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Bilaget indeholder en oversigt over kriterier for puljer afsat med Budget
2022. Hovedparten af kriterierne går på tværs af puljerne, mens nogle
kriterier er særlige for hver af puljerne. For at give et bedre og mere
simpelt overblik er bilaget opdelt i disse to kategorier.
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Bilaget indeholder alene ansøgningskriterier for puljerne. Når der bliver
bevilget tilskud til et projekt, vil der blive udarbejdet en tilskudsaftale,
der indeholder en nærmere beskrivelse af krav og forudsætninger for
udbetaling af tilskud.

Særligt for hver af puljerne
Pulje til nye idrætsskabende initiativer
Puljen kan søges til fysiske anlægsprojekter og har til formål at understøtte idrætsforeninger i at bringe idéer ud i livet til fordel for både foreningslivet og byens borgere.
Puljen kan søges af godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i København. Projekterne kan finde sted i både kommunale og privat ejede
faciliteter.
Puljen indeholder kun midler i 2022. Udgifter til projekter, der bevilges
midler fra puljen, forudsættes afholdt inden udgangen af 2022.
Pulje til Lokale foreningsaktiviteter og faciliteter
Puljen kan søges til etablering eller opgradering af aktivitetsegnede arealer på boligselskabers, boligforeningers og byudviklingsselskabers arealer. Formålet er dels at etablere faciliteter, der kan rumme foreningsidræt i mindre skala, dels at skabe mere attraktive byrum, som eksempelvis kan åbne boligområder mere op mod resten af byen.
Puljen kan søges af boligselskaber, ejerforeninger og andre grundejere i
samarbejde med foreninger og lokale fællesskaber.
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Tilskuddet vil blive udmøntet som øremærket tilskud til boligforeningerne mod at Københavns Kommune opnår brugsret hertil med henblik på at understøtte lokale foreningers aktiviteter.
Der kan søges årlige midler på op til 10% af anlægsomkostningerne til
aktiviteter til at sikre inddragelsen og involveringen af de lokale beboere
og foreninger ifm. anlægsprojekterne. Ved tildeling af midler til aktiviteter forpligtes modtager til at inddrage lokale børn, institutioner, forneinger m.v. Aktiveringen af banerne kan også ske ved at ansøger indgår
samarbejde med Aktive Børn i Forening (ABIF), FerieCamp og/eller FritidsGuiderne.
Pulje outdoor idrætsfaciliteter
Puljen kan søges til at etablere, opgradere og renovere outdoor idrætsfaciliteter og aktivitetsområder for at øge kapaciteten indenfor både organiseret og selvorganiseret idræt og aktivitet og understøtte en stigende efterspørgsel efter mulighederne for aktivitet i byens offentlige
udendørs områder.
Puljen kan søges af foreninger eller boligselskaber, ejerforeninger og
andre grundejere i samarbejde med foreninger og lokale fællesskaber.
Projekterne kan finde sted på både kommunale og privat ejede arealer.
Pulje til genopretning af idrætsfaciliteter
Puljen kan søges til mindre genopretningsprojekter på foreningsejede
og kommunale idrætsfaciliteter eller tilstødende foreningsfaciliteter.
Formålet er at imødekomme de mindre renoveringsbehov, som vil
kunne løfte byens foreningsfaciliteter og gøre dem mere attraktive for
byens borgere.
Pulje til genopretning af idrætsfaciliteter kan søges af godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i København eller af de lokale kulturenheder i samarbejde med foreninger. Projekterne kan finde sted i kommunale faciliteter eller faciliteter ejet af folkeoplysende foreninger.
Udmøntningen af puljen sker i et udvalg under Folkeoplysningsudvalget parallelt med udmøntningen af Forenings- og Aftenskolepakken.

Fælles for puljerne
Prioritering af ansøgninger
Projekterne skal forankres i de lokale foreninger og derved samlet set
komme de københavnske foreninger til størst mulig gavn og skabe
bedre muligheder for selvorganiseret aktivitet.
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Det prioriteres positivt:
• at det ansøgte projekt medfører forbedrede muligheder for
udendørs aktivitet i regi af foreninger eller selvorganiseret
• at projektet er forankret i de lokale foreninger
• at projektet opnår medfinansiering, der kan give projektet et
yderligere løft
• at børn og unge får gavn af forbedringerne
Forudsætninger for ansøgninger
• Der kan ikke søges midler til udgifter der allerede er afholdt
• Finansieringen skal være fuldt afdækket, herunder eventuel ekstern finansiering
• Det skal være afdækket om projektet kræver byggetilladelse fra
myndighederne
• Der skal forelægge en tidsplan for projektet
• Eventuelle afledte drifts- og vedligeholdelsesomkostninger afholdes af ansøger.
• Planmæssige forhold skal være afdækket, herunder om der er
andre planer for området.
Ansøgningsprocedure
Puljerne ansøges via Københavns Kommunes hjemmeside.
Når der bevilges tilskud, vil der blive udarbejdet en almindelig tilskudsaftale, der beskriver forudsætninger for udbetaling. Aftalen vil samtidigt
præcisere at eventuelle udgifter til drift og vedligehold afholdes af ansøger.
Kultur- og Fritidsforvaltningen er ikke garant for, at ansøgers projekt kan
gennemføres inden for de angivne budgetter og tidsrammer. En bevilling er alene tilskud til ansøgers projekter. Det betyder, at ansøger i udgangspunktet selv står som bygherre med alt hvad dette indebærer af
ansvar og tilladelser til gennemførelse af projektet.
Såfremt projektet ikke kan realiseres som forudsat i ansøgning og tilskudsaftale kan Københavns Kommune kræve den udbetalte del af tilskuddet tilbagebetalt. Om og hvornår tilbagekrævningen vil falde, vil afhænge af en konkret vurdering af forvaltningen.
Eventuelle uforbrugte midler vil falde tilbage til puljen.
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