Aktivitetspulje til kulturaktører (16 januar - 4 februar 2022)

Felter markeret med * skal udfyldes.
Et eventuelt tilskud vil blive overført til den NemKonto, der er tilknyttet det angivne CVR-nummer.
Bemærk, at du kun kan søge, hvis du har et CVR-nummer.

CVR-nummer
Link til CVR

Produktionsnummer

Ansøgerinstitution mv.

Afdeling

Kontaktperson, fornavn (inkl. mellemnavn)

Kontaktperson, efternavn

Kontaktperson, stillingsbetegnelse

Kontaktperson, e-mail

Telefon

Vejnavn

Evt. c/o adresse

Postnummer

By

Kommune

Beskriv, hvilken slags aktivitet I søger tilskud til, og om der er
tale om en enkelt aktivitet eller en række gentagelser af den
samme aktivitet / en række beslægtede kulturaktiviteter. Hvis
I søger om dispensation for loftet på 3 mio. kr., skal I også
redegøre for de hensyn, der taler herfor (max 5000 tegn).
Ansøgt beløb (beløb fra feltet ”Samlet beregnet
tilskud” i budgetskabelonen)

Hvilken type arrangør er den ansøgende institution mv.?

Arrangøren erklærer hermed på tro og love:

• At ansøgte aktiviteters omkostninger ikke allerede er dækket af
andre COVID-19-ordninger eller andre former for offentlig støtte.

*

• at ansøger er arrangør af de ansøgte kulturaktiviteter og ikke er

*

underleverandør, der modtager honorar el.lign. af spillested,
teater mv.
• At ansøger er aktør hvis primære formål er at skabe
publikumsrettede kulturaktiviteter, fx teatre og spillesteder, inden
for kulturområdet.
• At der er billetsalg til aktiviteten

• At alle aktiviteter, der afholdes i perioden den 16. januar
til og med den 4. februar 2022, har været udbudt
offentligt til publikum med mulighed for billetkøb/tilmelding

*

Ja

*

inden den 11. januar 2022.

• at institutionen mv. er CVR-registreret inden d. 7. december
2021
• at institutionen mv. tilhører en af følgende fire ansøgergrupper:
1) Enkeltstående institution mv. med en årsomsætning på
mindst 1 mio. kr. i senest afsluttede regnskabsår eller
dokumenteret omsætning på mindst 1 mio. kr. de seneste 12
måneder fra ansøgningstidspunktet. Såfremt at ansøger grundet
Covid19 ikke har haft en omsætning på over 1 mio. kr. i
årsregnskabet for 2020, er det muligt at anmode om, at der
tages udgangspunkt i regnskabet for 2019 og for teatre mv.
årsregnskab 2018/19. Dette angives i tekstfeltet, hvor du også
angiver ansøgergruppen.
2) Nystartet institution, der endnu ikke har afsluttet sit første
regnskabsår eller ikke har 12 måneders omsætning men
forventer en omsætning på mindst 1 mio. kr. i sit første
regnskabsår. Tilskuddet fra aktivitetspulje til kulturaktører kan
ikke medregnes i den forventede omsætning på 1 mio. kr.
3) Paraplyorganisation på det amatørkulturelle område, som
ansøger på vegne af organisationens medlemmer, hvor de i
ansøgningen omfattede medlemmers samlede omsætning
opfylder kravet om en årlig omsætning på mindst 1 mio. kr.
4) Institution mv., der har modtaget tilskud til at præsentere
live-musik fra mindst en af Statens Kunstfonds to puljer,
Honorarstøtte til rytmiske spillesteder og Koncertvirksomhed og
musikfestivaler. Omsætningskravet på 1 mio. kr. gælder ikke
for denne gruppe af ansøgere.

*

Nej

• at institutionen mv. godkender, at Slots- og Kulturstyrelsen
kan indhente yderligere oplysninger, herunder oplysninger om
institutionen mv. og dennes ansatte, fra Erhvervsstyrelsen og
andre myndigheder, i det omfang oplysningerne er nødvendige i
forbindelse med behandlingen af ansøgningen
• at de afgivne oplysninger i ansøgningen er 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
samt § 289a, samt i forbindelse COVID-19 hjælpepakker §
81d.
Følgende bilag skal vedhæftes i ansøgningen. Bilagene må højst fylde 15 MB i alt.
Fil format: Excel

Slots- og Kulturstyrelsens obligatoriske
budgetskabelon skal vedhæftes ansøgningen

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.

