Bidragsansökan, Större arrangemangsbidrag ansökan 2019 (ID 13786): Föreningen Idrott För Handikappade
Från: Föreningen Idrott För Handikappade
Skapad av: Helene Linde
Godkänd av:
Datum för godkännande:
Ansökt belopp: 600000
Beviljat belopp: 0
Motivering:
Arrangemang:
Malmö Open 2020
Arrangemangsplats:
Stadionområdet, Hyllie Sportcenter, Hylliebadet, Kulladals Sporthall, Latinskolan, Glasbrukshallen
Datum/period för genomförande:
Startdatum
20200206

Slutdatum
20200209

Kort beskrivning av arrangemanget:
FIFH Malmö arrangerar 2020 Malmö Open för 44:e året i rad. Malmö Open har under årens lopp utvecklats till en av
världens största Parasport tävlingar på klubbnivå samt ett av Malmös största årligen återkommande
idrottsevenemang. Arrangemanget står ständigt i förändring och utveckling, som ett exempel på detta är att FIFH
kommer genomföra "live-streaming på alla Malmö Opens tävlingsarenor under 2020. Detta gör att ännu fler får
möjlighet att ta del av tävlingarna även om man fysiskt inte är på plats i Malmö. Samt är det vår förhoppning att det
ska bidra till att öka tävlingens marknadsvärde.
Arrangemangets innehåll och syfte:
Beskriv vad ni vill göra och vad ni vill uppnå.
Tävlingen erbjuder 14 idrotter till både nationella och internationella tävlanden. Vi vill skapa både en bredd och elit
tävling där alla tävlar sida vid sida. Vi vill skapa en professionell idrottstävling där personer med funktionsnedsättning
utvecklas på alla plan
Medverkande:
Ge en kort presentation av:
- övriga medverkande
- samarbetsparters/medarrangörer och deras roll i arrangemanget.
Tävlingen omfattas av ca 2500 Parasportutövare från ca 20 olika länder. Tävlingen sanktioneras av Skånska och
Svenska Parasportförbundet Övriga finansiärer/partners är Malmö Stad, Region Skåne, Svenska
Parasportförbundet, Lions, Rotary samt sponsorer.
Praktiskt genomförande:
Var och hur ska arrangemanget genomföras?
- Lokal/plats i Malmö
- Utrustning, teknik mm
Vänligen se ovan Utrustning och teknik varierar FIFH inkommer med en specificerad lista på material och utrustning
till Malmö Fritidsförvaltning
Tidplan:
När ska arrangemangets olika delar genomföras
20200206 - 20200209
Omfattning:
Ange antal och typ av arrangemangstillfällen i Malmö och andra uppgifter om omfattningen (t ex öppettider eller
programmets längd).
Endast ett arrangemangstillfälle 20200206 - 20200209
Målgrupper:
Vem riktar ni er till? Ange planerat/förväntat publikantal i Malmö, fördelat på åldersgrupperna:
- 0 - 12 år
- 13-19 år
- 20-25 år
- 26 år och uppåt
Definiera era målgrupper i övrigt t ex om det är ny eller återkommande publik, geografisk hemvist
(vissa stadsdelar/hela Malmö/regionen) eller annat.
Alla målgrupper ovan är aktuella för arrangemanget
Marknadsföring:
Hur ska ni nå er publik?
Genom lokal, regional och internationell media. Genom sociala medier samt kommer alla idrotter att "live-streamas"

Bifoga obligatorisk blankett för arrangemangsbudget:
Budgetblanketten ska alltid fyllas i. Budgeten ska vara balanserad, d v s beräknade intäkter och kostnader ska uppgå
till samma belopp. Endast intäkter och kostnader som direkt bokförs av den sökande föreningen/organisationen ska
tas upp i blanketten. Kompletterande information kan vid behov lämnas i arrangemangsbeskrivningen eller genom en
extra bilaga.
Det kan t ex gälla:
- mycket omfattande arrangemang eller arrangemang som består av flera separata delar
- värdet av insatser som genomförs ideellt, av sponsorer eller samarbetspartners
Filer
Budget Malmö open 2020.xlsx, 14247 byte
Eventuella kommentarer till arrangemangsbudgeten:
Övriga bilagor:
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