Midlertidig kompensationsordning for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv.
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 kulturinstitutioner mv., der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, eller visse driftslignende
tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet, som har forventede kompensationsberettigede omkostninger på 250.000 kr. eller mere for
perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 31. december 2020, 400.000 kr. eller mere for perioden fra og med den 9. marts
2020 til og med den 30. juni 2021, 100.000 kr. eller mere for perioden fra og med den 1. september 2020 til og med den 31. december
2020, 250.000 kr. eller mere for perioden fra og med den 1. september 2020 til og med den 30. juni 2021, 125.000 kr. eller mere for
perioden fra og med den 1. november 2020 til og med 30. juni 2021 eller 150.000 kr. eller mere for perioden fra og med den 1. januar 2021
til og med den 30. juni 2021, og som har omkostninger knyttet til produktion af publikumsrettede aktiviteter, som er blevet aflyst, udskudt
eller væsentligt ændret, som følge af de indførte foranstaltninger til forhindring af smitte med COVID-19.

Anfør titel eller titler på aflyste produktioner samt kortfattet
beskrivelse af produktionen, fx det arbejde og de materialer, der
knytter sig til den
(max. 1.200 tegn).

Hjemmehørende kommune

Startdato for udgiftsperiode

Slutdato for udgiftsperiode

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

Er beregningen af jeres indtægtstab i kompensationsperioden
baseret på en sammenligning af salgsindtægterne for den
tilsvarende periode i det senest afsluttede regnskabsår?

Ja

Vi erklærer på tro og love, at vi modtager driftstilskud fra
Kulturministeriet, eller at vi modtager visse driftslignende tilskud
fra Børne- og Undervisningsministeriet.

*

Vi erklærer på tro og love, at de publikumsrettede aktiviteter, der
søges om produktionsomkostningskompensation for, var helt eller
delvist planlagt til afholdelse i perioden fra og med den 9. marts
2020 til og med den 31. december 2020, fra og med den 9. marts
2020 til og med den 30. juni 2021, fra og med den 1. september
2020 til og med den 31. december 2020, fra og med den 1.
september 2020 til og med den 30. juni 2021, fra og med den 1.
november 2020 til og med 30. juni 2021 eller fra og med den 1.
januar 2021 til og med den 30. juni 2021, og at disse aktiviteter har
måttet aflyses, udskydes eller væsentligt ændres, som følge af
de indførte foranstaltninger til forhindring af smitte med COVID-19.
Jf. BEK nr. 612 af den 12. april 2021, §3.

*

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. I forbindelse med
COVID-19- hjælpepakker gælder et skærpet strafansvar, jf. § 81d.

*

Nej

DANMARK

Vi erklærer på tro og love, at de afgivne oplysninger i ansøgningen
er korrekte. Jf. BEK nr. 612 af den 12. april 2021, §8, stk. 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. Jf. BEK 612 af den 12.
april 2021, §9, stk. 1.

*

Slots- og Kulturstyrelsen vil ikke benytte oplysningerne til andre
formål.

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.
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.

Budget (anvend beregningsmodel og udfyld opgørelse over
produktionsomkostninger - filen SKAL indsendes i Excel-format
(xslx))
Erklæring fra uafhængig godkendt revisor (hvis den
forventede kompensation overstiger 500.000 kr.)

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

Evt. dokumentation for, at referenceperioden (den tilsvarende
periode i det senest afsluttede regnskabsår) ikke udgør et
repræsentativt sammenligningsgrundlag ved beregning af
indtægtstab (hvis I har valgt at anvende gennemsnit af de seneste
tre regnskabsår ved beregning af indtægtstab) eller en selvvalgt,
alternativ referenceperiode

Evt. dokumentation for "Øvrige produktionsomkostninger", hvis
disse udgør mere end 20% af de samlede produktionsomkostninger.

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.

E-mail for indsendelse og kvittering

