
UDKAST 
Genstart Svendborg 

Baggrund. 

Svendborg er kendt som en kulturel højborg. Corona krisen har imidlertid betydet, 
at mange arrangører lider, som følge af de restriktioner, som kulturlivet er pålagt. 
Også detailhandelen og turismen har svære vanskeligheder med mangel på kunder 
og turister bl.a. som følge af de langt færre kulturarrangementer. 

Derfor har Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond, Svendborg Kommune og 
(måske) Fonden for Fynske Bank besluttet at oprette en hjælpepakke på i alt kr. 3 
mio. (hvis Fonden for Fynske Bank ikke ønsker at deltage gennemføres projektet 
alene med de 2 andre parter og med et indskud på kr. 2 mio.). 

Formål. 

Formålet med hjælpepakken er at yde tilskud til ikke-kommercielle kultur-
arrangører, der i perioden 20. maj til 31. august 2020 gennemfører arrangementer 
(projekter), som kan sættes i værk med de Corona-restriktioner, der er gældende, og 
som ikke i sig selv er økonomisk bæredygtige. Arrangementerne skal tiltrække 
turister til Svendborg Kommune/holde Svendborgenserne hjemme og meget gerne 
støtte op om detailhandel, spisesteder, museer, overnatningssteder o. lign. 

Hjælpepakken vil lokalt støtte op om de fynske kommuners beslutning om, at 
Destination Fyn kan igangsætte en markedsføringskampagne, der skal tiltrække flere 
turister til Fyn og sikre, at fynboerne bruger en større del af deres eget feriebudget 
på Fyn. 

Organisering. 

Tilskud til projekter søges ved mail: xxx@xx.dk ansøgningen skal indeholde 
oplysninger om: bla, bla, bla. Ansøgninger har en behandlingstid på max 14 dage. 

Der kan søges om tilskud til: 

- Kunstnerhonorarer 
- Markedsføring 
- Leje/køb af udstyr (hvis man får tilskud til køb af udstyr forventes dette at 

blive stillet til rådighed for andre arrangører - grejbank) 
- Leje af lokaler, pladser mv. 
- Egne (foreningens) omkostninger. 

mailto:xxx@xx.dk


- I ekstraordinære tilfælde: Nødhjælp til en arrangørs/forenings overlevelse. 

Der kan IKKE søges tilskud til: 

- Kommercielle arrangementer 
- Arrangementer, der støttes af andre kilder – fx statens hjælpepakker. 

Hjælpepakken har en samlet størrelse på kr. 2 (3) mio. kroner og de samlede 
tilskud/omkostninger kan ikke overstige dette beløb. 

Til vurdering af ansøgninger og beslutning om uddeling nedsættes en styregruppe 
bestående 3 (2 – hvis FB er med) fra hver af indskyderne. Gruppen vælger internt en 
formand. Medlemmerne af denne gruppe skal prioritere deltagelse i de nødvendige 
møder. Gruppen træffer beslutninger på baggrund af ovenstående og under ansvar 
for de indskydende parter. Styregruppen kan ikke selv iværksætte projekter med 
tilskud fra hjælpepakken. 

SvendborgEvent varetager sekretariatsfunktionen: Modtager ansøgninger, 
journaliserer, orienterer styregruppen, meddeler tilsagn/afslag og bistår 
projektholdere. 

Konkrete forventninger. 

Det forventes at følgende organisationer/foreninger vil gøre brug af hjælpepakken: 

- Idrætsforeninger som forventes at byde ind med SPULT (som er aflyst) 
lignende arrangementer 

- Koncertarrangører, som fx Harders, Svendborg Kulturhus, Giants Step og 
mange flere, som forventes at byde ind med drive in o. lign. 

- Shopping Svendborg, som forventes at byde ind med arrangementer i byen 
(musik, klovne, konkurrencer, leg og meget mere) 

- Forsamlingshuse/lokalområder, som forventes at byde ind med lokalt 
tilpassede arrangementer. 

- SvendborgEvent, som forventes at byde ind med understøttende tiltag for 
arrangører/foreninger.  

- Maritimt Center/Træskibsforeningen, der forventes at byde ind med fx 
Streetfood>Shipfood/seafood, Ø-Hop o. lign. 

- Kulinarisk Sydfyn 

Listen er IKKE udtømmende 

De næste skridt. 



Det er aftalt, at SEAF kontakter Fonden for Fynske Bank med henblik på evt. 
samarbejde med dem. Svendborg Kommune indhenter input fra lokale 
eventarrangører og fra repræsentanter fra kultur- og fritidslivet med henblik på at 
kvalificering af indsatserne. 
Samtidig kontakter Svendborg Kommune Fyns Amts Avis med henblik på et evt. 
samarbejde om projektet. 

 

SEAF/11. maj 2020


	Punkt 7 - Bilag 3 - SEAF_Genstart Svendborg.docx

