Kulturudviklingspuljen
Puljens formål
•

at fremme produktionen af kunst af høj kvalitet i Aarhus Kommune
• at udvikle det producerende kunstmiljø og opkvalificere det kulturelle

vækstlag i Aarhus Kommune.

Puljen støtter
• kunstprojekter (herunder ideudvikling, planlægning, forberedelse,

produktion og gennemførelse af projekter)

• initiativer, som bidrager til en fortsat udvikling af det professionelle

kulturliv i Aarhus Kommune og initiativer, som opkvalificerer det
kulturelle vækstlag.
• etårige kunstprogrammer og aktivitetsprogrammer.
Puljen støtter ikke
•
•

Filmprojekter (der henvises til Den vestdanske Filmpulje)
Musikansøgninger (der henvises til Musikpuljen)

Puljen støtte som hovedregel ikke
•

Deciderede arbejdslegater til enkeltkunstnere

Ansøgningerne vurderes af det nuværende Kunstråd ud fra følgende kriterier:
•
•
•
•
•

Den kunstneriske kvalitet
Den kunstneriske idé
At projektet/initiativet bidrager til en fortsat udvikling og/eller opkvalificering
af kulturlivet i Aarhus Kommune
At den kunstneriske ide og projektet kan realiseres.
At projektet forholder sig til publikum/målgruppe og

projektets formidling Det nuværende Kunstråd har besluttet, som
hovedregel, ikke at støtte:
•

Studerende i forbindelse med afgangsopgaver eller som dele af studiet

Hvem kan søge
•

Enkeltpersoner, grupper, foreninger og institutioner.

Kulturinstitutioner med fast offentligt driftstilskud skal redegøre for, hvordan
projektet rækker ud over den ordinære drift.

Økonomi
Der medsendes fyldestgørende budget og finansieringsplan for projektet herunder
hvilke andre puljer/fonde/sponsorer, der er søgt og bevilgede/afslåede. Midler, der
bevilges/afslås efter ansøgningsfristen skal løbende oplyses til Kulturforvaltningen.
Puljen har et årligt budget på ca. 4,9 mio. kr.
Se listerne over tidligere uddelinger, for at danne dig et indtryk at de typiske
beløbsstørrelser, der uddeles.
Ansøgningsfrister
Der er tre årlige ansøgningsfrister
Klik her for at se kommende ansøgningsfrist
Normalvis er ansøgningsfristerne omkring ca. 1. oktober, ca. 1. februar og ca. 1. Maj.
Ansøgninger skal være Kulturforvaltningen i hænde inden projektet afvikles. Det
anbefales at søge i god tid.
Send ansøgning
Kulturudviklingspuljen ansøges via AnsøgningsPortalen.
Projektbeskrivelse, udførligt budget, finansieringsplan samt CV er
obligatoriske bilag. Projektbeskrivelse bør fylde max. 2 A4-sider.
Herudover kan vedhæftes yderligere bilag
Ansøgning og bilag skal samlet set danne et fyldestgørende billede af
projektet. Opret ansøgning i Ansøgningsportalen
Afgørelse
Kunstrådet foretager en kunstfaglig vurdering og prioritering af de indkomne
ansøgninger og træffer beslutninger om bevillinger og afslag.
Der kan forventes en afgørelse inden for to måneder fra
ansøgningsfristen. Udbetaling af tilskuddet sker ved at henvendes sig til
projektets sagsbehandler.
Aarhus Kommune offentliggør en liste over alle ansøgere til puljen på denne
hjemmeside. Alle ansøgninger vil være offentlige ved anmodning om aktindsigt.
Bevillingerne gives som tilskud. Det forudsættes, at andre støttemuligheder i videst
muligt omfang også benyttes.
Et projekt kan som hovedregel ikke opnå støtte fra flere af kommunens kulturpuljer.

