Kompensationsordning til kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks navngivne kommunale koncert- og kulturhuse. (Faste stedbundne omkostninger), marts-juni 2021
Kompensation for faste stedbundne omkostninger til kommunale institutioner med driftsstilskud fra
Kulturministeriet, der er i økonomisk krise som følge af 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 stedbundne omkostninger i kompensationsperioden fra den 1.
marts 2021 til og med den 30. juni 2021. Der ydes kompensation for 50 % af den kommercielle omsætnings andel af institutionens
faste stedbundne omkostninger, som institutionen har anvendt og afholdt i Danmark, også selvom den faktiske betaling for
omkostningen ikke falder i kompensationsperioden. Hvis institutionen har været underlagt lukkepåbud i kompensationsperioden og
ikke har haft omsætning i perioden, ydes kompensation på 100 % i perioden med lukkepåbud.

Hjemmehørende kommune

Festivaler m
Ansøgt beløb

Institutionen er underlagt (vælg restriktion)

DANMARK

Begrund, hvorfor den forventede kommercielle
omsætningsnedgang skyldes udbruddet af Coronavirussygdom
(COVID-19). Hvis I er ramt af forbud mod større forsamlinger eller
har forbud mod at holde åbent, skal I her begrunde, hvorfor den
forventede kommercielle omsætningsnedgang skyldes den
relevante restriktion. (max. 2400 tegn)

- Vi erklærer hermed på tro og love, at vi er indforståede med, at

*

kompensationen er en del af statsstøttereglerne, hvormed en
institution maks. kan modtage en samlet kompensation på 1,8 mio.
EUR indtil den 31. december 2021 i henhold til reglerne i Temporary
Framework for State aid measures to support the economy in the
current COVID-19 outbreak pkt. 22(a).
- Vi erklærer på tro og love, at vi med denne kompensation ikke
overskrider grænsen på 1,8 mio. EUR indtil den 31. december

*

2021 i henhold til reglerne i Temporary Framework for State aid
measures to support the economy in the current COVID-19
outbreak pkt. 22(a).
*
- Vi bekræfter, at institutionen ikke var kriseramt før den 31.
december 2019 som defineret i artikel 1, stk. 4, litra c, i EuropaKommissionens forordningen nr. 651/2014 af 17. juni 2014, om
visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i
henhold til traktatens artikel 107 og 108.
*
- Vi bekræfter, at institutionen har haft omsætning i minimum en
måned op til institutionens kompensationsperiode.
*
- 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
Covid19-hjælpepakker gælder et skærpet strafansvar jf. § 81d.
- Vi erklærer på tro og love, at alle oplysninger i denne ansøgning
er korrekte. Jf. BEK nr 1704 af den 17. august 2021, §9, stk. 3.
- Vi er indforståede med, at Slots- og Kulturstyrelsen kan indhente
yderligere oplysninger, herunder oplysninger om institutionen og
institutionens ansatte, fra Erhvervsstyrelsen og andre
myndigheder, i det omfang oplysningerne er nødvendige i
forbindelse med behandlingen af vores ansøgning. Jf. BEK nr 1704
af den 17. august 2021, §10, stk. 1.

*

*

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.

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

Obligatorisk oversigt over dokumentation (kontrakter), samt
kontrakter og fakturaer for alle stedbundne omkostninger, der
indgår i ansøgningen.

Kontrakter og fakturaer på stedbundne omkostninger i
reference- og kompensationsperioden. Vedhæftes som én
samlet fil.

Udfyldt tro og love-erklæring i obligatorisk skabelon

Evt. begrundelse for benyttelse af alternativ
referenceperiode.

E-mail for indsendelse og kvittering

