
 

 
 

 

Hjælpepakke til kulturlivet 2021 - Pulje til større kulturaktører  

 

Formål:  

Større kulturinstitutioner kan søge hjælp til at få dækket forventet tab/underskud i 2021 grundet covid-19 

med henblik på at opretholde institutionens væsentlige rolle i Aarhus’ kulturliv.  

I forbindelse med ansøgning af hjælpepakken, skal institutionerne beskrive, hvordan de vil bidrage til 

genstarten af det aarhusianske kulturliv med særligt fokus på aktiviteter i samarbejde med fortrinsvist 

lokale kunstnere og kulturaktører. Dette med henblik på at opretholde institutionens væsentlige og 

relevante rolle i Aarhus’ kulturliv.  

 

Kriterier/hvem kan søge: 

Pulje kan søges af kulturinstitutioner, der modtager fast driftstilskud fra Aarhus Kommune på over 1 mio. 

kr. årligt eller har modtaget en betydelig donation fra Salling Fondene i årene 2018, 2019 og/eller 2020.  

Institutionen skal have et kunstnerisk/kulturelt alment formål eller have aktiviteter, der er af 

kunstnerisk/kulturel karakter  

Institutionen forventer at lide et betydeligt økonomisk tab i 2021 som følge af nedlukningen på grund af 

Covid-19. 

Institutionens muligheder for efter genoplukningen igen at indtage dens væsentlige rolle og opretholde et 

relevant aktivitetsniveau skal være væsentligt påvirket af konsekvenserne af nedlukningen på grund af 

Covid19. 

Undtaget er tilskudsmodtagere, der har en ejerstruktur som betyder, at Kommunen og Salling Fondene ikke 

har hjemmel til udbetaling af tilskud fra hjælpepakken. 

 

Ansøgning: 

Ansøgning om tilskud fra hjælpepakken laves på baggrund af institutionens forventede regnskab/budget for 

2021. Det forventede regnskab/budget skal være godkendt og underskrevet af bestyrelsen. 

Af det forventede regnskab skal det fremgå, at institutionen har søgt de relevante statslige 

kompensationsordninger og andre relevante puljer fra fx private fonde, og at den ikke i tilstrækkeligt 

omfang forventes kompenseret herved. Hertil at institutionen har gjort, hvad der er muligt i forhold til at 

reducere driftsudgifterne (herunder sendt medarbejderne på ferie, afspadsering o.lign.) 

Ansøgere, der ansøger på baggrund af donation fra Salling Fondene, skal vedlægge dokumentation herfor i 

form af donationstilsagn. 

I forbindelse med ansøgning af hjælpepakken, skal institutionerne beskrive, hvordan de vil bidrage til 

genstarten af det aarhusianske kulturliv med særligt fokus på aktiviteter i samarbejde med fortrinsvist 



 

 
 

lokale kunstnere og kulturaktører. Dette med henblik på at opretholde institutionens væsentlige og 

relevante rolle i Aarhus’ kulturliv.  

Der er ansøgningsfrist til puljen d. 30. august 2021 kl. 12.00. 

 Der åbnes op for ansøgninger til puljen d. 22. juni 2021. Der kan forventes svar på ansøgning primo 

oktober 2021.  

 

Tilskudsbetingelser: 

Et evt. tilskud er betinget af, at der senest den 1. august 2022 indsendes et statsautoriseret revisorpåtegnet 

årsregnskab for 2021 til Kulturforvaltningen. 

Hvis årsregnskabet udviser et overskud, skal andelen af det udbetalte tilskud svarende til overskuddet 

tilbagebetales. Hvis årsregnskabet udviser et underskud, kan der efter styregruppens vurdering evt. ske en 

yderligere udbetaling fx i form af et lån fra Aarhus Kommune.  

Udbetaling af tilskud fra hjælpepakken til kulturlivet i Aarhus forudsætter, at kompensation, der er udbetalt 

eller senere bliver udbetalt fra én eller flere af de statslige kompensationsordninger, herunder men ikke 

kun ordningen for særligt nødlidende kulturinstitutioner m.v., der som følge af COVID-19-foranstaltninger 

er i risiko for at gå konkurs, er fradraget og indgår i opgørelsen af årsregnskabet. 

Statsautoriseret revisorpåtegning af årsregnskabet skal dokumentere: 

 - At der er søgt de statslige hjælpepakker, som institutionen er berettiget til – og at disse indgår i 

regnskabet for 2021.  

- At ledelsen af institutionen har gjort, hvad der er muligt for at reducere tabet i 2021 mest mulig.  

- At der ikke er ændret regnskabspraksis. Hvis det er tilfældet, så skal det eksplicit oplyses i påtegning og de 

økonomiske konsekvenser af den ændrede praksis skal oplyses 


