Sponsorering af Næstved Storcenter
Information vedr. sponsorpuljen:
Næstved Storcenter har i 2017 oprettet en sponsorpulje der skal understøtte sportslige og
kulturelle aktiviteter for børn og unge under 25 år, samt for særligt udsatte grupper på
Sydsjælland og Lolland-Falster.
Puljen uddeler sponsorater forår og efterår.
Ansøgning til puljen skal følge det vedlagte ansøgningsskema. Der bliver lagt vægt på
den konkrete beskrivelse af sponsoratet, og hvordan det understøtter de ovenstående
indsatsområder.
Puljen uddeles 2 gange årligt:
Ansøgningsfrist for ansøgninger:

11. april & 11. oktober
1. april & 1. oktober

Sponsorater vil i ca. halvdelen af tilfældene være sponsorerede gavekort, som kan
anvendes som præmier til sportslige eller sociale aktiviteter, men det kan også være
udstyr eller kontant udbetaling. Den enkelte ansøger kan søges om beløb svarende til
maks. kr. 10.000,- pr. år.
Større samarbejder vurderes som et strategisk partnerskab, og tegnes i starten af året.
Ansøgerfeltet afgrænses geografisk til Næstved Storcenters kundeområde dvs.
Sydsjælland (op til Køge-Ringsted-Slagelse) samt Lolland-Falster & Møn.
Næstved Storcenter støtter i hovedreglen:
- Sportsklubber og sportsforeninger samt arrangementer afholdt af disse, der har
særlig fokus på indsats for børn og unge under 25 år
- Kulturelle klubber og foreninger, der har særligt fokus på børn og unge under 25 år
- Sygdomsbekæmpelse og forebyggelse på foreningsplan, der sigter mod at hjælpe
børn og unge under 25 år
- Tiltag, der understøtter bedre forhold eller oplevelser for særligt udsatte grupper
Næstved Storcenter yder ikke sponsorat eller projektstøtte til:
- Enkeltpersoner, eliteidræt, udvekslingsstudenter, patientforeninger eller
patientbehandling
- Studierejser, træningsophold, kurser eller rejseaktivitet i øvrigt
- Ordinære driftstilskud
- Aktiviteter, der allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet
- Projekter der har hjemsted eller afvikles udenfor regionen
Ansøgninger gennemgås og besvares samlet de 2 gange om året, hvor uddelingerne
finder sted. Der kan derfor udelukkende forventes svar i perioden mellem 1-11. april og 111. oktober. Vær opmærksom på, at der ikke udsendes afslag eller bekræftelser på
modtagelse, pga. et stort antal ansøgninger. Indsendte ansøgninger og evt. vedlagte
bilag returneres ikke.
Ansøgning skal ske til kontakt@naestvedstorcenter.dk. Brug venligst
ansøgningsskemaet side 2.

Sponsoransøgning til Næstved Storcenter:
ANSØGER:
Navn/Forening/Projekt:
Adresse:
Postnr./By:
Kontakt tlf.
E-mail:
CVR eller CPR nr.
PROJEKT / SPONSORAT
Titel:
Ansøger om:

Gavekort 

Rekvisitter

Økonomisk støtte

Samlet værdi:
Evt. fordeling:
Beskrivelse:
Idé/formål, målsætning og
målgrupper (maks. 100 ord)

Geografisk placering:

Ansvarlig/ansvarshavende:
Modydelse:
(logo-eksponering, omtale, anden
synlighed)
Årsag til at Næstved Storcenter
vurderes som relevant sponsor:

Dato og underskrift:
Evaluering:

Antal eksponenter interne/eksterne:

(skal være returneret senest en
måned efter sponsoratet er
anvendt)

Levetid for sponsorat:
Andre relevante oplysninger:

