BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN

Retningslinjer for Kultur- og Fritidsudvalgets tildeling af midlerne ”Andre kulturelle
formål” til kulturarrangementer og aktiviteter

Formålet med midlerne er:
Formålet med midlerne er at give incitament til flere kulturelle aktiviteter, stærkere profilering, højere kvalitet og
inddragelse af borgere i kulturtilbuddene.
 At fremme et mangfoldigt og bredt udbud af kunst og kultur til borgerne og sikre kulturudvikling og kvalitet i
de kulturelle tilbud.
 At understøtte og udvikle Tårnby Kommunes kulturliv og støtte udvikling frem for drift.
 At støtte udviklingen af og kendskabet til Tårnby som en kommune med en stærk kulturel identitet.
 At støtte det gode liv i Tårnby Kommune; oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.
 At støtte folkesundheden som et kulturelt fænomen.

Hvad kan der søges tilskud til?
”Andre kulturelle formål”








Enkeltstående arrangementer og aktiviteter indenfor kultur og fritidsområdet.
Initiativer og projekter, som bidrager til en fortsat udvikling af kulturlivet i Tårnby Kommune.
Aktiviteter der fremmer kultur- og fritidslivet i Tårnby Kommune.
Kulturelle aktiviteter der er til glæde for borgerne i Tårnby Kommune – inkl. markedsføring af disse.
Der kan søges både til tidsbegrænsede aktiviteter og kulturtilbud af mere permanent karakter.
At udvikle og afprøve nye muligheder for kulturelle aktiviteter.
At udvikle og afprøve nye muligheder for arrangementsformer eller samarbejdsformer.

Der lægges vægt på:




At understøtte nyskabende kulturelle aktiviteter.
At skabe nye kulturalliancer på tværs af kulturaktører, erhvervsliv og borgere, i Tårnby Kommune.
At skabe nye kulturalliancer på tværs af kommune- og landegrænser.

Hvem kan søge tilskud?
Alle kan søge herunder foreninger, interessegrupper, enkeltpersoner og institutioner, der professionelt såvel som
på amatørbasis formidler kultur til en bred og åben kreds. Der kan gives tilskud til kulturelle TÅRNBY KOMMUNE
2 arrangementer og aktiviteter, som er åbne for borgere i Tårnby Kommune, men det er ikke noget krav at
arrangementet afholdes indenfor kommunens grænser.

Du kan ikke forvente tilskud til:








Anlægsprojekter, projektlederlønninger, opholdsudgifter.
Kommercielle formål.
Drift.
Velgørenhedsarrangementer, og arrangementer med et religiøst, kommercielt eller politisk formål.
Aktiviteter, der på ansøgningstidspunktet er under afholdelse eller er afholdt.
Forplejning.
Der ydes normalt ikke tilskud til transport. Generelt forventes støtte fra anden side f.eks. entreindtægter,
egenbetaling, øvrige fonde.

Ansøgningen:
Ansøgninger behandles på Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære møder. Der er intet ansøgningsskema.
Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af arrangementet/projektet der søges tilskud til, oplysning af tidspunkt
for et evt. arrangements afholdelse samt et budget.
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Økonomi:
Med ansøgningen indsendes budget, hvis ansøgningen godkendes skal der efterfølgende foreligge et regnskab.
I forbindelse med tilsagnsskrivelser forpligtes ansøgerne til at annoncere sit arrangement i Kultunaut, der blandt
andet reflekteres på Tårnby Kommunes hjemmeside under ”Det sker i Tårnby”

Godkendt i Kultur- Fritidsudvalget d. 20. marts 2017.
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