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Coronainformation, 1. maj 2020

Webinar for idrætsforeninger i Herning Kommune om støttemuligheder
I dag åbner DIF og DGI for ansøgninger til den støttepulje på samlet 50 mio. kr., som
regeringen afsatte for en rum tid siden. Af de 50 mio. går 44 mio. til idrætsorganisationerne. De resterende penge fordeles på firmaidrætten og Dansk Ungdoms Fællesråds
(DUF) område.
Kriterierne er offentliggjort samtidig med puljens åbning. Alle foreninger der er medlem
af DGI eller DIF modtager direkte information derfra – og på hir.dk/raadgivning/corona
vil der også være link til kriterierne og ansøgningsskema.
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Hovedsigtet i kriterierne er at dæmme op for tabte indtægter, som fx tab af medlemsindbetalinger eller tabte nettoindtægter fra foreningsarbejde, som fx deltagelse på festivaler, markeder og andre arrangementer. Støtten vil først og fremmest gå til økonomisk truede foreninger, og det er et krav, at man som forening har et cvr-nummer.
Vi ved allerede nu, at der forventeligt vil være flere ønsker end penge – og dermed
også, at udgangspunktet er, at muligheden for at modtage godtgørelse vil være afhængigt af hvor mange ansøgninger der kommer i perioden fra 1.-15. maj, hvor der er
ansøgningsfrist.
I Herning Kommune, Herning Idrætsråd og DGI Midtjylland er vi naturligvis klar til at
vejlede jer i forhold til ansøgningsmulighederne.
I et samarbejde mellem DGI Midtjylland, Herning Idrætsråd og Herning Kommune afholdes der et webinar om den konkrete støttepulje mandag den 4. maj kl. 20-21. I
skal tilmelde jer webinaret på forhånd via dette link:
http://events.dgi.dk/start.aspx?an=202006853104
Når I er tilmeldt modtager I yderligere information om hvordan I deltager. Webinaret
bliver også optaget og vil efterfølgende kunne findes blandt andet via hir.dk/raadgivning/corona. Webinaret gælder puljen hos DGI og DIF – ikke puljerne hos firmaidrætten og DUF.
Vores lokale foreningstaskforce vil også være klar til at svare på spørgsmål og yde
vejledning konkret. Kontaktoplysningerne er:
Anders Buhl
Sekretariatsleder, Herning Idrætsråd
61 20 98 44 - ab@hir.dk
Mette Skærbæk
Projektleder, Herning Kommune
22 22 43 72
mette.skaerbaek@herning.dk

Mads Løvig
Breddekonsulent, Herning Idrætsråd
22 81 67 91 - ml@hir.dk
Helle Rasmussen
Fritidskonsulent, Herning Kommune
29 28 81 56
bekhr@herning.dk

DGI Midtjyllands konsulenter også klar til at vejlede via de sædvanlige kanaler til dem,
ligesom mange specialforbund under DIF har mandet op på vejledning.
Med venlig hilsen

Søren Juul Baunsgaard
Kultur- og Fritidschef
-1Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så
kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

