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Eksempel på ansøgning til Forsøg- og Udviklingspuljen 

 

Forening:  

Firmaidræt Slagelse 

Formål med projektet: 

Rekruttering af nye ledere til Firmaidræt Slagelses fodboldafdeling via fodboldstævne 

Målgruppe for projektet:  

Firmaer, fællesskaber og andre der vil spille indendørs firmabold i Slagelse Kommune 

Bevilliget beløb:  

16.000 kr. 

 

Kort resumé af projektbeskrivelse: 

Firmaidræt Slagelse stod fra efteråret 2013 uden ledere af fodboldafdelingen – men med mange 

fodboldspillere, der gerne ville spille firmafodbold. Foreningen havde derfor et ønske om at 

rekruttere nye ledere til denne afdeling. Foreningen ville derfor afholde et endags 

fodboldarrangement, hvortil der blev søgt om markedsføringsmidler til annoncering gennem bl.a. 

dagspressen målrettet alle i Slagelse kommune (Slagels, Korsør og Skælskør). 

 

Kort beskrivelse af resultatet: 

Stævnet blev gennemført med 13 hold (der var estimeret med 12 hold). Til stævnet blev der 

etableret kontakter til holdene med henblik på at genetablere udendørs fodbold i foreningen. 

Firmaidræt Slagelse er efterfølgende lykkedes med at rekruttere tre nye frivillige ledere, der står for 

fodboldaktiviteterne i foreningen, på baggrund af dette projekt. Det er således lykkedes at 

genetablere fodboldafdelingen i Firmaidræt Slagelse ved hjælp af nye frivillige. 

 

Se bilag 1 for Firmaidræt Slagelses ansøgning. 

Se bilag 2 for Udspecificering af rekvisitter og markedsføring. 
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Bilag 1: Ansøgning til FOU fra Firmaidræt Slagelse 

Ansøgningsskema til FOU-puljen 

 
Forening:  Firmaidræt Slagelse 

Leder:  Jan Reinhold 

Adresse: Skjoldsvej 8 

Postnr.: 4200 By: Slagelse 

Tlf. dag.: 23430915 Tlf. aften: 58526824 

E-mail: janreinhold@privat.dk 

Sæt X ud for det område, som I mener der søges støtte til 

Udvikling af ny aktivitet:   X 

Omstilling af igangværende aktivitet:  X 

Åbent-Hus, event, drop in:  X 

Foreningsudvikling:  X 

Projekttitel: Promotion stævne i fodbold 

Opstartsdato:  den 25. jan. 2014 

 

19-12-2014 JAN REINHOLD JAN REINHOLD 

Dato Underskrift leder Underskrift foreningsformand 

Hvem kan søge: Foreninger, kredse, landsforeninger, forbund samt associerede 
foreninger. (sidstnævnte sender kopi til Firmaidrætsforening) 

Hvad støttes: Forsøg og (videre)udvikling af lokale nyskabende eller bestående 

idræts- eller motionsaktiviteter, foreningsudvikling, 
foreningstiltag samt ideer af mere almen gavn for firmaidrætten. 

Forudsætninger: Budgetterede udgifter/indtægter samt en beskrivelse af den 
fremtidige forankring skal fremgå tydeligt. 
Der skal indsendes evaluering efter aftale med 

forbundskonsulent, dog senest 6 mdr. efter opstart. 

Hvor meget:   Som udgangspunkt er der max. kr. 35.000,- pr. ansøgning.  

Der kan dispenseres fra dette udgangspunkt. Dette kræver dog, 
at der er en forbundskonsulent i projektets arbejdsgruppe. 
Forbundet forbeholder sig retten til at kræve delvis 
tilbagebetaling, hvis aktiviteten ikke bliver igangsat. 

Ansøgningsfrist: Senest 2 måneder før igangsætning. Du kan forvente en hurtig 
behandling af din ansøgning. Der går max. 1 måned fra Idræts- & 
Motionsafdelingen har modtaget ansøgningen, til du får svar. 
Oftest er behandlingstiden meget kortere. 
Skemaet indsendes til jha@firmaidraet.dk 
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Nedenstående felt er forbeholdt Idræts- & Motionsafdelingen  16052 

Bevilling kr.: IM-kontonr: 

Ansvarlig, Idræt & Motion:  

Forbundskonsulent:  Carsten Hansen og Sannie Kalkerup 

Bemærkninger: 

Da foreningen i efteråret 2013 står uden ledere til at varte vor fodboldafdeling ønsker 

vi med dette stævne at rekrutterer nye ledere til afdelingen. Vi har en masse 

fodboldspillere i Slagelse som gerne vil spille firmafodbold - men ingen leder. 

Vi er i den penible situation at være uden ledelse i foreningen og vil bl.a. ad denne vej 

forsøge at finde nye ledere. Ansøgningens midler er primært til annoncering og 

dommerudgifter – afhængig af hvordan deltagergebyret dækker denne udgift. 

Formål/idé: 

Bl.a. gennem dagspressen ( annoncer) at inviterer alle i Slagelse kommune ( Slagelse 

– Korsør og Skælskør ) til dette promotion stævne ( hvis primære mål er at skaffe nye 

ledere). Stævnet vil blive afholdt i vor egen hal en lørdag i januar og med forhåbentlig 

en masse deltagere og tilskuere.  

 

Målgruppe: 

Alle firmaer – fællesskaber – og andre som har lyst til at spille firmafodbold ( 

indendørs ) 

 

 
Forventet antal deltagere:  Huiii – forhåbentlig mange estimeret 12 hold 

Antal tilbudte aktiviteter:  Indendørs fodbold 

Sæsonlængde: En dags arrangement Antal timer pr. uge: 

Hvor foregår aktiviteten:  Vesthallen – Skjoldsvej – 4200 Slagelse 

Samarbejdspartnere:  Slagelse Kommune 

Hvordan er den økonomiske og organisatoriske forankring i fremtiden? 

Da denne aktivitet er et stævne der meget gerne skulle få fodboldafdelingen på ret køl 

igen forventer vi selvfølgelig at alle de hold som tidligere spillede i Firmaidræt Slagelse 

vender tilbage + at nye hold dukker op til den fremtidige turnering.  

 

 
 

 

Projektets samlede budgetterede udgifter: Budget vedlagt 

Administration, porto mv. kr. 2000,00 
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Rekvisitter kr.  

Markedsføring kr. 11.500,00 

Honorar dommere kr. 2500,00 

Uddannelse af ledere/instruktører kr. 0 

Opstart/Åbent Hus kr. 0 

Halleje kr. 0 

Lønninger kr. 0 

 

Udgifter i alt Kr. 16.000,00 

Projektets samlede budgetterede indtægter: 

Deltagerbetaling/kontingent kr. 600.- pr tilmeldt hold ( 

endnu ukendt) 7200,00 

Egne midler (foreningens tilskud) kr. 3900,00 Præmier og fortæring 

Kr. 3900,00 
Kommunen kr. 0 

Samarbejdspartnere kr. 0 

Andre ansøgninger kr. 0 

Indtægter i alt kr. 7200,00 

 

FOU-puljen ansøges om kr.  

 

Bemærk: Udspecificering af rekvisitter og markedsføring vedhæftes som bilag. 

 

P.S. Vi henstiller til hurtig sagsbehandling da annoncefristen er den 6. januar 2014 til 

husstandsomdelt udgivelse af Sjællandske, og vi derfor ønsker en forhåndstilkendegivelse på om 

ansøgningen kan bevilges. 
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Bilag 2: Udspecificering af rekvisitter og markedsføring (Firmaidræt Slagelses 

ansøgning) 
 

 

 


