
Flerårigt Basistilskud 
 
Puljens formål 

 
Puljen har til formål at skabe en flerårig udviklingsplatform for kunstnere eller 

kulturinstitutioner og derigennem fremme produktionen af kunst af høj kvalitet i Aarhus 

og udvikle det producerende kunstmiljø. 

 
Hvad kan der søges til? 

 
Der kan søges støtte til to- eller treårige udviklingsprojekter inden for alle kunstarter (dog 

ikke film). 

 
Der kan ikke søges om forlængelse af et basistilskud. 

 
Hvad lægges der vægt på? 

 
Ansøgningerne vurderes ud fra følgende kriterier: 

 
• den kunstneriske kvalitet 

• den kunstneriske ide 

• at målene for udviklingsprojektet er tydeligt beskrevet 

• at samarbejde med eksterne aktører, der indgår i udviklingsprojektet, er beskrevet 

• at udviklingsprojektet bidrager til en fortsat udvikling af kulturlivet i Aarhus 

• at udviklingsprojektet skaber effekter, der rækker ud over den to- eller treårige 

projektperiode 

• at den kunstneriske ide og udviklingsprojektet kan realiseres 

 
Hvem kan søge? 

 
Puljen kan søges af enkeltpersoner, grupper, foreninger og institutioner. 

 
Ansøgningsfrister 

 
Der er én årlig ansøgningsfrist, som ligger førstkommende hverdag i oktober måned.  

 

 
 
 
 
 
 
 



Sådan søger du 

 
Ansøgninger oprettes i AnsøgningsPortalen. 

 
Du modtager en kvittering, når din ansøgning er fremsendt og modtaget. 

Afgørelse 

Der kan forventes en afgørelse indenfor to måneder fra ansøgningsfristen.  
 
Bevillingerne gives som tilskud. Bemærk at der ved bevillinger på 100.000 
kr. pr. år eller derover skal indsendes et revideret regnskab udarbejdet af 
en registreret eller statsautoriseret revisor. 
 
Kunstrådet foretager en kunstfaglig vurdering af de indkomne ansøgninger og træffer 
beslutninger om bevillinger og afslag. 

 
Udbetaling af tilskuddet sker efter aftale med den pågældende sagsbehandler. 

 
Aarhus Kommune offentliggør en liste over alle ansøgere til puljen på hjemmesiden, hvor 
begrundelserne for bevillingerne fremgår. Alle ansøgninger vil være offentlige ved 
anmodning om aktindsigt. 

 
Ved udløb af basistilskuddet skal basistilskudsmodtageren udarbejde en selvevaluering af 
projektperioden. Samtidig udarbejder Kunstrådet en kunstfaglig udtalelse. Selvevaluering 
og den kunstfaglige udtalelse forelægges for Kulturudvalget. 
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