Partnerskabsaftale
mellem
Svendborg Kommune, DGI og Region Syddanmark
vedrørende
DGI Landsstævne 2021
1. – 4. juli 2021
1. Formålet med aftalen er, at


Synliggøre idrættens betydning for sundhed, forebyggelse og social samhørighed



Synliggøre Landsstævnet og DGI’s mange tilbud for borgere i Region Syddanmark med henblik på at motivere til en sund og aktiv livsstil



Synliggøre de lokale styrkepositioner i Svendborg Kommune indenfor kultur,
kulinariske oplevelser, det maritime og Cittaslow-værdierne



Synliggøre Region Syddanmarks deltagelse og medfinansiering af DGI Landsstævne 2021



Formidle og synliggøre udvalgte regionale indsatser

2. Hovedleverancerne fra DGI Landsstævne 2021


DGI og Svendborg Kommune planlægger og afvikler et Landsstævne, der tiltrækker tusindvis af deltagere og gæster til regionen



DGI Landsstævne formidler og synliggør Sydfyns styrkepositioner



DGI Landsstævne stiller en gratis stand til rådighed, hvorfra Region Syddanmark kan formidle og synliggøre egne indsatser



DGI Landsstævne inviterer Region Syddanmark til at deltage i den planlagte
idrætspolitiske konference, der afvikles i tilknytning til DGI Landsstævne 2021



Region Syddanmark inviteres til at deltage i netværksarrangementer før og
under DGI Landsstævne 2021

3. Hovedleverancerne fra Region Syddanmark


Bemanding af stand med synliggørelse af regionens til den tid aktuelle indsatser. Det kan være indsatser som nye sundhedsteknologier, kampagner målrettet unge, f.eks. rygestop, sundhed, natur og kultur. Desuden kan standen bruges til at synliggøre Region Syddanmark både som arbejdsplads og bosætningsmulighed.



Deltagelse i arrangementer op til og på landstævnet.



Kommunikation om Landsstævne 2021, især på de sociale medier.

Foruden ovenstående aktiviteter kan regionen også vælge at inddrage eksterne partnere, hvor det giver mening, eksempelvis indenfor sundhedsområdet.
Aftale om den konkrete involvering fra regionens side aftales nærmere med DGI og
Svendborg Kommune i sidste halvdel af 2020.

4. Region Syddanmarks tilskudsbeløb og udbetalingen heraf


Regionsrådet i Region Syddanmark yder et tilskud til DGI Landsstævne 2021
på 1,5 mio. kr. til planlægning og afvikling af Landsstævnet



Første rate udgør 80 % af tilskuddet og udbetales, når Region Syddanmarks
tilsagnsbevis returneres i underskrevet stand, og eventuelle særlige vilkår i tilsagnsbrevet er opfyldt. Anden rate, svarende til de resterende 20 %, udbetales efter endt regnskabsaflæggelse og afrapportering.



Beløbet overføres til Svendborg Kommunes NEM-konto

5. Ejendomsret til partnernes materialer, udstyr mv.


Region Syddanmark og DGI er berettiget til at anvende og henvise til artikler
og fotos fra DGI Landsstævne i andre sammenhænge. Hver part aftaler med
deres leverandør af sådant materiale, at materialet må anvendes i andre
sammenhænge, uden at der skal betales yderligere herfor.

6. Synlighed og PR


DGI Landsstævne formidler og synliggør Region Syddanmarks bidrag via
o Pressemeddelelse
o Hjemmeside
o App
o Relevant trykmateriale, herunder Landsstævne-avis
o Mv.

7. Projektledelse


DGI Landsstævne har udpeget projektleder Mikkel Harritslev som kontaktperson for nærværende aftale. Vedkommende er Region Syddanmarks kontaktperson med mindre andet er blevet oplyst i relation til de enkelte aktiviteter.
Kontaktoplysninger er som følger: mikkel.harritslev@svendborg.dk / 6161
3332



Region Syddanmark har udpeget Lotte R. Videbæk som kontaktperson for
nærværende aftale. Kontaktoplysninger er som følger: lrv@rsyd.dk /
29201747
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8. Evaluering


Efter afviklingen af DGI Landsstævne 2021 fremsender DGI og Svendborg
Kommune en evaluering af stævnets gennemførelse, herunder en kort redegørelse af betydningen af Region Syddanmarks tilskud og aktive deltagelse i arrangements afvikling



Det endelige regnskab for DGI Landsstævnet 2021 indsendes til Region Syddanmark, når dette foreligger

Region Syddanmark

DGI Landsstævne 2021

Dato

Dato

___________________________
Jørgen Bjelschou
Koncerndirektør
Region Syddanmark

___________________________
Søren Brixen
Adm. Direktør
DGI

___________________________
Søren Thorsager
Kultur- og Fritidschef
Svendborg Kommune
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