Kære kulturaktører
Nu er sommerferien begyndt. Foråret har været en prøvelse, og for mange af jer dybt
frustrerende. Og desværre byder denne sommer heller ikke på mange af de
arrangementer og aktiviteter vi alle havde glædet os til. Hvordan sen-sommeren, efteråret
og vinteren bliver ved ingen af os endnu.
Fra Kulturafdelingen vil vi alligevel ønske jer en dejlig sommer. Afdelingen er bemandet
hele sommeren og kan kontaktes på kultur@slagelse.dk
Selv om sommeren banker på, indgås der i denne tid en lang række aftaler blandt
folketingets partier om støtteordninger for kulturlivet, og tidligere vedtaget tilskud åbnes op
for ansøgning. Nogle af disse kunne være relevante for nogle af jer.
Der er forskellige kompensationsordninger det kan være mulige for nogle af jer at søge til
de indtægter I har mistet, eller udgifter I stadig har haft på trods af aflysninger.
·
Foreninger, selvejende institutioner e.l. kan nu søge om både
lønkompensation og kompensation for faste omkostninger.
Hvis man modtager offentligt tilskud til 50% eller mere af driften,
kan man søge om kompensation for faste omkostninger her:
https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/kompensation-for-faste-omkostninger-paakulturministeriets-og-boerne-og-undervisningsministeriets-omr/
og kompensation for lønomkostninger her:
https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/midlertidig-loenkompensationsordning-til-foreningerselvejende-institutioner-og-fonde-mv-paa-kulturm/
Hvis foreningen, den selvejende institution e.l. modtager mindre end
50 % i offentligt tilskud kan man se mere her:
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virkso
mhed/artikler/faa-overblik-over-hjaelp-til-virksomheder/fe52e957-b64b-44df-bfe340226de64367/
·
Hvis man har været nødsaget til at aflyse arrangementer med mere 350
forventede deltagere i perioden 6. marts-31. august kan man søge om kompensation.
Hvis man modtager offentligt tilskud til 50% eller mere af driften,
kan man søge om kompensation her:
https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/kompensation-for-arrangoerer-af-stoerre-kultur-ogidraetsarrangementer-som-foelge-af-covid-19/
Hvis man modtager mindre end 50 % i offentligt tilskud kan man se mere her:
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virkso
mhed/artikler/faa-overblik-over-hjaelp-til-virksomheder/fe52e957-b64b-44df-bfe340226de64367/
Der er også tilskud og puljer, der kan søges til fremtidige aktiviteter.
·
Der er blandt andet indgået aftale om rabatordning på
kulturoplevelser.

·
Der kan søges om tilskud til kunstneriske sommeraktiviteter. Der
ydes støtte til foredrag, forestillinger, koncerter, udstillinger og værker mv. med offentlig
adgang.
·
Der kan også søges om tilskud til aktiviteter der forøger
livskvaliteten for sårbare, udsatte og ældre.
Du kan læse mere om alle puljer og tilskudsordninger her:
https://slks.dk/covid-19/
Hvis man har spørgsmål til puljer og ordninger kan kulturministeriets Corona-hotline
kontaktes på 33 74 50 00
Generelt vil vi opfordre jer til at følge med på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, hvor
puljerne offentliggøres https://slks.dk/covid-19/ Og det kan også være en god ide at
tilmelde sig nyhedsbrevet fra Kulturministeriet, så man får direkte besked hvis nye puljer
etableres https://kum.dk/nyheder-og-presse/nyhedsbreve/
Derudover har Slagelse Kommunes Kultur- og Fritidsudvalget valgt at afsætte en
ekstraordinær pulje på 100.000 kr. til nye aktiviteter på kulturområdet.
Denne særpulje følger de samme retningslinjer som Puljen til kulturelle formål, men der
kan dog maksimalt søges om 10.000 kr. i støtte.
Hvis du allerede har fået tilskud til aktiviteter i 2020 fra Puljen til kulturelle formål i 2020,
men har været nødt til at aflyse, ændre eller udskyde aktiviteter pga. Corona-krisen, er det
muligt at beholde tilskuddet.
Du kan læse mere om både særpuljen og muligheden for at beholde tilskud her:
https://www.slagelse.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/tilskud-og-puljer/puljen-til-kulturelleformaal-2020
Slagelse Kommune har samtidig afsat en corona-hjælpepulje, der kan søges til tab som
følge af COVID19 i perioden 1. marts til 31. august 2020. Læs mere om hjælpepuljen og
om den kunne være relevant for dig her:
https://www.slagelse.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/tilskud-og-puljer/corona-hjaelpepuljetil-kultur-og-fritidsomraadet
Rigtig god weekend og sommer til jer alle.
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