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DE FRIE KULTURMIDLER    Kulturpuljen 
Det er muligt at søge Svendborg Kommune om tilskud til kulturelle arrangementer og 
aktiviteter fra puljen De frie kulturmidler. 
 
Puljen har til formål at yde tilskud til offentlige, kulturelle arrangementer for borgere, 
gæster og turister i Svendborg Kommune. 
 
Puljen støtter kulturelle arrangementer/projekter, der understøtter Kulturløftet 
Fantastiske Fornemmelser og de udmeldte temaer, samt appellerer til og nydes af et 
betydeligt publikum. Der kan søges om midler til arrangementer/projekter, der 
afholdes indenfor kommunens grænse. 
 
Puljen kan endvidere støtte sportsbegivenheder som VM, EM og DM, der afholdes 
indenfor kommunens grænse. 
 
Puljen yder ikke driftsstøtte samt støtte til arrangementer/projekter, der sættes i 
værk inden ansøgningens behandling. 
 
Støtte bevilges indenfor kommunalfuldmagtens rammer og kan enten gives som 
tilskud eller underskudsgaranti. Der er ingen garanti for støtte. Alle ansøgninger 
behandles individuelt. 
 
Ansøgninger om tilskud til musik skal søges hos Svendborg Musikudvalg, der 
administrerer musikpuljen. 
 
 
Hvem kan søge 
Foreninger, grupper og enkeltpersoner kan søge tilskud, både professionelle og 
amatører. 
 
Ansøgninger der vedrører musik skal søges via Svendborg Musikråd.  
 
Støtte kan gives enten som direkte tilskud eller som underskudsgaranti. 
 
Der kan kun søges støtte fra én kommunal pulje.  
 
Ansøgere kan være foreninger, institutioner og grupper af personer såvel som 
enkeltpersoner. Ansøgere, der i forvejen modtager driftsstøtte fra Svendborg 
Kommune skal redegøre for og dokumentere, hvordan arrangementet/projektet 
rækker ud over den ordinære drift. Der kan ikke søges til ekstra driftsmidler. 

 

Arrangementer/projekter, der tidligere har modtaget støtte skal som udgangspunkt 
kunne påvise en udvikling/nytænkning for at kunne opnå støtte igen.  

 



Der kan kun søges støtte fra én kommunal pulje.  
 

Generelle krav til ansøgninger 
 Kulturaktiviteten skal understøtte, udvikle og styrke Svendborg 

Kommunes Kulturløfte – Fantastiske fornemmelser.  
 Der skal være offentlig adgang til aktiviteten.  
 Det forudsættes, at der opkræves entré eller brugerbetaling, med mindre der er 

tale om udendørs aktiviteter i det offentlige rum. 
 
Hvad lægges der vægt på 
Ved prioritering af kulturstøtten lægges der vægt på: 

 Aktiviteter, eksperimenter og tiltag, der understøtter 

o nye fællesskaber og samarbejder  
o børn og unges bidrag til kulturen 
o kunst og kultur i byer og landskaber 

 Aktiviteter og arrangementer, der afspejler høj, professionel kvalitet samt 
kunstnerisk/kulturel kant 

 Projekter, der kan påvise medfinansiering i et større omfang  

Der ydes normalt ikke tilskud til  
 Aktiviteter og arrangementer der har fundet sted 
 Studierejser og ophold 
 Udgivelser og produktion af bøger, tidsskrifter, film, videoer m.v. 
 Ren kommerciel aktivitet 
 Drifts- og etableringsudgifter 
 Arrangementer af festlign. karakter, f.eks. havnefester, tivoli, cirkus mv. 
 Religiøse og politiske arrangementer 
 Møder og foredragsvirksomhed 
 Aktiviteter der understøtter velgørende formål 
 

 
Hvordan søges der 
 
Ansøgninger kan sendes løbende og ansøgningsskema skal anvendes. 
 
2 årlige ansøgningsrunder: 
15. oktober for perioden december til juli (KFU nov/dec) 
15. april for perioden juli til december (KFU maj/juni) 
 
Udmelding om årlige temaer eller andet, Kultur- og Fritidsudvalgt især vil prioritere i 
det kommende år, udmeldes pr. 1. januar i det pågældende år 
 
Elektronisk ansøgningsskema skal anvendes 
 
 
Hvor afgøres ansøgningen 



- Ansøgninger op til 25.000 kr. afgøres af afdelingschef/direktør 
- Ansøgninger på 25.000 kr. og op til 50.000 kr. afgøres af udvalgsformanden 
- Ansøgninger på 50.000 kr. og derover afgøres i Erhvervs-, Beskæftigelses- og 

Kulturudvalget 
 
Ansøgningerne behandles i Kultur- og Fritidsudvalget. 
 
Udvalgsformanden bemyndiges til i akutte tilfælde at bevilge støtte på indtil 20.000 
kr.
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