
Partnerskaber på Idræts- & Fritidsområdet 

Greve Kommune indgår partnerskaber med foreninger for at opnå ønskede effekter beskrevet i Kultur-, 

Idræts-, og Fritidspolitikken. Greve Kommune tror på, at det attraktive og gode liv skabes i samarbejde med 

foreningerne, og et partnerskab skal derfor løfte en indsats for Greve Kommunes borgere, som ellers ikke vil 

kunne lade sig gøre. Sammen skal vi stå stærkere.  

Partnerskaber mellem kommunen og foreningerne kan spænde bredt. Det kan være konkrete samarbejder 

mellem foreninger og kommunale institutioner som skoler, daginstitutioner, plejecentre, kulturinstitutioner, 

sundhedspleje og lignende. Det kan også være selvstændige foreningsaktiviteter, der med støtte via et 

partnerskab løfter et politisk prioriteret indsatsområde i en særlig grad.  

I fordelingen af partnerskaber tages der hensyn til alsidighed i tilbud og indsatser, foreningernes aktiviteter, 

foreningernes størrelse og geografisk placering i kommunen. Hensynet har til hensigt at fremme et 

varierende og inkluderende foreningsliv for alle Greve Kommunes borgere i deres nærområde. Der er på den 

baggrund ingen øvre eller nedre beløbsgrænse i ansøgningen om et partnerskab, dog skal der gøres 

opmærksom på den samlede afsatte økonomi til puljen. En lille indsats kan også gøre en stor forskel. 

Rammer og kriterier for partnerskab med Greve Kommune 

 Et partnerskab indgås mellem Greve Kommune og en eller flere folkeoplysende foreninger 

hjemmehørende i Greve Kommune 

 Et partnerskab indgås med folkeoplysende foreninger, som gennem foreningsaktiviteter bidrager til 

Kultur-, Idræts-, og Fritidspolitikkens ambitioner og grundlæggende værdier  

 Et partnerskab har en varighed på et eller to år 

 Et partnerskab følger foreningssæsonen og løber fra august og et eller to år frem 

 Folkeoplysende foreninger kan søge via www.aktivigreve.dk med frist den 1. marts hvert år 

 Alle tildelte partnerskaber udbetales indenfor samme budgetår uanset om det er et- eller toårigt 

 Kultur- og Fritidsudvalget vurderer ansøgninger på udvalgsmøde i maj 

 Alle partnerskaber evalueres med spørgeskema og kvalitativt interview. Evaluering af 

partnerskaberne præsenteres på Kultur og Fritidsudvalgsmøde i maj ved samme møde, hvor nye 

ansøgninger behandles 

Hvad kan foreninger ikke søge via et partnerskab? 

 Det er ikke muligt at søge midler/tilskud til talent- og/eller eliteaktiviteter. Her henvises til Talent- og 

Elitepuljen  

 Det er ikke muligt at søge midler til opretholdelse af den almene drift i foreningen 

 Det er ikke muligt at søge midler særskilt til redskaber, udstyr, remedier mv. Her henvises til Idræts- 

og Fritidspuljen. Indkøb af nyt udstyr som forudsætning for aktiviteterne i partnerskabsaftalen kan 

godt indgå i den samlede partnerskabsaftale 

Hjælp til ansøgning og evaluering 

Idræts- og Fritidssekretariatet står til rådighed med vejledning og rådgivning til foreningerne i forbindelse 

med udarbejdelse af ansøgning. Foreninger opfordres til at tage kontakt i god tid før ansøgningsfristen. 

Idræts- og Fritidssekretariatet står desuden for evaluering med spørgeskema og kvalitativt interview. 
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