
Kommissorium for Eventpulje 

 
 

Formål 

Fritids- og Kulturudvalget har nedsat en 

eventpulje på 300.000 kr., der skal under-

støtte de bornholmske foreningers arbejde 

med nye og eksisterende events på Bornholm 

med henblik at fremme udviklingen af øens 

foreningsliv. Fritids- og Kulturudvalget har 

uddelegeret beslutningskompetencen til 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd. Mid-

lerne skal tildeles idrætsevents, som kan 

tiltrække deltagere ud over den almindelige 

deltager-kreds, Målet er derfor også, at til-

trække turister, der kan understøtte events 

gennem deltagerbetaling, som også kommer 

de lokale idrætsforeninger til gavn.  

 

Hvad kan støttes? 

Puljen støtter idrætsevents i bred forstand, 

hvilket betyder, at både konkurrence- og 

motionsevents kan komme i betragtning. I 

vurderingen af ansøgninger vil der blive lagt 

vægt på at eventen bidrager til at skabe nye 

aktive brugere, nye foreningsmedlemmer og 

generere overskud til foreningen, der kan 

investeres i udvikling af foreningen. Der vil 

desuden blive set på eventens afledte effek-

ter som f.eks. flere frivillige i foreningslivet 

og/ eller øget beskæftigelse i relaterede 

erhverv. Nedenstående kriterier vil indgå i 

vurderingen af de indkomne ansøgninger: 

 Eventen kan tiltrække deltagere – 

både bornholmere og turister 

 At eventen bidrager til foreningens 

udvikling 

 At eventen markedsføres bredt  

 

Målgruppe 

Puljen kan ansøges af alle idrætsforeninger 

og organisationer, som har behov for tilskud 

til at få gennemført en idrætsevent, og som 

opfylder puljens formål og ovenstående 

kriterier.  

Ansøgning 

Ansøgningen skal kort beskrive eventens 

formål og aktivitet samt vedhæftes et budget 

for eventen (inkl. forventet finansiering). I 

ansøgningen skal desuden anføres, hvor stort 

et beløb, der ansøges om. 

Der er ansøgningsfrist til puljen mandag d. 5. 

marts 2018. Ansøgninger vil derefter blive 

behandlet i Idrættens Videns- og Kompeten-

ceråd på rådets første ordinære møde 

derefter. Eventuelle resterende midler vil 

blive udloddet med ansøgningsfrist i 

efteråret. 

 

Midler 

Fritids- og Kulturudvalget har afsat 300.000 

kr. til eventpuljen af overførte midler fra 

2016. Der er tale om et engangsbeløb til at 

understøtte puljens formål.  

 

Uddeling af midler 

Tilskud fra eventpuljen udbetales på bag-

grund af ansøgningen. Hurtigst muligt efter 

afholdt event, og senest et år efter tildeling 

af midler, skal foreningen indsende en afrap-

portering samt dokumentation for at tilskud-

det er anvendt til formålet. 

 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd  
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