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Baggrund
At være kunstnerisk og kreativ er at lege og fantasere, hvilket børn og unge kan af sig selv –
hvis der gives plads og mulighed for dette. Denne pulje skal medvirke til at sikre denne
mulighed og understøtte børn og unges skabende og sansende møde med kunst.
Retningslinjerne for Puljen til børn og unges møde med kunsten skal dels benyttes af
ansøgere, som her kan se, hvad der kan søges til, og hvordan der søges, og dels benyttes af
Kultur- og Fritidsudvalget som grundlag for vurdering af ansøgninger.
Puljen til børn og unges møde med kunsten understøtter ambitionen i Slagelse Kommunes
kulturstrategi om, at børn og unge selv skal have mulighed for at undersøge, sanse og skabe
kultur, herunder kunst.
Puljen til børn og unges møde med kunsten er på årligt 100.000 kr.

Formål
Puljens formål er:
-

At understøtte børn og unges undersøgende og sansende møde med kunsten.

-

At give børn og unge mulighed for selv at igangsætte aktiviteter inden for kunstens
område.

-

At fremme børn og unges kunstneriske kompetencer.

-

At understøtte særlige billedskole-aktiviteter som f.eks. ferie- og weekendworkshop,
værkstedsbesøg eller feltture og ikke et længerevarende forårs- og/eller efterårsforløb.

Sådan vurderes din ansøgning - kriterier
Kultur- og Fritidsudvalget behandler ansøgningerne ud fra følgende kriterier:
-

Understøtter aktiviteten puljens formål?

-

Inkluderer aktiviteten professionelle billedkunstnere eller undervisere med særlig
kunstfaglig baggrund?

-

Inddrager aktiviteten flere samarbejdspartnere?

-

Inddrager aktiviteten lokale samarbejdspartnere?

Ikke alle kriterier skal nødvendigvis være opfyldt gennem aktiviteten, men beskriv i
projektbeskrivelsen, hvilke kriterier der opfyldes, og hvordan.
Aktiviteten skal dog:

-

finde sted i Slagelse Kommune eller være for børn og unge fra kommunen.

-

være rettet mod børn og unge.

Hvad skal ansøgningen indeholde?
Følgende skal indsendes med ansøgningen:
-

Projektbeskrivelse, der forholder sig til kriterierne og præsenterer ansøger

-

Budget

-

Eventuelle vedtægter, hvis det er en forening, der ansøger

-

Underskrevet samarbejdsaftale med eventuelle samarbejdspartnere

Hvem kan søge tilskud?
Eksempelvis billedskoler, kunstnere og foreninger er oplagte ansøgere, men alle er velkomne
til at søge puljen.

Hvad gives der ikke tilskud til?
-

Kommercielle aktiviteter, hvor formålet er at skabe overskud

-

Aktiviteter, hvor overskuddet går til velgørende formål

-

Aktiviteter, der ikke er tilgængelige for offentligheden

-

Aktiviteter uden for kommunens grænser

-

Aktiviteter, der allerede er afsluttet, når vi skal behandle din ansøgning

-

Afvikling af et underskud, som allerede er opstået

-

Rejser, ophold, forplejning og arbejdslegater

-

Aktiviteter med religiøst indhold, f.eks. fejring af højtider og helligdage

Behandling af ansøgningen
Puljen kan søges løbende.
Ansøgninger på 25.000 kr. eller derunder behandles af Kulturafdelingen.
Du får svar senest 1 måned efter afdelingen har modtaget din ansøgning med alle de
nødvendige oplysninger.
Ansøgninger på over 25.000 kr. skal behandles af Kultur- og Fritidsudvalget.
For at få din ansøgning behandlet på et givent udvalgsmøde skal Kulturafdelingen have
modtaget den med alle de nødvendige oplysninger senest 5 uger inden udvalgsmødet.
Du får svar senest 10 dage efter udvalgsmødet.

Hvis du eller din forening ansøger flere gange i løbet af samme år, skal ansøgninger, der
betyder, at det samlede tilskudsbeløb vil kunne overstige kr. 25.000, behandles af Kultur- og
Fritidsudvalget, og du kan derfor først forvente svar på din ansøgning senest 10 dage efter
udvalgsmødet.

