Midlertidig kompensationsordning for særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. der som følge af COVID-19-foranstaltninger er i risiko for at gå konkurs
Felter markeret med * skal udfyldes.
Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig).
Et eventuelt tilskud vil blive overført til den NemKonto, der er tilknyttet det angivne CVR-nr.

CVR-nummer
Link til CVR

Produktionsnummer

Organisationens navn

Afdeling

Kontaktperson, fornavn (inkl. mellemnavn)

Kontaktperson, efternavn

Telefon

Vejnavn

Evt. c/o adresse

Postnummer

By

Kommune

Ordningens formål er at kompensere særligt nødlidende kulturinstitutionen mv., der har udtømt mulighederne for kompensation mv. fra
de øvrige hjælpepakker, og derfor er i risiko for at gå konkurs som følge af COVID-19-foranstaltninger.
Ordningen kan søges af kulturinstitutioner, der modtager årligt driftstilskud fra Kulturministeriet i perioden 9. marts 2020 - 30. juni
2021. Endvidere kan følgende søge:
-

Egnsteatre, hvor Kulturministeriet yder refusion til en eller flere kommuner af deres driftstilskud til egnsteatret
Aveny-T Fonden
Det Ny Teater, herunder produktionsselskaber som producerer forestillinger til Det Ny Teater
Professionelle musicalproducenter uden egen fast scene
Videnspædagogiske aktivitetscentre, som modtager driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet via finanslovens §

20.89.03.30.

Hjemmehørende kommune

Ansøgt beløb (beløbet skal stemme overens med det,
der er angivet i beregningsmodellen)

Ledelsen erklærer, at kulturinstitutionen mv., i økonomisk
henseende er blevet særligt nødlidende som følge af de indførte
foranstaltninger til forhindring af smitte med COVID-19. Jf. bek.
nr. 1515 af 22/10/20 §3, stk. 20 (ændringsbek. nr. 973 af 19/05/21
§1, nr. 9).

*

Vi har anmodet om udskydelse af moms. Jf. bek. nr. 1515 af
22/10/20 §2, stk. 1, nr. 1, litra a. (Ændringsbek. nr. 973 af 19/05/21
§1, nr. 6).

*

Vi har anmodet om udskydelse af skat. Jf. bek. nr. 1515 af
22/10/20 §2, stk. 1, nr. 1, litra a. (Ændringsbek. nr. 973 af 19/05/21
§1, nr. 6).

*

Vi er indforstået med, at Slots- og Kulturstyrelsen kan indhente
yderligere oplysninger, herunder oplysninger om institutionen og
institutionens ansatte, fra Erhvervsstyrelsen og andre
myndigheder, der hvor oplysningerne er nødvendige i forbindelse
med behandlingen af vores ansøgning.

*

Vi er bekendte med, at vi skal orientere Slots- og Kulturstyrelsen,

*

hvis forudsætningerne for udbetaling af kompensation ændrer sig
væsentligt efter ansøgningstidspunktet.

Vi erklærer på tro og love, at vi er opmærksomme på, at det er
strafbart at afgive urigtige eller vildledende oplysninger til en

*

offentlig myndighed, eller fortie oplysninger af betydning for
sagens afgørelse, særligt oplysninger afgivet på tro og love, jf.
Straffelovens §§ 161-163, 171 samt § 289a., samt i forbindelse
Covid19 hjælpepakker § 81d, stk. 2.

Vi erklærer på tro og love, at de angivne oplysninger i ansøgningen
er korrekte. Jf. bek. nr. 1515 af 22/10/20 §6, stk. 6

Videregivelse af oplysninger
Slots- og Kulturstyrelsen kan som led i behandlingen af
ansøgningen udveksle oplysninger i sagen med
Erhvervsstyrelsen, Skattestyrelsen eller andre myndigheder med
henblik på kontrol, herunder oplysninger om CPR-numre. Ansøger
du som virksomhed vedrørende medarbejdere eller på vegne af
enkeltpersoner i øvrigt, skal du orientere de pågældende
medarbejdere/enkeltpersoner om, at oplysninger om deres
CPR-numre kan blive videregivet af Slots- og Kulturstyrelsen til
andre myndigheder.

*

DANMARK

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen (bilagene må højst fylde 15 MB i alt):
NB! Alle vedhæftede filer SKAL være i Word- (docx eller doc), Excel- (xlsx), pdf- eller jpg-format.

Udfyldt beregningsmodel
(filen SKAL indsendes i Excel-format (xslx))

Opgørelse over omkostninger i kompensationsperioden, ekskl.
produktionsomkostninger.

Erklæring fra institutionens ledelse om, at det er de af
myndighederne indførte COVID-19-foranstaltninger, der har
bevirket, at kulturinstitutionen i økonomisk henseende er
blevet særligt nødlidende.

Skriftlig redegørelse for behovet for ekstraordinær
kompensation. Skriftlig bestyrelsesgodkendelse skal
vedlægges, evt. som separat bilag.

Perioderegnskab og månedsopdelt likviditetsbudget. Skriftlig
bestyrelsesgodkendelse skal vedlægges, evt. som separat
bilag.

Dokumentation for tilsagn eller afslag fra andre ansøgte
COVID-19-støtteordninger, og/eller redegørelse for årsag til at
undlade at søge i disse ordninger i det omfang det var
åbenlyst, at ansøger ikke er berettiget til at modtage støtte
herfra.
Dokumentation for tilsagn eller afslag fra Kulturministeriets
midlertidige kompensationsordning for
produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv., og/eller
redegørelse for årsag til at undlade at søge i denne ordning i
det omfang det var åbenlyst, at ansøger ikke er berettiget til
at modtage støtte herfra.
Dokumentation, f.eks. redegørelse for, at ansøger har taget
alle nødvendige og relevante initiativer og værktøjer i brug for
at reducere sine omkostninger, herunder særligt variable
omkostninger, som kan falde bort.
Skriftlig bestyrelsesgodkendelse skal vedlægges, evt. som
separat bilag.

Vurdering af likviditetsbehov og omsætningsaktiver, som er
nødvendige for at sikre den fortsatte drift og vurdering af
forventede udvikling i egenkapital.
Skriftlig bestyrelsesgodkendelse skal vedlægges, evt. som
separat bilag.

Erklæring fra uafhængig godkendt revisor (hvis den
forventede kompensation overstiger 500.000 kr.)

Faktura for revisionsudgift (maks. 16.000 kr. ekskl. moms).

Tro- og loveerklæring på, at de afgivne oplysninger mv. i
ansøgningen er korrekte. Erklæringen skal underskrives af
ansøgers bestyrelsesformand, og i dennes fravær
næstformand og den daglige leder/ledelse.

Evt. dokumentation for benyttelse af anden referenceperiode.

E-mail for indsendelse og kvittering

