Ansøgningsskema til Frederikshavn Kommunes
Børnekulturpulje 2017
Frederikshavn Kommunes Børnekulturpulje har til formål at give foreninger, institutioner og kulturaktører
mulighed for at afprøve og udvikle børnekulturaktiviteter indenfor forskellige kunstneriske udtryksformer for, af og
med børn mellem 0-15 år i alle dele af kommunen. Puljen kan søges af foreninger, kulturinstitutioner,
kulturaktører og kommunale institutioner, herunder dagplejer, vuggestuer, børnehaver, SFO’er og skoler.
Midlerne fra Børnekulturpuljen administreres af Frederikshavn Kommunes børnekulturelle netværk.
Der kan søges støtte til:
-

Køb af eller udvikling af egenproduktion af børnekulturaktiviteter inden for forskellige kunstneriske
udtryksformer
Enkeltstående børnekulturarrangementer eller aktiviteter, der laves i forbindelse med større events
Børnekulturarrangementer med tværfaglige koblinger mellem musik, dans, teater, billedkunst, litteratur
eller film

Kriterier for støtte:
-

Aktiviteten skal foregå i Frederikshavn Kommune og være afholdt inden udgangen af 2017
Der kan maximalt søges 10.000 kr. til hver aktivitet
Der gives ikke støtte til almindelig drift af institutioner – for eksempel til dækning af tabte entréindtægter
og løn til internt personale
Aktiviteter, hvor ansøgeren afprøver nye metoder eller udvikler nye tiltag, vægtes højt. Børnekulturpuljen
støtter derfor som udgangspunkt ikke samme aktivitet flere år i træk
Minimum tre børnekulturaktører skal indgå i projektet.

I 2017 er der følgende ansøgningsfrister til børnekulturpuljen:
18. januar
15. marts
30. maj
13. september
22. november

1.

Ansøgers navn og
kontaktoplysninger (husk
angivelse af kontaktperson, hvis
ansøger er en institution)

2.

Projektets titel og formål

3.

Hvilken aldersgruppe henvender
projektet sig til?

4.

Hvor mange børn deltager i
projektet?

5.

Samarbejdspartnere (minimum tre
børnekulturelle aktører)

6.

Hvor og hvornår skal projektet
gennemføres?

7.

Hvilken forskel vil bevillingen fra
Børnekulturpuljen gøre i forhold til
aktiviteten?
Kort projektbeskrivelse
(maks 1. A4 side)

8.

9.

Budget med forventede udgifter og
indtægter

10.

Hvor stort et beløb ansøges puljen
om?
Er der ansøgt om medfinansiering
fra anden side? Hvis ja, hvor meget
og er ansøgningen imødekommet?
Egenfinansiering

11.
12.

(for eksempel arbejdskraft,
materialer eller lignende)

Ved projektets afslutning skal der udarbejdes en kort evaluering med billeddokumentation.
Til udarbejdelse af projektforslag kan der søges råd og vejledning hos: børnekulturkonsulent Kirsten Jensen, tlf.
98 45 91 20, mail: kjen@frederikshavn.dk.
OBS: Ansøgninger skal indsendes minimum tre uger inden planlagt projektstart.
Børnekulturpuljen yder ikke tilskud med tilbagevirkende kraft.
Ansøgningen mærkes ”Børnekulturpuljen” og sendes til børnekulturkonsulent Kirsten Jensen på
kjen@frederikshavn.dk.

