
 
 

Kulturpuljen 

Disse retningslinjer er under godkendelse i Ringsted kommune er indtil godkendelse 

retningsgivende for ansøgninger til puljen 

 

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. Primært til foredrag, 

teaterforestillinger og koncerter, hvor der som udgangspunkt også forekommer entreindtægter. 

 

Hvem kan søge?  

- Puljen kan søges af foreninger, grupper eller enkeltpersoner, der ønsker at gennemføre en 

lokal kulturaktivitet.  

- Grupper kan f.eks. være foreninger, forsamlingshuse eller kulturinstitutioner.  

- Ved vurdering af ansøgninger lægges der vægt på, at aktiviteten er forankret i og 

understøtter lokale borgere, der ønsker at gennemføre en aktivitet eller et arrangement til 

glæde for fællesskabet.  

- Ved vurdering vil ansøgninger, hvor flere foreninger/grupper ansøger sammen blive højere 

prioriteret. 

- Hvor flere lokalområder samarbejder, bliver ansøgningen ligeledes højere prioriteret. 

- Bestyrelsen for Landsbyforum vil desuden prioritere, at midlerne og dermed de kulturelle 

tilbud så vidt muligt fordeles mellem de 10 forskellige landområder. Som 

tommelfingerregel kan et lokalområde maximalt forvente støtte svarende til 1/10 af de 

afsatte midler. Støttebeløbet kan i særlige tilfælde være større, hvis flere områder 

samarbejder.  

 

Hvad er betingelsen for at få tilskud til en aktivitet?  

- At det drejer sig om honorar til foredragsholdere, kunstnere eller koncerter, herunder 

musiske solister, skuespillere og sangere. Sidstnævnte kan være jazz, klassisk, folkesang 

mv. 

- At det drejer sig om transportomkostninger til foredragsholdere, skuespillere og kunstnere, 

herunder musiske solister og sangere. 

- At det er et åbent arrangement, hvor alle borgere fra hele kommunen har adgang. 

- At der tages entreindtægter. Også ved udendørsarrangementer, hvor det giver mening. 

- Aktiviteter der kan søge økonomiske midler fra andre kanaler, bør forinden undersøge 

disse muligheder og evt. dokumentere afslag. 

- At der budgetteres med egenfinansiering på mindst 10 % af udgiftsbudgettet.  

- At aktiviteten indberettes til Kultunaut.  

- At det fremgår, at Kultur- og Trivselsudvalget i Ringsted Kommune har givet tilskud.  

- Ansøgningen skal være indsendt rettidigt til Marianne Marott Olesen, Ringsted Kommune, 

maro@ringsted.dk  
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Hvad støtter udvalget ikke?  

- Aktiviteter, der er gennemført inden Landsbyforum har behandlet ansøgningen.  

- Lukkede aktiviteter, der kræver medlemskab.  

- Der gives ikke tilskud til leje af lokaler og rengøring. 

- Der gives ikke tilskud fester og bespisning, herunder drikkevarer, kaffe og kage.  

- Drift, vedligehold og indkøb til anlæg.  

- Forretningsmæssige/erhvervsmæssige arrangementer kan ikke forvente støtte. 

- Arrangementer der ikke har indsendt regnskab med bilag inden en måned efter 

arrangementets afholdelse. Der skal fremsendes kvitteringer for dokumenterede udgifter. 

Manglende regnskab med bilag betyder ingen udbetaling eller tilbagebetaling af tilskud.  

 

Ansøgning 

Ansøgning skal indsendes elektronisk til maro@ringsted.dk og være udformet på den særlige 

ansøgningsblanket. Se vedlagte skema. 

Der er 3 ansøgningsfrister til puljen: 15/10, 15/1 og 15/5.  

Ved ansøgningsfristen 15/10 kan der søges til aktiviteter i hele det følgende kalenderår og til evt. 

restpulje i dette kalenderår.  

Ved fristen 15/1 og 15/5 kan der søges til aktiviteter i resten af kalenderåret.  

Ved første uddeling (15/10) udloddes max. 50 % af puljen.  

Ved anden uddeling 15/1) udloddes max. 50 % af den resterende pulje.  

Ved tredje uddeling (15/5) udloddes restpuljen.  

Regnskab med bilag for arrangementer fremsendes elektronisk til maro@ringsted.dk indenfor én 

måned efter afholdelse. 

 

Gældende fra den 15. maj 2020 – og retningsgivende for ansøgninger 15. januar 2020 

Retningslinjerne er udarbejdet fremadrettet og der kan ikke forventes tilbageblik for 

sammenligninger med tidligere uddelinger. 

Ved afslag kan der ikke forventes begrundelse. 

Godkendt af Landsbyforums bestyrelse december 2019. 

 

Landsbyforum og Ringsted Kommune 

Den 27. november 2019 

 

 


