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Rudersdal Elitestøtteordning

Kultur

Hvem kan modtage støtte:
Der er 2 støtteområder:
Støtteområde 1
National elite indenfor senior og ungdom (DM) og international elite for senior
(EM, VM og OL) og ungdom (EM og VM). Støtten gives primært til
seniorudøvere (fra 18 år).
Støtteområde 2
Talentudvikling (primært ungdom, 14-18 år) med et udviklingsperspektiv hvor
der indenfor to år kan konkurreres om DM indenfor aldersgruppen.
Støtteområde 1. National og international elite for senior og ungdom
National elite
Potentielle modtagere af elitestøtte skal konkurrere om DM (indenfor DIF).
International elite
Potentielle modtagere skal konkurrere om EM, VM (senior og ungdom) eller OL
(senior).
Fælles for national- og international elite
Elitemiljø/idrætsforening skal samarbejde med idrættens specialforbund og
godkendes af specialforbundet som støtteberettiget.
Støtteområde 2. Talentudviklingsarbejde (primært ungdom, 14-18 år)
Støtteberettigede ungdomsudøvere skal konkurrere i bedste eller næstbedste
række (DIF).
Elitemiljø/idrætsforening skal samarbejde med idrættens specialforbund og
godkendes af specialforbundet som støtteberettiget.
Talentudviklingsarbejdet skal være baseret på struktureret disciplinspecifik- og
fysisk træning, høj faglighed, samt have et udviklingsperspektiv hvor der
indenfor to år kan konkurreres om DM indenfor aldersgruppen.
Ved ansøgning om talentudvikling (støtteområde 2) er der ikke krav om, at
ansøger har et seniorhold i bedste række (DIF).
Hvordan fordeles støtten?
Fordelingen af støttemidler sker ud fra nedenstående principper og
betingelser:
1.

Støtteområde 1 prioriteres økonomisk højere end
støtteområde 2.
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Det er kun idrætsforeninger godkendt i Rudersdal
Kommune, der kan ansøge om elitetilskud.
Støtteberettigede til elitestøtte indenfor støtteområde 1 er
foreninger, der har et seniorhold og/eller en individuel
udøver repræsenteret i bedste række (DIF).
Denne afgrænsning skyldes, at der er et ønske om at
støttemidlerne koncentreres og gør en mærkbar forskel for
eliten.
For alle støttemodtagere skal der være struktureret
samarbejde med specialforbund/DIF.
Der ydes støtte til projekter, der knytter sig til elitemiljøet
og ikke til almindelig drift.
Der laves en kort aftale med tilskudsmodtager om, hvad
støtten skal bruges til, herunder indholdet i samarbejdet
med specialforbund.
Støttemodtagere, der modtager støttebeløb over en
nærmere angivet beløbsgrænse, er forpligtet til at tegne et
medlemskab af Team Rudersdal for det pågældende
støtteår mod betaling af op til et halvt medlemskontingent
og fuld adgang til erhvervsforeningens aktiviteter.
Kontingentbetaling modregnes i elitestøttebeløbet.
Der kan både gives tilskud til den enkelte idrætsudøvers
udvikling, eller et eller flere hold i foreningen. Gives der
tilskud til enkeltudøvere, skal vedkommende have bopæl i
kommunen, samt repræsentere en idrætsforening
hjemmehørende i kommunen eller have en væsentlig del af
sin træning i kommunen.
Foreninger, der ønsker at ansøge om elitestøtte, laver en
samlet ansøgning og styregruppen bestemmer herefter, om
der kan tildeles støtte og indenfor hvilke(n) af de 2
støtteområder.
Ved beslutning om tildeling af støtte, kan støtteansøgerens
og/eller projektets økonomiske ressourcebehov indgå.
Foregående års støttemodtagere kontaktes i god tid inden
ansøgningsfrist og gøres opmærksom på muligheden for at
søge elitetilskud.
Ansøgning foregår digitalt via Rudersdal Kommunes
hjemmeside.
Elitestøtten fordeles af en styregruppe bestående af
repræsentanter for Rudersdal Kommune (formanden for
Kultur- og Fritidsudvalget, Kulturchefen samt
Foreningskonsulenten), Team Rudersdal (formand),
Idrætsrådet (repræsentant) og person(er) med speciel
idrætsfaglig viden som udpeges af styregruppen.
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