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Varde kommune
Signe Sørensen
Bytoften 2
6800 Varde
E-mail: ssre@varde.dk

Tilskud til Dialog med borgere og støtte til kunstfaglige medlemmer
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst har behandlet jeres ansøgning om tilskud til
Dialog med borgere og støtte til kunstfaglige medlemmer.

Afgørelse
Varde kommune får tilskud på 50.000,00 kr. til ”Dialog med borgere og støtte til kunstfaglige
medlemmer” i perioden 01-03-2019 til 31-12-2019.
I forhold til ansøgningen har udvalget besluttet:
•

De ansøgte udgifter til Kommunale billedkunstråd støttes med 50.000,00 kr.

Formål med ordningen
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme billedkunst i Danmark ved at
danske kommuner gør brug af billedkunstfaglig rådgivning, i de sammenhænge hvor kommunerne
arbejder med billedkunst. Derfor yder udvalget støtte, såfremt en eller flere kommuner i fællesskab
nedsætter et kommunalt billedkunstråd, hvor mindst halvdelen af medlemmerne har billedkunstfaglige
kompetencer.
OBS: Fremadrettet vil der kun være én årlig ansøgningsfrist til denne pulje. Fristen vil ligge i oktober
og gælde for følgende års budget. Dvs. 24. oktober 2019 kan der søges for kalenderåret 2020.
Eksempler på mål/aktiviteter
Et kommunalt billedkunstråd kan eksempelvis yde rådgivning ved fastlæggelse af
billedkunststrategier, rådgivning om indkøb, igangsættelse af lokale initiativer på billedkunstområdet
eller rådgivning om gennemførelse af udsmykningsopgaver.

Udbetaling og skat
Vi udbetaler tilskuddet til den NemKonto, der er tilknyttet til jeres CVR-nummer så tæt som muligt på
startdatoen for jeres udgiftsperiode, som i ansøgningen er sat til 01-03-2019.
Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb.
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Kreditering af Statens Kunstfond
For at skabe åbenhed og synlighed om, hvad offentlige kunststøttemidler bliver brugt til, opfordrer vi
jer til at kreditere / nævne Statens Kunstfond i relevante sammenhænge.
På fx plakater, programmer eller hjemmesider krediterer I ved at bruge Statens Kunstfonds officielle
logo, som findes på kunst.dk/presse. Hvis I poster jeres projekt på sociale medier, krediterer I Statens
Kunstfond ved at tagge Statens Kunstfonds Facebookside med @kunstfond og ved at bruge de
officielle hashtags #statenskunstfond og #kunstgørenforskel.

Vilkår for tilskuddet
I får tilskud til ”Dialog med borgere og støtte til kunstfaglige medlemmer” på nedenstående vilkår. Hvis
I ikke overholder vilkårene, skal I betale tilskuddet tilbage til Statens Kunstfond.
•

I skal afrapportere efter de regler, som fremgår under afsnittet ”Afrapportering”.

•

I skal kreditere Statens Kunstfond jf. afsnittet ovenfor om kreditering.

•

Hvis I laver ændringer i jeres projekt skal det godkendes på forhånd. Ændringer kan være
justeringer i det budget I har sendt ind, udskiftning af medvirkende deltagere, ændring af
udstillingssted eller udskydelse af projektets start. Hvis I ændrer nogle af disse ting skal I
sende en orienterende e-mail til bild@slks.dk og evt. skal Projektstøtteudvalget afgøre, om
ændringerne har betydning for jeres støtte.

Afrapportering
I skal senest tre måneder efter projektets afslutning indsende en elektronisk erklæring om at tilskuddet
er anvendt til formålet.
Erklæringen skal indsendes via www.kunst.dk, hvor I kan læse nærmere om reglerne for
afrapportering (se under ”Når du har fået tilskud”).
I skal være opmærksomme på, at I efter indsendelse af erklæringen kan blive udtaget til stikprøve.
Hvis I bliver udtaget til stikprøve, vil I blive bedt om at aflevere et mere udførligt regnskab for projektet.

Lovgrundlag
Afgørelsen er truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr.
458 af 8. maj 2013).

Hvis I har spørgsmål
Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os. Hvis I henvender jer, vil vi bede jer oplyse jeres
journalnummer: SKBP20.2019-0001.
Bemærk, at vi offentliggør alle afgørelser på kunst.dk

Statens Kunstfond, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 Købehavn V, Tlf. 33 95 42 00, post@slks.dk

Side 3

Venlig hilsen
Theis Petersen
Konsulent
Billedkunst
Slots- og Kulturstyrelsen
E-mail: tpe@slks.dk
Telefon: +45 33 74 45 34 (direkte)
Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for Statens Kunstfond
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