
Beskrivelse af Initiativpuljen 

Puljen støtter 

 koncerter, teaterforestillinger, udstillinger og lignende kulturelle arrangementer der 

afvikles i Aarhus Kommune 

 arrangementet skal have et kulturelt indhold, være åbent for alle og være 

offentligt annonceret.   

Tilskuddets størrelse 

 puljen støtter med et fast beløb på 5000 kr. pr. arrangement 

 den enkelte ansøger kan inden for hvert kalenderår maksimalt opnå støtte til to 

arrangementer 

 der ydes kun støtte til udgifter, der afholdes i direkte forbindelse med 

arrangementet, eksempelvis honorar, transport, PR-udgifter, leje af lokale, scene, 

lyd, lys, rekvisitter, udstyr, kostumer, scenografi o.l.  

Der kan alene ydes tilskud til leje af ovenstående, og vær derfor opmærksom på at 

notere, hvad der er indkøb og leje i det indsendte budget.  

Tilskudsordningen giver ikke støtte til: 

 repræsentative udgifter som forplejning, drikkevarer, blomster og gaver 

 indkøb af rekvisitter, kostumer, inventar, værktøj, udstyr o.l. 

 barudgifter til videresalg 

 udsmykning og dekoration 

 administrationsudgifter der ligger før og efter arrangementsafholdelse  

Puljen støtter ikke 

 arrangementer med politiske, sociale, faglige og lignende emner 

 kurser, undervisningsforløb og workshops 

 arrangementer i Aarhus Festuge (da Aarhus Festuge modtager kommunalt tilskud 

til arrangementer) 

 arrangementer som støttes af andre af kulturforvaltningens puljer 

 som hovedregel foreninger og institutioner der modtager driftstilskud fra Aarhus 

Kommune.  

Hvem kan søge 



Enkeltpersoner, grupper eller foreninger. 

Ansøgningsfrister  

Ansøgninger skal være Kulturforvaltningen i hænde senest én måned før arrangementet 

afholdes. 

Puljen kan søges løbende. Dog er der to årlige puljerunder der løber i perioden: 

 1 januar – 30 juni 

 1 juli – 31 december 

Ansøger bedes søge i den periode, hvor arrangementet afholdes.  

Der er afsat 200.000 kr. til hver periode.   

Puljens størrelse  

Puljen har et årligt budget på ca. 400.000 kr. 

Send ansøgning 

Initiativpuljen ansøges via AnsøgningsPortalen. 

Afgørelse 

Kulturforvaltningen behandler ansøgningen. Der kan forventes en afgørelse inden for 14 

dage. 

Støtten ydes som tilskud. Udbetaling af tilskuddet sker efter indsendelse og godkendelse 

af regnskab og ledelseserklæring. Ved væsentlige ændringer i arrangementer skal 

Kulturforvaltningen orienteres.  

Aarhus Kommune offentliggør en liste over alle ansøgere til puljen på denne hjemmeside. 

Alle ansøgninger vil være offentlige ved anmodning om aktindsigt. 

 


