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Kulturelle tilskud – rammer og vilkår
Rudersdal Kommune har en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke, synliggøre og skabe
muligheder for frivillige indsatser og frivilligt arbejde i kommunen på alle niveauer.
Herunder er der skabt rammer og vilkår for kommunale tilskud til kulturelle aktiviteter.
I det følgende er retningslinjerne for at søge tilskud nærmere beskrevet.

Formål
Rudersdal Kommune skal have et rigt og alsidigt frivilligt kulturliv med alle former for udøvende
kunst. Det er målet at bidrage til at fremme kulturlivets trivsel og derigennem give borgerne mulighed for oplevelser, udfordringer og aktiviteter. Heri spiller de kulturelle foreninger og andre frivillige
aktører en vigtig rolle.
Til dette formål afsættes hvert år et beløb til kulturfremmende initiativer, der fordeles én gang årligt
efter ansøgning. Fordelingen godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget.
Derudover afsættes der et beløb, der kan søges løbende, til nye mindre projekter. Kultursekretariatet træffer beslutning i disse sager.

Hvem kan søge?
•

Driftstilskud: Foreninger, der er godkendt efter reglerne i §§ 3-5 i Folkeoplysningsloven og ikke
modtager tilskud efter denne lov.

•

Tilskud/underskudsgaranti til enkeltaktiviteter: Foreninger, fonde, selvejende institutioner og
frivillige netværk, der er hjemmehørende i Rudersdal Kommune.

Hvad gives der tilskud til?
Driftstilskud – årlig ansøgning
Foreninger kan i forbindelse med den årlige fordeling søge et årligt driftstilskud til foreningens
samlede aktiviteter med aftale om vilkår for tilskuddet.
Tilskud tildeles efter konkret vurdering af hele foreningens virksomhed – herunder egenkapital,
kontingent og egenbetaling samt i forhold til den samlede ansøgningssum og rammen afsat i
budgettet for ansøgningsåret.
Tilskud/underskudsgaranti til enkeltaktiviteter – årlig ansøgningsfrist
Alle med idéer til kulturelle projekter eller arrangementer kan i forbindelse med den årlige fordeling
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søge tilskud eller en underskudsgaranti til aktiviteter/arrangementer.
Tilskud tildeles efter konkret vurdering af hver ansøgning i forhold til projektets indholdsmæssige,
økonomiske og organisatoriske bæredygtighed samt i forhold til den samlede ansøgningssum og
rammen afsat i budgettet for ansøgningsåret.
Det er en forudsætning, at projektet som udgangspunkt finder sted i Rudersdal Kommune, og at
der er offentlig adgang til arrangementet.
Følgende kriterier prioriteres:
• Tværgående samarbejder, nytænkning, inddragelse af nye steder og/eller aktører og publikumsgrupper.
• Kulturelle initiativer, der har vist deres levedygtighed som tilbagevendende begivenhed, idet
det bemærkes, at der skal arbejdes henimod et selvstændigt finansieringsgrundlag.
• Traditioner, der markerer sig særligt og er med til at ”brande” kommunen.
• Projekter med lokalhistorisk betydning for Rudersdal Kommunes borgere.
• Foreninger, der i forvejen modtager driftstilskud, skal redegøre for, at der er tale om et initiativ,
der rækker ud over foreningens/institutionens kerneaktiviteter.
Tilskud til enkeltaktiviteter – løbende ansøgningsfrist
Alle med idéer til kulturelle projekter eller arrangementer kan søge tilskud til nye, mindre projekter.
Tilskud tildeles efter konkret vurdering af hver ansøgning i forhold til projektets indholdsmæssige,
økonomiske og organisatoriske bæredygtighed samt i forhold til den samlede ansøgningssum og
rammen afsat i budgettet for ansøgningsåret.
Det er en forudsætning, at projektet som udgangspunkt finder sted i Rudersdal Kommune, og at
der er offentlig adgang til arrangementet.
Følgende kriterier prioriteres:
• Borgernes egne idéer.
• Tværgående samarbejder, nytænkning, inddragelse af nye steder og/eller aktører og publikumsgrupper.
• Projekter med lokalhistorisk betydning for Rudersdal Kommunes borgere.
Samme projekt kan modtage tilskud én gang efter denne ordning, hvorefter der skal søges om
støtte via den årlige fordeling med ansøgningsfrist primo november.

Hvordan kan man søge tilskud?
Driftstilskud og tilskud til enkeltaktiviteter med årlig ansøgningsfrist kan KUN søges digitalt via Rudersdal Kommunes hjemmeside – rudersdal.dk/tilskudtilforeninger – herefter klikkes videre til ”kulturelle tilskud”.
Ansøgningsfristen er primo november.
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I forbindelse med tilskud til enkeltaktiviteter med løbende ansøgningsfrist skal ansøgning sendes til
kultur- og frivilligkonsulent Kristina Dyrlund, krdy@rudersdal.dk.
Driftstilskud (digital ansøgning)
Følgende oplysninger skal indtastes eller vedhæftes ansøgningen:
• Oplysninger om kommende års aktiviteter.
• Budget for ansøgningsåret.
• Det senest reviderede og godkendte årsregnskab inkl. oplysninger om foreningens formue.
• Medlemskontingent.
• Seneste årsrapport.
• Nye foreninger skal vedlægge vedtægter.
Enkeltaktivitet – årlig ansøgning (digital ansøgning)
Følgende oplysninger skal indtastes eller vedhæftes ansøgningen:
• Projektbeskrivelse.
• Organisering
• Budget samt oplysning om egenbetaling for aktiviteten.
• Er der tidligere modtaget tilskud til aktiviteten fremsendes rapport og regnskab for denne.
Løbende ansøgning til enkeltaktivitet (ansøgning sendes på mail)
Derudover kan der løbende søges tilskud til nye mindre initiativer. Ansøgningen sendes til Kultursekretariatet, inden initiativet igangsættes.
Ansøgningen skal indeholde:
• Projektbeskrivelse
• Organisering
• Budget – herunder egenbetaling
Ansøgning skal sendes til kultur- og frivilligkonsulent Kristina Dyrlund, krdy@rudersdal.dk.
Spørgsmål kan rettes til kultur- og frivilligkonsulent Kristina Dyrlund.
Mail: krdy@rudersdal.dk. Tlf.: 46 11 56 20.

Regnskab og evaluering for tilskud
Driftstilskud
Foreningen skal senest aflevere revideret og godkendt årsregnskab og årsrapport i forbindelse
med ansøgning for kommende år.
Enkeltaktiviteter
Der skal senest 2 måneder efter aktiviteten sendes regnskab og kort evaluering til Kultursekretariatet om den konkrete aktivitet.
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Øvrigt
Tildeling af tilskud sker på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i december efter forudgående annoncering i lokalpressen og på kommunens hjemmeside i oktober med ansøgningsfrist primo november.
Tidligere modtagere af tilskud efter den årlige ordning vil modtage information direkte fra Kultursekretariatet.
Tilskudsmodtagere krediterer Rudersdal Kommune i forbindelse med offentliggørelse og præsentation af den aktivitet, hvortil der er modtaget tilskud.
Modtagere af kommunalt tilskud skal offentliggøre aktiviteten/arrangementet på oplevrudersdal.dk.

Disse rammer og vilkår er gældende fra
1. januar 2017.
(Revideret juni 2017)

Rudersdal Kommune
Kultur- og Fritidsudvalget
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