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Retningslinjer for Horsens Kommunes Corona-hjælpepulje til
kulturinstitutioner og foreninger
Horsens Kommune har afsat en pulje på to millioner kroner, der kan være med til
at skabe nye tilbud og aktiviteter for borgerne og samtidig give kulturlivet og
foreningerne nye indtjeningsmuligheder i en svær tid.
Puljen er på den måde en hjælpende hånd til kultur- og fritidslivet, som er
udfordret af de mange aflyste aktiviteter og arrangementer og manglende
indtægter som følge af den nuværende situation med Covid-19.
Puljen gives som udgangspunkt til nye aktiviteter, der er med til at skabe tilbud
eller oplevelser for borgerne.
Hvem kan ansøge?
Selvejende kulturinstitutioner og fritidsforeninger, heriblandt spejdere og
idrætsforeninger i Horsens Kommune har mulighed for at søge midler fra puljen.
Som hovedregel stiller vi ekstraordinære krav til institutioner, der allerede får
offentligt driftstilskud. Disse skal redegøre for og kunne begrunde, at der er tale om
et initiativ, der rækker udover den ordinære aktivitet.
Kriterier for tildeling af støtte
Der kan ydes støtte til:


Afholdelse af nye indtægtsgivende aktiviteter, som er med til at skabe tilbud
eller oplevelser for borgerne.

For at kunne opnå støtte fra hjælpepuljen, skal arrangementet foregå i Horsens
Kommune, og der skal være offentlig adgang (betalt eller gratis – det må blot ikke
være for en lukket kreds).
Det er desuden et krav, at man ikke allerede har modtaget kommunalt tilskud til
aktiviteten/tilbuddet.
Endelig skal arrangementet overholde de gældende anbefalinger, retningslinjer og
tiltag mod spredning af coronavirus/COVID-19.
Der kan søges om midler til alle omkostninger forbundet med afholdelse af
aktiviteten, bortset fra:
•
•

Aktiviteter, som primært har et politisk/religiøst formål
Landsdækkende eller regionale organisationsaktiviteter.

Der kan maksimalt ansøges om 100.000 kr. fra puljen.
Sådan ansøger du
Din ansøgning til puljen skal indsendes via vores digitale ansøgningsskema (du skal
logge ind med NemID).
Udover kontaktoplysninger og en beskrivelse af selve arrangementet, er det en god
ide at have styr på følgende ting, inden du udfylder ansøgningsskemaet:
•

Fakta om jeres forening (medlemsantal, website og CVR-nummer)

•
•
•
•
•

Arrangementets målgruppe(r)
Planer for markedsføringen af arrangementet
Liste over samarbejdspartnere
Budget for arrangementet inkl. forventede indtægter og udgifter (skal
uploades som separat fil)
Evt. yderligere uddybende beskrivelser, fotos eller andre dokumenter, som
kan hjælpe os med at forstå jeres ide.

Ansøgningsfrister
Horsens Kommunes Corona-hjælpepulje er foreløbigt åben for ansøgninger i 2021,
eller så længe der er midler i puljen.
Behandlingsfrister
Ansøgninger på 10.000 kr. eller derover behandles månedligt af Kultur- og
Civilsamfundsudvalget. Se aktuelle ansøgningsfrister og datoer for behandling af
ansøgninger.
Ansøgninger under 10.000 kr. behandles løbende af administrationen.
Kultur- og Civilsamfundsudvalgets behandling af ansøgningen fremgår af mødets
dagsorden/referat. Læs referater fra alle Kultur- og Civilsamfundsudvalgets møder.
Markedsføring
Tildeles støtte fra puljen, er ansøger forpligtet til at nævne dette i markedsføringen
(annoncer, Facebook, web, pressemeddelelser m.m.).
Afrapportering og regnskab
Hvis du modtager støtte til et arrangement, skal du efter afviklingen udfylde et
afrapporteringsskema. Find afrapporteringsskemaet på hjemmesiden.
Hvis du har modtaget 10.000 kr. eller derover i støtte, skal afrapporteringen
indeholde et regnskab for arrangementet. Der er ikke krav om regnskab for
støttebeløb under 10.000 kr.
Vil du vide mere
Har du spørgsmål i forbindelse med ansøgningen eller ønsker yderligere
oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 76 29 23 00 eller på
kultur@horsens.dk
Vi glæder os til at læse din ansøgning.
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