Kultur- og
Landdistriktsmidlerne
Retningslinjer for tildeling af støtte til kultur- og landdistriktsaktiviteter
Formål:
Det overordnede formål med kultur- og udviklingsmidlerne er at støtte op om tiltag og
aktiviteter, der gør Jammerbugt Kommune til et godt sted at bo og være. Med kultur- og
udviklingsmidlerne ønskes det at støtte projekter, som medvirker til at realisere hhv.
kommunens landdistriktspolitik og kulturpolitik (politikkerne kan ses på www.jammerbugt.dk ).
Det vil sige projekter, som
•

•

•

Styrker udviklingen og sammenholdet i vores byer og lokalområder og gør det mere
attraktivt at bo der. Det der med et moderne udtryk handler om at styrke den sociale
kapital1.
Skaber kulturelle oplevelser og aktiviteter for borgere i Jammerbugt Kommune og
medvirker til at skabe et kulturliv, der er alsidigt, udviklende og spændende for alle
aldersgrupper. Det, der med andre ord handler om at styrke den kulturelle kapital.2
Støtter op om udviklingen af events, som er med til at sætte Jammerbugt Kommune på
landkortet.

Støtten skal være medvirkende til, at projektet kan gennemføres.
Hvad kan der søges:
• Tilskud til tiltag og aktiviteter, der skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund
er attraktive at bo i. Udgangspunktet her er, at der skal være tale om aktiviteter, der styrker
det sociale sammenhold i byen, og at der er tale om hjælp til selvhjælp. Initiativet kan
typisk komme fra ildsjæle og frivillige, der har fingeren på den lokale puls. Der kan gives
støtte til både anlæg og aktiviteter.
• Tilskud til kulturelle aktiviteter og projekter, der er med til at realisere kommunens
overordnede vision om at være et godt sted at bo og besøge, samt kommunens visioner,
mål og strategier på det kulturelle område. Der skal være tale om aktiviteter og projekter
med offentlig adgang, inden for eksempelvis: Teater, performance, dans, udstilling af
billedkunst og skulptur, foto, film, musik etc.
• Tilskud til tiltag og aktiviteter der medvirker til at udvikle events. Der kan alene gives
tilskud til videreudvikling med et vækstpotentiale for øje.
Aktiviteten skal have lokal forankring og interesse.

1

Social kapital henviser til den værdi man har i kraft af sit sociale netværk eller gennem medlemskab af
en specifik gruppe.
2
Kulturel kapital indbefatter æstetisk dannelse og sproglige kompetencer, der er afgørende for at
aktører kan begå sig i samfundets højere kredse, fx uddannelsessystemet
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Hvem kan søge:
Foreninger, grupper, netværk og i særlige tilfælde enkeltpersoner, kan søge om tilskud. Pga.
lov om erhvervsfremme kan kommuner ikke give støtte til virksomheder, hvilket betyder at
virksomheder ikke er støtteberettiget.
Kriterier for at søge:
Aktiviteten skal foregå inden for Jammerbugt Kommunes grænser. Der skal være offentlig
adgang, og der kan være gratis adgang eller entre.
Ved prioriteringen af kultur- og udviklingsmidlerne vil der blive lagt vægt på at projektet /
aktiviteten
• samler byen / lokalsamfundet, således at borgerne føler ejerskab og engagement i forhold
til de lokale aktiviteter, der planlægges og gennemføres, ud fra tanken om, at det at være
sammen om noget, skaber og udvikler sammenhænge, sammenhold, værdier, traditioner
og livsformer.
• styrker mangfoldigheden og skaber kulturelle aktiviteter på såvel det professionelle niveau,
som amatørniveau samt indenfor de folkelige fællesskaber med plads til ildsjæle og
folkeligt engagement, der er med til at give oplevelses- og udfoldelsesmuligheder for alle.

Desuden vil man omkring det enkelte projekt fokusere på et eller flere af disse punkter:
• at det er nyskabende
• at det er igangsættende og involverende
• at det har et udviklingspotentiale
• at det på sit felt repræsenterer kvalitet
• at det involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til at skabe nye alliancer
• at der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten skal finde sted
• at det understøtter Jammerbugt Kommunes landdistriktspolitik og/eller kulturpolitik
• at det skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktive steder at bo
• at der er tale om en medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget arbejde

Normalt gives der ikke støtte til:
• aktiviteter, der er afholdt eller igangsat før fremsendelse af ansøgningen
• studierejser
• udgivelse af bøger, kataloger m.v.
• indspilning og udgivelse af musik og film
• driftsudgifter
• aktiviteter, der hovedsageligt kommer en forening til gode
• aktiviteter, der normalt støttes fra en anden forvaltning/afdeling
• erhvervsrettede aktiviteter
• kontorhold, mødeudgifter og forplejning
• konsulentudgifter
• egen løn
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Hvordan søges der:
Ansøgningsskema skal altid benyttes. Desuden skal alle relevante bilag vedr. aktiviteten
medsendes. Eventuelle sponsorater kan kapitaliseres og indgå i budgettet.
Ansøgningsskema kan findes på www.jammerbugt.dk/kulturogudvikling
Ansøgningsskema og alle bilag kan indsendes elektronisk til
kulturogudvikling@jammerbugt.dk eller i papirform.
Efter afholdelse af aktiviteten skal regnskab tilsendes kommunen.
Tilskud kan gives i form af:
• Tilskud
eller
• underskudsdækning.
Tilskud udbetales, når projektet er afsluttet, og der foreligger dokumentation for udgifterne
eller på baggrund af regninger/fakturaer, når det er dokumenteret at projektet gennemføres i
sin helhed. Underskudsdækning gives i form af et fast beløb.
Underskudsdækning udbetales senest 3 måneder efter arrangementet er afholdt og
regnskabet er opgjort og et eventuelt underskud er dokumenteret. Ansøger retter henvendelse
til Udviklingsafdelingen om udbetalingen.
Der er en forudsætning, at det i alt PR materiale tydeligt fremgår, at der er ydet økonomisk
støtte fra Jammerbugt Kommune. Digitalt kommunevåben kan i den forbindelse rekvireres hos
udviklingsafdelingen.
Arrangementet skal annonceres via Jammerbugt Kommunes arrangementskalender, ligesom
PR-materiale, pressebilleder m.v. sendes til kommunen med henblik på omtale på
www.jammerbugt.dk.
Betingelser for støtte:
For at få støtten udbetalt, er det en forudsætning,
• at der kan opnås de nødvendige tilladelser
• at der hvert halve år indsendes en statusrapport
• at projektet realiseres i sin helhed som ansøgt. Ændringer i projektet skal
forhåndsgodkendes af Jammerbugt Kommune.
• at der er redegjort for en eventuel fremtidig driftsøkonomi
Ansøgningsfrister
Der kan søges om støtte 3 gange om året. Ansøgningsfristerne er:
15. januar, 15. maj og 15. september.
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Oplysninger:
Spørgsmål til retningslinjerne, ansøgningsprocedure m.v. kan rettes til:
Kulturkonsulent Ulla Tjell
Tlf. 72 57 79 36
utd@jammerbugt.dk
Udviklingskonsulent Lars Haagensen
Tlf. 72 57 74 54
lah@jammerbugt.dk
Jammerbugt Kommune
Udviklingsafdelingen
Toftevej 43
9440 aabybro
www.jammerbugt.dk

Vedtaget i Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget den 8. april 2010
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