Hvidovre Kommune, Hvidovrevej 272, 2650 Hvidovre

Til klubber, foreninger, interesseorganisationer og
kommunale institutioner
Hvidovre Kommune
Hvidovrevej 272
2650 Hvidovre
Center for Sundhed og Ældre
Sundhed og Forebyggelse
E-mail:
sundhedscenter@hvidovre.dk

Sundhedspuljen 2019
Der er tradition for, at Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune afsætter
midler til en sundhedspulje i Ældre- og Sundhedsudvalgets budget.
Ældre- og Sundhedsudvalget har også i 2019 besluttet at udmønte en del af
Sundhedspuljen til lokale og tværgående initiativer.
Dette år gives støtte fortrinsvis til klubber, foreninger, interesseorganisationer
og kommunale institutioner, der udbyder nye eller udbygger eksisterende
aktiviteter, der inkluderer ikke-foreningsvante og/eller ikke-aktive borgere i
alle aldre i Hvidovre Kommune, f.eks. borgere med handicap, psykisk
sygdom eller kronisk sygdom.
Ansøgningsfristen er
8. februar 2019 kl. 12.00
Puljen er i 2019 på 283.074 kr. og fordeles af Ældre- og Sundhedsudvalget
på Ældre- og Sundhedsudvalgsmødet d. 11. marts 2019.
Tilsagn og afslag på de modtagne ansøgninger gives snarest muligt herefter.
Hvem kan søge?
 Klubber, foreninger, interesseorganisationer og kommunale
institutioner
Årets tema
Der kan søges støtte til indsatser, som understøtter følgende værdier i
Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022:
 Sunde rammer
 Lighed i sundhed
 Den nære sundhed
Ansøgningskriterier
1. Ansøger er en klub, forening, interesseorganisation eller en
kommunal institution
2. Ansøger udbyder en ny aktivitet eller udbygger en eksisterende
aktivitet – der vil blive lagt særligt vægt på indsatser, der fokuserer på
varig forandring og forankring

Dato: 16. januar 2019
Åbningstider
Mandag-onsdag: 08:00-15.00
Torsdag:
08:00-17.30
Fredag:
08:00-14.00

3. Ansøgers aktivitet inkluderer foreningsuvante og/eller ikke-aktive
borgere – der vil blive lagt særligt vægt på tilbud, der inkluderer
særlige målgrupper, f.eks. voksne med handicap, psykisk sygdom
eller kronisk sygdom
4. Aktiviteten understøtter værdierne i Hvidovre Kommunes Sundhedsog Forebyggelsespolitik 2019-2022; ”Sunde rammer”, ”Lighed i
sundhed” og/eller ”Den nære sundhed”
Der kan ikke søges om midler til enkeltpersoner eller anlægsprojekter. Der
kan ydermere ikke søges om dækning af lønudgifter til allerede ansatte i
Hvidovre Kommune. Det er muligt at ansøge midler til aflønning af
instruktører fra foreningslivet.
Der lægges særligt vægt på projekter, der har forankring for øje. Søges der
som kommunal institution lægges der særligt vægt på projekter, hvor der er
indtænkt samarbejde med klubber/foreninger.
Hvordan søger man?
 Udfyld ansøgningsskemaet – det må maks. fylde 2 sider
 Angiv om der søges til et 1-årigt eller 2-årigt projekt.
OBS:
Vi gør opmærksom på at de beløb, der indgår i budgettet, skal anføres ekskl.
moms.
Send din ansøgning til sundhedscenter@hvidovre.dk og marker både
ansøgningen og emnefeltet i e-mailen med ”Sundhedspulje 2019”.
VIGTIGT – Hvis I modtager penge fra puljen
Hvis I får tilsagn om støtte fra Sundhedspuljen til et 1-årigt projekt, skal
midlerne være brugt inden 1. november 2019. Projektet skal være i gang,
men behøver ikke være afsluttet inden årets udgang.
Hvis I får tilsagn om støtte fra Sundhedspuljen til et 2-årigt projekt, skal
ansøgte midler være brugt inden 1. november i det år, hvori de er budgetteret
til.
Jeres ansøgning skal indeholde en beskrivelse af en evaluering af jeres
projekt, så erfaringerne herfra kan indgå i en afrapportering til politikkerne
samt inspirere jer og jeres brugere til et sundere liv – også i fremtiden.
I er velkomne til at stille spørgsmål og drøfte ideer til ansøgninger med os i
Hvidovre Sundhedscenter på tlf. 36 39 37 37 eller
sundhedscenter@hvidovre.dk
Med venlig hilsen
Leder af Sundhed og Forebyggelse
Pia Jenfort
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