
Ansøgninger anlægsprojekter til 

idræt og bevægelse

Brugerudvalg for havne i 

Svendborg 



Fritidskonsulent  

 Fritid og foreningsliv

 Udviklingsprojekter og events 

 Strategi og politikker 

 Politisk betjening 



Baggrund for facilitetsproces

 Ingen defineret ansøgnings- eller vurdering procedure

 Folkeoplysningsudvalget og Haludvalget satte fokus

 Ny procedure blev besluttet politisk besluttet i 2018 



Ansøgninger til anlæg - Idræt og bevægelser 

Svendborg Kommune modtager løbende henvendelser fra foreninger og andre 

interessenter på idræts- og bevægelsesområdet om kommunal støtte til etablering 

af nye faciliteter til idræt og bevægelse.



Hvem kan søge og hvordan

Foreninger, borgere og andre interessenter har mulighed for at ansøge om støtte til 

beskrevne anlægsprojekter som er målrettet idræts- og bevægelsesområdet i 

Svendborg Kommune. 

Alle indkomne projekter vil blive videresendt til politisk drøftelse i foråret 2020, med 

henblik på at videre sendelse til budgetforhandlingerne vedr. budget 2021.



Ny ramme for vurdering af indkomne projekter

Ansøgningerne i 2020 vil blive vurderet ud fra følgende kriterier: 

 Fokus på Idræt og bevægelse 

 Potentielle antal fremtidige brugere

 Afstand til lignede facilitet 

 Potentielle nye samarbejdsmuligheder på tværs

 Øget kvalitet for brugerne af faciliteten

 Målsætninger og visioner for projektet 

Åbner for ansøgninger 01/02 2020



Eksempler fra budget 2020

 ERI - Rantzausmindehallen - 2,5 mio. kr. til opførelse af nye omklædningsrum.

 Svendborg Tennis Klub, Tåsinge Tennis Klub og Vester Skerninge Tennis Klub og Den 

Selvejende Institution Svendborg Idrætshal - 2.964.000 kr. til forbedring af tennishallens 

faciliteter. Samtidig afsættes 50.000 kr. til drift. 

 FDF Svendborg 50.000 kr. flytning til nye lokaliteter. (Bevilliget af Folkeoplysningsudvalget)

 SG Huset, SfB og Den Selvejende Institution Svendborg Idrætshal fik 8,9 mio. kr. i

lånegaranti - et kraftcenter for unge mellem 15 og 25 år. 



Vurderingsproces  

 Sport og Idræt i Svendborg 

 Haludvalget 

 Folkeoplysningsudvalget 

 Kultur- og Fritidsudvalget 

 Teknik- og Erhvervsudvalget 

Budget 2021



Fundraising 

 Mange åbne cigarkasser

 Jo flere behov dets bedre – sammen er I stærke!

 Indflydelse giver ejerskab 

 Mere end blot at sende en ansøgning 

 Vigtigt med personlig kontakt


