Kompensationsordning til kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks navngivne kommunale koncert- og kulturhuse. (Faste omkostninger)
Kompensation for faste omkostninger til kommunale institutioner med driftstilskud fra
Kulturministeriet samt seks navngivne kommunale koncert- og kulturhuse, der er i
økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)
Felter markeret med * skal udfyldes.
Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig).
En eventuel kompensation vil blive overført til den NemKonto, der er tilknyttet det angivne CVR-nr.

CVR-nummer
Link til CVR

Produktionsnummer

Branchekode som anført i CVR-registret
(udfyldes hvis institutionen ikke modtager
statslige driftstilskud, men kun kommunale)

Organisationens navn

Afdeling

Kontaktperson, fornavn (inkl. mellemnavn)

Kontaktperson, efternavn

Telefon

Vejnavn

Evt. c/o adresse

Postnummer

By

Kommune

Puljens formål er at yde kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og
med den 8. juli 2020. Der ydes kompensation for den kommercielle andel af faste omkostninger, som institutionen har anvendt og
afholdt i Danmark, også selvom den faktiske betaling for omkostningen ikke falder i kompensationsperioden.

Hjemmehørende kommune

DANMARK

Ansøgt beløb inkl. revisorudgift

Begrund, hvorfor den forventede kommercielle
omsætningsnedgang skyldes udbruddet af Coronavirussygdom
(COVID-19) (max. 2400 tegn)

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 indforstået med, at Slots- og Kulturstyrelsen kan indhente

*

yderligere oplysninger, herunder oplysninger fra andre offentlige
myndigheder samt relevante offentlige registre m.v.

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 i obligatorisk skabelon
(filen SKAL indsendes i Excel-format (xslx)).

Udfyldt revisorerklæring i obligatorisk skabelon

Dokumentation for udgifter til revisorerklæring

Udfyldt Tro og love-erklæring i obligatorisk skabelon

Evt. begrundelse for, hvorfor institutionens omkostninger
forventes at stige fra referenceperioden til
kompensationsperioden (dette bilag skal vedlægges, hvis
omkostningerne stiger med 10% eller mere).

Evt. udspecificeret liste over institutionens øvrige
omkostninger (dette bilag skal vedlægges, hvis 20% eller
mere af institutionens realiserede omkostninger er placeret
under ”øvrige omkostninger” i beregningsmodellen).

Evt. begrundelse for benyttelse af alternativ
referenceperiode.

Evt. udfyldt bilag ved negativt resultat i obligatorisk skabelon
(dette bilag skal vedlægges, hvis institutionens seneste
resultat er negativt).

E-mail for indsendelse og kvittering

