Byrådet i Vesthimmerlands Kommune afsætter årligt midler, som
er øremærket til kulturelle aktiviteter i kommunen. Midlerne har
til formål at støtte og stimulere et alsidigt kulturliv i hele
kommunen og kan gives til et bredt udsnit af kulturelle
aktiviteter.
Midlerne administreres dels af Kultur- og Fritidsudvalget og dels af
Vesthimmerlands Kulturråd (inkl. de fire lokale kulturråd i Løgstør,
Aars, Farsø og Aalestrup).
Kultur- og Fritidsudvalgets midler gives både som støtte til
videreudvikling af eksisterende aktiviteter og til helt nye initiativer,
der ikke vil blive gennemført uden tilskud.
Kulturrådet har selvstændige retningslinjer for ansøgning om tilskud.
Se www.vesthimmerlands-kulturraad.dk

Hvem kan søge hos Kultur- og Fritidsudvalget?
Foreninger, interessegrupper, institutioner og enkeltpersoner.

Hvad kan der søges til?
Der kan gives økonomisk støtte til gennemførelse af offentlige
arrangementer med kulturelt indhold eller kulturel værdi for
Vesthimmerlands Kommune som eksempelvis festivaler,
koncertrækker, teaterforestillinger og lignende med støttebehov på
minimum kr. 10.000,-.
Der kan i visse tilfælde søges om tilskud i op til 2 år ad gangen til
samme arrangement, såfremt der foreligger en plan for udvikling af
arrangementet.
Mindre projekter inden for kultur- og fritidsområdet kan ansøge om
støtte fra puljen forudsat at formålet ligger uden for retningslinjerne
for tilskud fra Vesthimmerlands Kulturråd.

Begrænsninger for tilskud
Der kan ikke samtidig gives tilskud fra Vesthimmerlands Kulturråd herunder også de fire lokale kulturråd - og Kultur- og Fritidsudvalget.

Krav til ansøgningen
Der skal benyttes ansøgningsskema, som findes på
www.vesthimmerland.dk under fanen Kultur, Fritid og Turisme og
punktet ”Kultur og Fritid”. Ansøgningen skal indeholde en
beskrivelse af:
 arrangementets indhold
 arrangementets målgruppe
 forankringen i lokalområdet
 de deltagende parter/arrangører
 budget
Der er ingen ansøgningsfrist, da alle ansøgninger behandles løbende,
dog skal ansøgninger på kr. 10.000,- og derover fremsendes senest 6
uger før arrangementet afholdes.

Ansøgning og behandling
Ansøgningen sendes til:
Vesthimmerlands Kommune
Kultur og Fritid
Torvegade 15
9670 Løgstør
kulturfritid@vesthimmerland.dk
Alle ansøgninger til puljen behandles administrativt i Kultur og Fritid
og indstilles til beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget på
førstkommende møde.

Når der er givet tilskud
Ved tilskud kræves regnskab og afrapportering efter arrangementets
afholdelse. Tilskud eller støtte, der ikke bliver anvendt som ansøgt,
skal tilbagebetales til Vesthimmerlands Kommune.
Med tilskuddet følger også krav om, at arrangementet annonceres på
www.oplevvesthimmerland.dk. Det forventes desuden, at det ved
opslag, annoncering og øvrig markedsføring fremgår, at
arrangementet er støttet af Vesthimmerlands Kommune.

Eksempler på andre puljer der kan søges
Kommunale tilskud kan bruges til at matche EU-midler fra den lokale
aktionsgruppe www.lag-jammerbugt-vesthimmerland.dk
Der kan også søges tilskud fra nationale midler hos f.eks.:
Kulturstyrelsen www.kunst.dk/kunststoette og Landdistriktspuljen
(Erhvervsstyrelsen) www.livogland.dk/ministeriets-egne-puljerstoetteordninger/landdistriktspuljen
Desuden kan der søges om midler fra:
KulturKANten - Kulturaftale Nordjylland 2017-2020
http://kulturkanten.dk/_wp/?page_id=162
Region Nordjyllands kulturpulje www.rn.dk/regionaludvikling/kultur-turisme-og-oplevelse/kulturpuljen – såfremt
arrangementet/projektet falder inden for puljernes aktuelle
indsatsområder

Udlån af grej
www.vesthimmerlands-kulturraad.dk/udlaan.html - kulturrådets udlån
af boder og grej
www.vesthimmerland.dk/kultur-fritid-og-turisme/kultur-ogfritid/grejbank/ – grejbank med udlejning af kajakker og friluftsgrej,
telte, udstyr til foredrag og koncerter, markedstelte, hængekøjer,
naturrygsække m.m.

Andre links
www.vesthimmerlands-kulturraad.dk - retningslinjer for ansøgning
om tilskud fra Vesthimmerlands Kulturråd
www.oplevvesthimmerland.dk – portal for arrangementer i
Vesthimmerland
www.himmerlandsbilletten.dk – online billetsalg til kulturelle
arrangementer i Himmerland

