Kompensation for tab ved aflysning, udskydelse og/eller væsentlig ændring af større arrangementer som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger
Kompensation for tab ved aflysning, udskydelse og/eller væsentlig ændring af større
arrangementer som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger
Felter markeret med * skal udfyldes.
En eventuel støttebevilling vil blive overført til den NemKonto, der er tilknyttet det angivne
CVR-nummer.
Bemærk, at du kun kan søge, hvis du har et dansk CVR-nummer.

CVR-nummer
Link til CVR

Produktionsnummer

Organisationens navn

Afdeling

Kontaktperson, fornavn (inkl. mellemnavn)

Kontaktperson, efternavn

Kontaktperson, stillingsbetegnelse

Kontaktperson, e-mail

Telefon

Vejnavn

Evt. c/o adresse

Postnummer

By

Kommune

Angiv din bopælskommune. Vi bruger oplysningen til at lave statistisk over, hvor ansøgere er geografisk placeret.

DANMARK

Samlet tab i Regnskabsskabelon 1

Festivaler med in
Samlet tab i Regnskabsskabelon 2
(hvis du ikke har benyttet denne skabelon skal du skrive ”0”)

Ansøgt beløb (genereres automatisk)

Vi erklærer på tro og love:
- at virksomhedens CVR har været etableret inden d. 6. marts
2020.

*

- at være hovedansvarlig for planlægningen af det eller de
arrangementer, der søges kompensation for.

*

- at virksomheden modtager statslige, regionale eller kommunale
driftstilskud, som udgør mere end 50% af virksomhedens
driftsomkostninger eller er et kommunalt spillested (Hvis du er et

*

kommunalt spillested, skal du afkrydse boksen).

- at det eller de arrangementer, der søges kompensation for, er
aflyst, udskudt eller væsentlig ændret på grund af
coronavirus/covid-19 og skulle have været afholdt i Danmark i

*

perioden 1. september 2020 - 31. august 2021.
- at det/de arrangementer der søges kompensation for, havde et

*

forventet antal samtidige deltagere per arrangement på mere end
350 personer.
- at det/de arrangementer der søges kompensation for, er
enkeltstående begivenheder i Danmark, der er enestående i deres

*

indholds- og/eller formidlingsmæssige udtryk fra gang til gang, og
som var planlagt til at finde sted mindre hyppigt end dagligt (højest
hver anden dag) eller dagligt i en afgrænset periode af op til fire
ugers varighed.

- at det/de arrangementer der søges kompensation for, ikke er
madfestivaller og/eller blomsterfestivaller, men et/flere
arrangement(er), hvor hovedformålet med afholdelsen er kultur,
kunst eller idræt.

*

- at muligheden for offentlig deltagelse i det/de arrangementer der

*

søges kompensation for, har været offentligt kendt inden
arrangementets afholdelse og senest den 6. april 2020 eller at
arrangementet er en fast tilbagevendende begivenhed, som er
dokumenterbart planlagt til afholdelse i perioden. NB! Hvis du
senest siden den 5. april 2020 var kontraktuelt forpligtet til ikke at
offentliggøre de/de arrangementer du søger kompensation for, før
den 6. april 2020, skal du afkrydse boksen.

- at jeg har gjort hvad jeg kunne for at minimere mit tab.

*

- at der ikke søges om kompensation for omkostninger, som kan
godtgøres på anden vis (fx af forsikring, anden statslig
kompensationsordning eller øvrige indtægter).

*

- at jeg ikke har ændret regnskabspraksis i forhold til tidligere år,
herunder ikke har ændret periodiseringsprincipper og hvis jeg har,

*

kan jeg sandsynliggøre, at ændringen ikke er sket med det formål
at opnå mere i kompensation fra denne ordning.

- at jeg er bekendt med, at jeg over for Slots- og Kulturstyrelsen
på forespørgsel skal være i stand til at dokumentere alle forhold
der indgår i denne ansøgning om kompensation (fx at udgifter der
søges kompensation for er afholdt, at udgifterne vedrører og ville
være finansieret af indtægter fra det pågældende arrangement
m v.)

*

- at jeg er bekendt med, at jeg skal orientere Slots- og
Kulturstyrelsen, hvis forudsætningerne for udbetaling af
kompensation ændrer sig væsentligt efter ansøgningstidspunktet.

*

- at jeg har læst og forstået ansøgningsvejledningen (41 sider).

*

- at jeg er bekendt med at arrangementet, under særlige
betingelser, kan være omfattet af statsstøttebestemmelsen TF 3.1

*

og dermed være underlagt et loft på kompensationsbeløbet på 13,4
mio. kr.
- at de oplysninger, jeg i øvrigt har afgivet i min ansøgning i
korrekte.

*

Slots- og Kulturstyrelsen gør opmærksom 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 og § 289a., samt i forbindelse Covid19 hjælpepakker § 81d, stk. 2.

Følgende bilag skal vedhæftes i ansøgningen. Bilagene må højst fylde 15 MB i alt. Fil format: PDF, Excel og Word.
Bilag må ikke være i formaterne "Pages", "Zip" og "Jpg".

Alle ansøgninger

- Regnskabsskabelon 1

- Regnskabsskabelon 2 (kun hvis du søger kompensation for
indirekte omkostninger)

- Bilag 2: Redegørelse for tabsbegrænsning samt
dokumentation for omkostninger over 50.000 kr.

- Bilag 3: Anden relevant dokumentation

- Bilag 5: Tro- og loveerklæring (skal indsendes)

Hvis det ansøgte kompensationsbeløb er 500.000 kr. eller derunder:

- Bilag 1: Dokumentation vedr. mulighed for offentlig
deltagelse
Hvis det ansøgte kompensationsbeløb overstiger 500.000 kr.:

- Bilag 4: Revisorerklæring

E-mail for indsendelse og kvittering
BEMÆRK: Hvis du ikke modtager en kvitteringsmail i din
indbakke, vil du normalt kunne finde den i dit spamfilter.

