Kulturelle tilskud
Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Kulturelle tilskud – rammer og vilkår
Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke, synliggøre og
skabe muligheder for frivillige indsatser og frivilligt arbejde i kommunen på alle niveauer. Politikken
skal være et hjælpende redskab for lokale ildsjæle, borgere og virksomheder, frivillige organisationer og foreninger, kommunale politikere og medarbejdere, når frivilligheden sættes i spil.
Frivillighedspolitikken består af tre elementer:




En række værdiformuleringer, der sætter fokus på arbejdet med og udviklingen af frivillighedsbegrebet
En hvidbog med relevant viden om frivillighedsområdet
Bilag, der beskriver konkrete rammer og vilkår for frivilligheden

Politikken tager afsæt i den grundlæggende vision, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget for
Rudersdal Kommune: Rudersdal Kommune skal være landets bedste bokommune.
For at løfte denne vision vil Frivillighedspolitikken understøtte velfærdssamfundets udvikling i et
samspil mellem borgere, frivillige, erhverv og kommune. Den forankres med afsæt i følgende værdier:





Det er enkelt at være frivillig i Rudersdal Kommune
Det aktive medborgerskab og det frivillige initiativ understøttes
Frivillige indsatser involverer og giver indflydelse
Frivillighed anerkendes som et væsentligt fundament i Rudersdal Kommune

I det følgende er rammer og vilkår nærmere beskrevet. Rammerne og vilkårene er blevet til i et tæt
samspil mellem frivillige, fagpersoner fra de kommunale fagområder og relevante/interesserede
borgere.

Formål
Rudersdal Kommune skal have et rigt og alsidigt frivilligt kulturliv med alle former for udøvende
kunst. Det er målet at bidrage til at fremme kulturlivets trivsel og derigennem give borgerne mulighed for oplevelser, udfordringer og aktiviteter. Heri spiller de kulturelle foreninger og andre frivillige
aktører en vigtig rolle.
Til dette formål afsættes hvert år et beløb på budgettet til kulturfremmende initiativer. Budgettet
fordeles én gang årligt efter ansøgning, og fordelingen godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget.
Ud af budgettet afsættes et beløb, der kan søges løbende til nye mindre projekter. Kultur- og Fritidsudvalget har givet Kultursekretariatet kompetence til at vurdere og behandle ansøgninger til
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denne del af budgettet.

Hvem kan søge?


Foreninger, der er godkendt efter reglerne i §§ 3-5 i Folkeoplysningsloven og ikke modtager
tilskud efter denne lov, kan søge et årligt driftstilskud.



Foreninger, fonde, selvejende institutioner og frivillige netværk, der er hjemmehørende i Rudersdal Kommune, kan søge tilskud til enkeltaktiviteter.



Foreninger i et samarbejde med kommunens egne institutioner.

Hvad gives der tilskud til?


Foreninger kan søge et årligt driftstilskud til foreningens samlede aktiviteter med aftale om vilkår for tilskuddet.
Tilskud tildeles efter konkret vurdering af hele foreningens virksomhed – herunder egenkapital,
kontingent og egenbetaling samt i forhold til den samlede ansøgningssum og rammen afsat i
budgettet for ansøgningsåret.



Foreninger, fonde, selvejende institutioner og frivillige netværk kan søge et årligt tilskud eller
en underskudsgaranti til konkrete aktiviteter/arrangementer.
Foreninger, fonde, selvejende institutioner og frivillige netværk kan løbende søge tilskud til nye
mindre initiativer.
Tværgående samarbejdsprojekter prioriteres.
Tilskud tildeles efter konkret vurdering af hver ansøgning samt i forhold til den samlede ansøgningssum og rammen afsat i budgettet for ansøgningsåret.
Samme projekt kan modtage tilskud én gang efter denne ordning, hvorefter der skal søges om
støtte via den årlige fordeling med ansøgningsfrist primo november.

Hvordan kan man søge tilskud?
Der kan søges driftstilskud og til tilskud til konkrete aktiviteter/arrangementer én gang årligt. Ansøgningsfrist primo november.
Skemaer til formålet kan hentes i foreningsportalen www.rudersdal.dk/foreningsportalen
Se under regler og skemaer > kulturelle tilskud.
Ansøgningen skal indeholde:
 Oplysning om kommende års aktiviteter (ved driftstilskud)
 Projektbeskrivelse (ved enkeltaktiviteter)
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Budget for ansøgningsåret og/eller budget for aktiviteten. Ved enkelt-aktiviteter oplyses egenbetaling.
Seneste reviderede og godkendte årsregnskab inkl. oplysning om foreningens formue
Medlemskontingent
Seneste årsrapport
Vedtægter – dog ikke, hvis foreningen tidligere er godkendt

Derudover kan der løbende søges tilskud til nye mindre initiativer. Ansøgningen sendes til Kultursekretariatet, inden initiativet igangsættes.
Ansøgningen skal indeholde:
 Projektbeskrivelse
 Organisering
 Budget – herunder egenbetaling
Generelt for alle typer ansøgninger skal de sendes til:
Rudersdal Kommune, Kultursekretariatet
Øverødvej 246B
2840 Holte
eller til
kultur@rudersdal.dk
Spørgsmål kan rettes til
kultur@rudersdal.dk eller
telefon 46 11 56 18

Regnskab og evaluering for tilskud
Driftstilskud
Foreningen skal senest aflevere revideret og godkendt årsregnskab og årsrapport i forbindelse
med ansøgning for kommende år.
Enkeltstående aktiviteter
Der skal senest 2 måneder efter aktiviteten sendes regnskab og kort evaluering til Kultursekretariatet om den konkrete aktivitet.

Øvrigt
Tildeling af tilskud sker på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i december efter forudgående annoncering i lokalpressen og på kommunens hjemmeside i oktober med ansøgningsfrist primo november.
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Tilskud til nye, mindre projekter tildeles løbende.
Tidligere modtagere af tilskud efter den årlige ordning vil modtage information og skemaer direkte
fra Kultursekretariatet.

Disse rammer og vilkår er gældende fra
1. januar 2014.
Rudersdal Kommune
Kultur- og Fritidsudvalget
Vedtaget den 28. august 2013

5

