
 

5. januar 2022 

 Hjælpepakke til kulturlivet 2022 – pulje til mindre kulturaktører 

 

 

Formål: 

Mindre kulturinstitutioner inden for det udøvende felt kan søge om et bidrag til at overkomme de økono-

miske udfordringer forbundet med udvikling og genstart af aktiviteter i samarbejde med fortrinsvist lo-

kale kunstnere og kulturaktører. 

 

Kriterier/hvem kan søge:  

Puljen kan søges af kulturaktører, der modtager driftstilskud fra Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 

under 1 mio. kr. årligt eller har modtaget et væsentligt tilskud (minimum enkeltstående tilskud på 75.000 

kr.) fra enten Aarhus Kommunes kulturpuljer (forstået som: KUP, KAP, Basistilskud, Musikpuljen, Gelle-

rup Kulturpulje, Honorarstøtte) eller Salling Fondene i 2018, 2019, 2020 eller 2021.  

 

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

risk/kulturel karakter.  

 

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

levant 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 at udbetale tilskud fra hjælpepakken. 

 

Ansøgning:  

 

Der kan søges om enten 50.000, 100.000 eller 150.000 kr.  

 

Ansøger skal – foruden at beskrive sine planer for udvikling og genstart – dokumentere følgende:  

 

- Institutionen har et kunstnerisk/kulturelt alment formål eller har aktiviteter, der er af kunstne-

risk/kulturel karakter (vedtægter eller aktivitetsplan) 

 

 - Institutionen er hjemhørende i Aarhus Kommune 

 

 - Institutionen modtager driftstilskud fra Kulturforvaltningen Aarhus Kommune under 1 mio. kr. 

årligt eller har modtaget et væsentligt tilskud fra en af Aarhus Kommunes kulturpuljer (forstået 

som: KUP, KAP, Basis, Musikpuljen, Gellerup Kulturpulje eller Honorarstøtte) eller har tidligere 

fået en donation fra Salling Fonden (minimum 75.000 kr. i 2018, 2019, 2020 eller 2021. Der ved-

lægges dokumentation herfor). 

 

- Institutionens muligheder for efter genoplukningen at indtage dens væsentlige rolle og opret-

holde et relevant aktivitetsniveau er væsentligt påvirket af konsekvenserne af nedlukningen på 

grund af Covid-19. (Beskrivelse af udfordringerne) 

 

Tidsplan: 

Der er ansøgningsfrist til puljen d. 4. februar 2022 kl. 12.00.  

 

Der åbnes op for ansøgninger til puljen d. 6. januar 2022.   

 

Der kan forventes svar på ansøgning primo marts 2022.  



 

5. januar 2022 

 

Tilskudsbetingelser:  

Tilskuddet bestemmes ud fra den indsendte ansøgning og under hensyn til puljens samlede størrelse.  

 

Beløbet skal ses om et supplement til de gældende statslige kompensationsordninger vedr. Covid-19 og 

må således ikke anvendes til modregning heri, idet det antages, at modtager har søgt alle relevante 

statslige kompensationsordninger. 

 

Tilskud fra hjælpepakken til kulturlivet 2022 bortfalder helt/delvist, i det omfang en statslig kompensati-

onsordning måtte dække udgifterne til omhandlede aktivitet/arrangement helt eller delvist. Kompensa-

tion, der er udbetalt eller senere bliver udbetalt fra én eller flere af de til enhver tid værende statslige 

kompensationsordninger er således primær, og tilskud fra hjælpepakken til kulturlivet 2022 er sekundær 

set i forhold til de til enhver tid værende statslige kompensationsordninger. Tilskudsmodtager er forplig-

tet til at søge de til enhver tid værende statslige kompensationsordninger, som omfatter tilskudsmodta-

ger henholdsvis aktiviteten/arrangementet. Ved tvivls eller forståelsesmæssige spørgsmål kan Kulturfor-

valtningen kontaktes.  

 

Der skal ikke indsendes regnskab ifm. tilskuddet, men efter aktiviteternes afholdelse underskrives og 

fremsendes en tro-og-love-erklæring, og modtager er ved eventuel anmodning fra Aarhus Kommune 

og/eller Salling Fondene forpligtet til at fremsende dokumentation for midlernes anvendelse. 


