
 
 

 

Retningslinjerne er godkendt af Kultur- og Trivselsudvalget d. 13. december 2016 med virkning fra 1. januar 
2017. 
 

Støtte til kultur i landområderne. 
 

Formål: 
Kulturpuljens formål er helt eller delvist at etablere det økonomiske grundlag for gennemførsel af 
kulturelle aktiviteter til glæde for beboerne i landområderne. 
 
Hvem kan søge? 
Puljen kan søges af enkeltpersoner eller grupper, der ønsker at planlægge og gennemføre en lokal 
kulturaktivitet.  
Grupper kan f.eks. være foreninger, forsamlingshuse eller kulturinstitutioner. Ved vurdering af 
ansøgeren/ansøgerne lægges der vægt på, at aktiviteten er forankret i og understøtter lokale 
”ildsjæle”, der ønsker at gennemføre en aktivitet eller arrangement til glæde for fællesskabet. 
 
Ved vurdering vil ansøgninger, hvor flere foreninger/grupper ansøger sammen eller hvor flere 
lokalområder samarbejder blive prioriteret. Bestyrelsen vil desuden prioritere, at midlerne og 
dermed de kulturelle tilbud fordeles mellem de forskellige landområder. Som tommelfingerregel 
kan et lokalt arrangement maximalt forvente kr. 15.000 i støtte, men støttebeløbet kan i særlige 
tilfælde være større, hvis f.eks. flere områder samarbejder. 
 
Hvad er betingelsen for at få tilskud til enkeltstående eller gentagen aktivitet? 

 at det er et åbent arrangement, hvor alle borgere har adgang 

 at der budgetteres med egenfinansiering på mindst 10 % af udgiftsbudgettet.  

 at aktiviteten indberettes til Kultunaut 

 at det fremgår, at Kultur- og Trivselsudvalget har givet tilskud. 
 
Hvad støtter udvalget normalt ikke? 

 Aktiviteter, der er gennemført inden Landsbyforum har behandlet ansøgningen 

 lukkede aktiviteter (kræver medlemskab) 

 lokale fester og spisning 

 drift, vedligehold og anlæg. 
 
Ansøgning: 
Ansøgning skal indsendes elektronisk til maro@ringsted.dk og være udformet på den særlige 
ansøgningsblanket. 
 
Der er 3 ansøgningsfrister til puljen: 15/10, 15/2 og 15/6. 
 
Ved ansøgningsfristen 15/10 kan der søges til aktiviteter i hele det følgende kalenderår og til  
evt. restpulje i indeværende kalenderår. 
Ved fristen 15/2 og 15/6 kan der søges til aktiviteter i resten af kalenderåret. 
Ved første uddeling (15/10) udloddes max. 50 % af puljen. 
Ved anden uddeling 15/2) udloddes max. 50 % af den resterende pulje. 
Ved tredje uddeling (15/6) udloddes restpuljen. 
Regnskab for arrangementer fremsendes elektronisk til maro@ringsted.dk indenfor én måned efter 
afholdelse. 


