Godkendt af byrådet december 2020

Kulturpuljen- retningslinjer
Målet med kulturpuljen er at understøtte både små og store kulturarrangementer og -aktiviteter i Hillerød
Kommune.

Der kan søges støtte til:
-

Kulturarrangementer og –aktiviteter der afholdes i Hillerød Kommune
Åbne arrangementer og aktiviteter

Følgende prioriteres:
-

Kulturaktiviteter målrettet børn og unge
Nyskabende aktiviteter og arrangementer
Aktiviteter der fremmer nye netværk og fællesskaber
Arrangementer hvor der er medfinansiering.

Alle ovenstående punkter skal ikke nødvendigvis være opfyldt.
Arrangementer og aktiviteter der allerede er afholdt støttes ikke.

Hvem kan søge?
Puljen kan søges af både lokale og udefrakommende foreninger, institutioner, organisationer, kunst- og
kulturproducenter, virksomheder, grupper, og enkeltpersoner.

Hvornår kan der søges?
Puljen kan søges løbende.
Vær dog opmærksom på at puljen også uddeles løbende. Dermed kan puljen være tom sidst på året.
Når der er bevilget midler fra Kulturpuljen, vil det resterende beløb blive meldt ud på kommunens
hjemmeside.
Ubrugte midler i puljen overføres til næstkommende år.
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Hvordan søges der?
Ansøgningsskema til kulturpuljen 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. Budgetskabelon skal anvendes.
Link til ansøgningsskema og budgetskabelon findes på hjemmesiden. Ansøgningen behandles af Kultur og
Fritidsudvalget.
Ansøger kan forvente svar i løbet af 1 måned.

Regnskab og evaluering
Når arrangementet er afviklet indsendes evaluering og regnskab til Kultur – og Udvikling.

Ansøgninger omhandlende økonomiske tab relateret til Covid-19
I 2021 kan Kulturpuljen også anvendes til ansøgninger inden for kultur- 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 en ansøgning om støtte til en forening, der ikke kan gennemføre deres
planlagte aktiviteter og dermed ikke kan generere nødvendige midler til at kunne gennemføre et
kommende planlagt aktivitetsprogram, da eksempelvis entreindtægter er udeblevet.
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.
BEMÆRK - Ansøgninger omhandlende økonomiske tab relateret til Covid-19 behandles efter gældende
frister for Eventpuljen. Se disse frister på kommunens hjemmeside.
Ansøgninger vedr. alternative arrangementer og events, der kan afvikles i overensstemmelse med
retningslinjerne for håndteringen af smitte vedr. Covid-19, er også velkomne.
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/

