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PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL KULTURELLE AKTIVITETER - 2020
Formål
Principperne skal sikre, at der på kulturområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune er en
tilskudsmodel, som til enhver tid har sammenhæng til den gældende kulturstrategi og
som er aktivitetsorienteret, fleksibel og gennemsigtig. Tilskudsmodellen skal understøtte
lige vilkår og alsidighed i kulturaktiviteterne. Modellen skal samtidig sikre, at frivillige
kulturelle foreninger har mulighed for at planlægge langsigtet, kræve mindst mulig
administration samt rumme mulighed for fornyelse og nye fælles initiativer.
Open Call
Hvert tredje år gennemføres en offentlig, bredt annonceret ansøgningsrunde, et ”Open
Call”, som giver alle frivillige kulturelle foreninger mulighed for at søge om tilskud til
konkrete borgerrettede kulturaktiviteter. I forbindelse med annonceringen tydeliggøres
det, hvilke strategiske krav og forventninger, der er til kommunens støtte af
kulturaktiviteter (jf. Kulturstrategi).
Indgåelse af 3-årige aftaler
Efter ansøgningsfristens udløb vurderer forvaltningen alle indkomne forslag og indgår - i
tæt dialog med de enkelte foreninger - konkrete aftaler om tilskud. Aftaler indgås
indenfor den afsatte budgetramme og i overensstemmelse med den politisk vedtagne
Kulturstrategi. For at sikre foreningernes mulighed for langtidsplanlægning og eksterne
finansieringskilder, indgås 3-årige tilskudsaftaler. Foreningerne afrapporterer årligt på de
aftalte borgerettede aktiviteter med oplysning om antal publikummer/deltagere samt
aktivitetsregnskaber.
Aktivitetsbaseret tilskudsmodel
Tilskud gives til borgerettede aktiviteter og beregnes, så der er sammenhæng mellem
tilskudsbeløbet og de udgifter, der er forbundet med aktiviteterne. Beløbet fastsættes ud
fra eb række vejledende satser for gennemførsel af kulturaktiviteter (fx en koncert, et
foredrag, en teaterforestilling, en kunstudstilling m.v.).
Frivillighed og lokalt engagerende fællesskaber
For at sikre lokalt engagerende fællesskaber omkring kulturlivet, er det en forudsætning
for aftaleindgåelse, at de kulturelle foreninger er medlemsbaserede (dvs.
kontingentbaseret), at aktiviteterne er frivilligt engagerende, og at der er en vis grad af
lokal forankring (fx lokale medlemmer, lokalt registreret forening, lokale aktiviteter mv.)
Øvrige kommunale tilskud
Udover tilskudsaftaler om gennemførsel af borgerettede aktiviteter har kulturelle
foreninger mulighed for at søge om støtte via Kulturfonden til særlige enkeltstående
aktiviteter. Samtidig stiller kommunen lokaler vederlagsfrit til rådighed i
overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for lokaleudlån.
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