Godkendt af byrådet december 2020

RETNINGSLINJER FOR EVENTPULJE
Formål: Eventpuljen har til formål at understøtte og tiltrække kultur- sports- og oplevelsesbegivenheder i
Hillerød Kommune.

Overordnet kan der søges støtte til:
Nye, større kultur- og idrætsaktiviteter, der skaber unikke oplevelser kultur- og idrætsarrangementer, der
vil kunne smitte positivt af på Hillerøds lokale kultur- og idrætsliv og som styrker og understøtter lokale
samarbejdsmuligheder.

I vurderingen af ansøgningen vægtes:
-

-

-

-

Økonomisk bæredygtighed
o Er der medfinansiering og er der en plan for økonomien fremadrettet såfremt
arrangementet tænkes gentaget?
Helhedsblik på begivenhederne i Hillerød
o Konflikter afholdelsestidspunkt for det planlagte arrangement med øvrige større kultur- og
idrætsbegivenheder i Hillerød? Eller spiller arrangementerne godt sammen?
Relation til de idræts- og kulturpolitiske visioner
o Understøtter arrangementet en eller flere at de politiske visioner om at skabe inkluderende
fællesskaber og tværgående samarbejde, herunder involvering af kommunens foreninger,
kommunale institutioner samt engagement af og gode rammer for frivillige?
Branding, PR og målgruppe
o Formidler arrangementet Hillerøds kvaliteter? Opnår arrangementet lokal eller national
mediedækning? Kommer arrangementet mere end én målgruppe til gode? Forventes
deltagerantallet at være over 200?

Det er ikke nødvendigt at opfylde alle kriterierne ovenfor.

Hvad støttes ikke?
Som udgangspunkt kan der ikke søges til arrangementer, der har tidligere været afholdt. Dvs. der som
udgangspunkt ikke kan søges støtte til drift af arrangementer der gentages.

Hvem kan søge?
Puljen kan søges af både lokale og udefrakommende foreninger, institutioner, organisationer, kunst- og
kulturproducenter, virksomheder, grupper, og enkeltpersoner.
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Hvordan søges der?
Ansøgningsskema til eventpuljen skal anvendes. Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af
arrangementet, samt en redegørelse for hvorledes puljemidlerne skal anvendes.
Ansøgningen skal også indeholde et samlet budget for arrangementet med opstilling af udgifter og
indtægter. Budgetskabelonen skal anvendes. Link til ansøgningsskema og budgetskabelon kan findes på
kommunens hjemmeside.
Ansøgningerne behandles af Kultur og Fritidsudvalget og Idræt og Sundhedsudvalget efter indstilling fra et
indstillingsudvalg bestående af formand og næstformand fra henholdsvis Kultur og Fritidsudvalget og Idræt
og Sundhedsudvalget samt borgmesteren.

Hvornår kan der søge?
Puljen kan søges 3 gange årligt. Fristerne vil være at finde på kommunens hjemmeside.
Når der er bevilget midler fra eventpuljen, vil det resterende beløb blive meldt ud på kommunens
hjemmeside.
Ubrugte midler i puljen overføres til næstkommende år.

Regnskab og evaluering
Når arrangementet er afviklet indsendes evaluering og regnskab til Kultur – og Udvikling
[kulturogudvikling@hillerod.dk].

Ansøgninger omhandlende økonomiske tab relateret til Covid-19
I 2021 kan Eventpuljen også anvendes til ansøgninger inden for kultur-, idræts- og fritidsområdet, der
omhandler økonomiske tab relateret til Covid-19.
Dette kan eksempelvis være en ansøgning fra en forening om dækning af udgifter til kunstnerhonorar til et
arrangement, der er blevet aflyst som følge af Covid-19.
Et andet eksempel kan være ansøgning om støtte til en forening, der ikke kan gennemføre deres planlagte
aktiviteter, stævner mv. og dermed ikke kan generere de nødvendige midler til at kunne gennemføre et
kommende planlagt aktivitetsprogram i foreningen.
Ansøgninger der relaterer sig til puljens øvrige formål vil blive prioriteret.
Kun ansøgninger der ikke vil kunne dækkes af andre midler, fx regeringens støttepakker vil komme i
betragtning, og ansøgningen skal beskrive dette.
Ansøgninger omhandlende økonomiske tab relateret til Covid-19 behandles efter gældende frister.

Godkendt af byrådet december 2020

Find overblik over hjælpepakker og puljer til foreninger og kulturinstitutioner under COVID-19 her:
https://www.hillerod.dk/borger/kultur-idraet-og-oplevelser/hjaelpepakker-og-puljer-til-foreninger-ogkulturinstitutioner-under-covid-19/

