Ringkøbing-Skjern Kommune
Kultur og Fritid
December 2007

Kultur- og Fritidsudvalgets overordnede principper
for tildeling af tilskud fra Kulturpuljen.

til institutioner, foreninger, arbejdsgrupper, arrangører og aktører på kulturområdet
(eksklusive sport)

Der kan tildeles:
1. efter ansøgning
2. på opfordring/indkaldelse af ansøgning
for aktiviteter og projekter indenfor følgende kulturelle genrer:


Musik, teater, billedkunst, film, litteratur, dans, foredrag, fortælling,
kulturarvsformidling, naturformidling, fotokunst, rollespil, udstillinger, tværgående og
samarbejdende kulturaktiviteter med mere.

a. Ansøgningen ses gerne at kunne omfattes af
ét eller flere af følgende kulturelle begreber. Den følgende liste er eksempler, og skal ikke
betragtes som hverken udtømmende eller begrænsende:









Er synliggørende for det konkrete kulturområde
Er nytænkende
Sigter bredt
Er en aktivitet for børn og unge (prioriteres højt, også selv om det er de samme aktiviteter, der
tilbydes/udbydes år efter år. Børn og unge vokser til, derfor vil der hele tiden være nye grupper
af børn og unge, for hvem aktiviteten er ny).
Professionaliserer det konkrete kulturområde
Er et nyt initiativ
Har høj kunstnerisk kvalitet

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30











Satser på at udvikle sig til en fast, etableret årlig aktivitet
Satser på at udvikle sig til en fast kulturinstitution
Engagerer og aktiverer
Har stor publikumsbredde
Er et samarbejde på tværs af kulturelle genrer
Styrker identiteten og tilknytningen til egnen
Synliggør, overleverer og viderebringer historie, arv og traditioner
Bidrager til mellemkulturel forståelse
Medvirke til at skabe samhørighed og fællesskab
På tværs af geografi
På tværs af interesser
På tværs af aldersgrupper





Forener folkelig og professionel kultur
Omfatter samarbejde med erhvervslivet
Indeholder elementer af
Tradition
Fornyelse
Eksperimenter





Kan anvise delvise finansieringsmuligheder
Kan anvise økonomisk bæredygtighed på sigt
Kan anvise kunstnerisk bæredygtighed på sigt

b) Ansøger(ne) forventes at være enten:






En
En
En
En
En

forening
fast arbejdsgruppe
kommunal institution
selvejende institution
privat initiativtager

Udvalgets økonomiske midler kan inddeles efter følgende hovedprincipper:

I. EN UNDERSTØTTENDE DEL

Beskrivelse:
Tilskud der gives til kulturaktiviteter, der gentages år efter år, og hvor aktiviteten er godkendt med fast
kontonummer på kommunens budget. Nogle tilskud bevilges som faste kronebeløb, andre budgetreguleres
automatisk.

Eksempel på nuværende faste tilskud: Biograferne, Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn, Skjern-Egvad
Musikforening, Musikforeningen Spiring, Skjern Kulturcenters ”smalle” arrangementer, Ringkøbing Fjord
Teaterforening, Spjald-Grønbjerg Musikforening osv.

Krav og ønsker til institutionen/foreningen/projektet:
Indsendelse af årsregnskab til orientering.

Nye emner til den understøttende del:
Institutioner, foreninger eller projekter, der er godkendt i fasen ”igangsættende del” eller i ”udviklende del” har
mulighed for – såfremt udvalget finder at betingelserne er tilstede – at blive godkendt med et fast årligt beløb på
budgettet og dermed godkendt under begrebet ”understøttende del.”

II. EN IGANGSÆTTENDE DEL

Beskrivelse:
Tilskud til hel eller delvis finansiering af en aktivitet, et arrangement, et projekt, der foregår på enkeltdage eller
over længere perioder. For eksempel nye idéer og initiativer, som udvalget ønsker at støtte i startfasen.
Igangsættende støtte ydes hovedsageligt som éngangstilskud.

Krav og ønsker til institutionen/foreningen/projektet:
Budget og finansieringsplan og efter gennemførelsen dokumentation for anvendelse af det kommunale tilskud.

III. EN UDVIKLENDE DEL

Beskrivelse:
Betydende aktiviteter, formuleret som projekter, kan støttes i den indledende fase. Eksempelvis i 3-5 år med enten
samme beløb eller aftalte beløbsstørrelser. Forventningen/aftalen kan være, at projektet i denne periode udvikles til
et etableret kulturtilbud eller institution, som derefter er i stand til - helt eller delvist - at kunne fungere
selvstændigt.

Krav og ønsker til institutionen/foreningen/projektet:
Indsendelse af årsregnskab samt fælles evaluering og planlægning af mål og sigtepunkter.

Godkendt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde onsdag den 19. december 2007.

Revideret med følgende ændringer, den 26. april 2011:








Når det er muligt gives der underskudsgaranti frem for tilskud.
Der opfordres til entrébetaling, når det er muligt.
Der kan gives administrativt afslag, hvis det er meget tydeligt at ansøgningen falder
udenfor principperne.
Arrangementer som ligger indenfor rammerne af Kultur- og Fritidspolitikken prioriteres.
Den frivillige indsats prioriteres, men der kan søges til projektleder-løn alt afhængig af
projektets størrelse og indhold.
Der gives ikke tilskud til koncerter, bogudgivelser, transport og forplejning.

Revideret med følgende ændring, den 18. september 2012:



Administrationen harmulighed for – ud fra de samme retningslinjer – at kunne give
administrative tilsagn på beløb op til og med 10.000 kr.



Kultur- og Fritidsudvalget vil løbende på udvalgsmøderne blive orienteret om alle
administrative tilsagn.

Tilføjelse marts 18. marts 2014:

Der gives ikke tilskud til koncerter af kommerciel karakter.

