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Fælles retningslinjer for tilskud fra  

Bornholms Regionskommunes kulturelle puljer 

 

Formål 

De kulturelle puljer har til formål at understøtte målsætningerne i Bornholms Regionskommunes kulturpolitik 

om et bredt og levende kulturliv på Bornholm. Dette indebærer, at sikre kulturudviklingen, mangfoldigheden 

og kvaliteten i øens kulturelle udbud. 

 

Hvem kan søge støtte?  

Alle kan søge herunder foreninger, interessegrupper, enkeltpersoner og institutioner, der professionelt såvel 

som på amatørbasis formidler kultur til en bred og åben kreds.  

 

Der kan i særlige tilfælde ydes tilskud/underskudsgaranti til institutioner, der modtager generelle driftstilskud 

fra Bornholms Regionskommune. Disse skal redegøre for og kunne begrunde, at der er tale om et initiativ, 

der rækker udover den ordinære aktivitet. 

 

Du kan ikke forvente støtte til 

 Drift 

 Arrangementer af velgørenhed, religiøst, kommercielt eller politisk formål  

 Aktiviteter, der på ansøgningstidspunktet er under afholdelse eller er afholdt 

 Fortæring  

Generelt forventes støtte fra anden side f.eks. entreindtægter, egenbetaling, øvrige fonde. 

Hvad ydes der støtte til? 
 
Tilskud/underskudsgaranti gives til arrangementer/initiativer, som normalt ikke vil kunne gennemføres uden 
økonomisk støtte. 
 
Se de enkelte råds handlingsplaner for yderligere retningslinjer 
 
Udbetaling af tilskud  
 
Der kan bevilges støtte i to former  
  

 Direkte tilskud 
Dette tilskud udbetales i det år, som det er bevilget, og efter aftale med sekretariatet for de kulturelle 
råd.   
 

 Underskudsgaranti  
Garantien udbetales efter modtagelse af et regnskab, der viser et underskud. Viser regnskabet, at 
det reelle underskud er større end den givne underskudsgaranti, udbetales kun det beløb, som der 
er givet tilsagn om. Viser regnskabet, at det reelle underskud er blevet mindre end den givne 
underskudsgaranti, udbetales kun det reelle underskud 
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Hvad er du forpligtet til, når du har modtaget støtte? 
 
1. Aflæggelse af regnskab 
 
Alle tilskudsmodtagere skal indsende et regnskab efter arrangementets afvikling. Kommunens bidrag skal 
fremgå tydeligt.  
 
Regnskabet skal indsendes inden for 1 år fra bevillingsdatoen. Såfremt denne tidsfrist ikke overholdes, 
bortfalder bevillingen og udbetalte tilskud vil blive påkrævet tilbagebetalt til regionskommunen.  
 
I de tilfælde, hvor den fulde bevilling ikke er anvendt, skal det resterende beløb tilbagebetales til 
regionskommunen. Såfremt der er modtaget tilskud fra øvrige bidragsydere forventer regionskommunen at 
modtage den forholdsmæssig andel tilbagebetalt.   
 
2. Afrapportering 
 
Sammen med regnskabet skal der indsendes en afrapportering, der forholder sig til de i ansøgningen 
opstillede succeskriterier som f.eks. antallet af besøgende/tilhørere. 
 
Herudover modtages gerne billedmateriale som dokumentation for den afholdte aktivitet. Billederne stilles til 
rådighed for Bornholms Regionskommune til markedsføring af regionskommunens kulturindsats. 
 
Benyt afrapporteringsskabelon 
 
3. Kreditering 
 
Tilskudsmodtagere skal lade det fremgå af deres markedsføring, at arrangementet er støttet af Bornholms 
Regionskommune. 
 
Hvornår og hvordan søger du tilskud? 
 
Du kan søge om støtte tre gange årligt. Ansøgningerne vil blive behandlet i februar, juni, og oktober. 
Ansøgningsfristerne vil blive udmeldt på brk.dk 
 
Udfyld ansøgningsskemaet digitalt eller send det til via mail @brk.dk eller post til Center for Skole, Kultur og 
Fritid, Ullasvej 17, 2.sal, 3700 Rønne 
  
Benyt ansøgningsskema 
 
Hvordan behandles din ansøgning 
 
De kulturelle råd behandler ansøgningerne inden for en måned fra ansøgningsfristen. Svar sendes 
umiddelbart efter rådsmøderne. 
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