettigede aktiviteter:
 Der ydes kun tilskud til aktiviteter og projekter, som ligger uden for klubbernes eller
foreningernes almindelige drift, dvs. aktiviteter som understøtter klubbernes elite- og
talentudviklingsarbejde, og som klubben ikke eller kun vanskeligt kan sætte i gang uden
støtte fra Eliteidrætspuljen.
Krav til dokumentation:
 Foreninger skal vedrørende Eliteidrætsprojektet dokumentere via regnskab samt budget
for de kommende år, at foreningen har de nødvendige økonomiske ressourcer til at
finansiere eliteprojektet nu og efter støtteperioden ophører.
 Foreninger skal redegøre for, hvorledes de nødvendige ressourcer realiseres, så vision og
mål gennemføres.
 Foreninger skal beskrive, hvordan der i projektperioden opnås progression fra talent til den
bedste eller næstbedste række inden for deres idræt, eller hvordan de vil fastholde
niveauet.
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Støtteperiode og udbetaling af tilskud:
 Nye projekter/ansøgere kan maksimalt opnå tilskud over en 3-årig periode. I særlige
tilfælde kan der være en option på tilskud på yderligere 2 år.
 Ansøgere der tidligere har fået bevilget tilskud fra Eliteidrætspuljen, kan kun komme i
betragtning igen, hvis der er tale om nye projekter/målsætninger.
 Som en overgangsordning gældende fra 2017 vil tidligere tilskud, der er bevilget over mere
end en 3-årig periode blive udfaset med henblik på selvfinansiering. Udfasningen vil ske
med reducering af det bevilgede tilskud med 1/3 år i 2018 og 2/3 år i 2019.
 Det er ikke muligt at yde økonomisk støtte til alle der ansøger. Det betyder, at nogle
foreninger vil opleve at få afslag selv om foreningen opfylder kriterierne for at kunne søge
tilskud fra Eliteidrætspuljen.
Vurdering af ansøgningerne:
 Der vil ske en samlet vurdering af de enkelte ansøgninger/projekter
 Ansøgningerne vurderes/vægtes ud fra en sportslig, organisatorisk, økonomisk vurdering.
Derudover vurderes ansøgningerne ud fra en synliggørelse/eksponering af Varde
Kommune.
 Ansøgningerne vurderes ud fra en point skala 0-2, hvor 0 er ”ikke opfyldt”, 1 er ”delvist
opfyldt” og 2 er ”opfylder kravet”. Der skal opnås en samlet vurdering på 1,5 for hver af de
3 punkter (sportslig, organisatorisk og økonomisk) for at en ansøgning kommer i
betragtning.
Evaluering af projekterne:
 Foreningen skal to gange om året indsende en evaluering af eliteprojektet med angivelse af
udviklingen i projektet.
 Såfremt foreningen i ansøgningsperioden ikke lever op til kriterierne til Eliteidrætspuljen,
vil Varde Kommune kunne inddrage bevillingen til projektet.
 Det skal fremgå af evalueringen, hvordan foreningen har markedsført Varde Kommune i de
aktiviteter, der er støttet af Eliteidrætspuljen.
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