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Værd at vide før du søger Kulturpuljen 
 
 

Kulturpuljen støtter: 
 

 arrangementer og aktiviteter inden for Kultur- og Oplevelsespolitikken og/eller 

idrætspolitikkens strategier og mål. 

 større kulturarrangementer og aktiviteter herunder blandt andet annoncering, honorarer og 

leje af udstyr. 

 kulturelle aktiviteter som er offentlige tilgængelige (I skal markedsføre dem i lokale medier.) 

 støtte-/velgørenhedsarrangementer, men det er selve arrangementet, som er det afgørende 

for, om Kulturpuljen støtter eller ej. Det er ikke den sag, som et eventuelt overskud går til, 

der er det afgørende. Vi tildeler altid en eventuel støtte til velgørenhedsarrangementer i 

form af en underskudsgaranti. 

 
Kulturpuljen støtter ikke: 

 
 arrangementer, som har fundet sted. Det vil sige, vi skal have jeres ansøgning inden 

arrangementer løber af stablen.  

 kommercielle koncerter, arrangementer og aktiviteter. 

 aktiviteter og events, hvis de foregår uden for Vejle Kommune. 

 byfester og lignende. 

 

Kulturpuljen støtter generelt ikke drift af foreninger eller organisationer, vedligeholdelse af 

bygninger og materiel, transport og forplejning. 

 

Vi udbetaler støtten til foreningens NEM-konto. Vi udbetaler ikke støtten til privatpersoner/et 

CPR nr. 

 

 

Musikområdet 

I kan søge støtte til forskellige ikke-kommercielle koncerter med offentlig adgang. Vi udbetaler 

typisk støtten som en underskudsgaranti. 

 

Film 

I kan søge om støtte til udvikling og produktion af ikke-kommercielle kort-, dokumentar- og 

spillefilm. Vi udbetaler typisk støtten som en underskudsgaranti. 
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Teaterområdet 

Du kan søge om støtte til afvikling af ikke-kommercielle teaterarrangementer. Vi udbetaler typisk 

støtten som en underskudsgaranti. 

 

 

Idrætsområdet 

Du kan søge om støtte til idrætsstævner og større idrætsbegivenheder. Vi tildeler støtten som 

tilskud, underskudsgaranti eller en kombination. 

 

 

Lokale og regionale stævner og arrangementer: 

Du kan søge om støtte til særlige udgifter i forbindelse med arrangementet. Støtten tildeles efter 

konkret vurdering.   

 

Nationale og internationale stævner og arrangementer: 

 Du kan søge om støtte til et stævne eller et arrangement. Vi tildeler støtte på mellem 

5.000 kr. og 10.000 kr. pr. dag i maksimalt 3 dage. 

 Du kan søge om støtte til banket, maksimalt 10.000 kr. 

 Vi vælger i nogle tilfælde at tildele støtten i form af underskudsgarantier. 

 Du kan søge om støtte til store internationale stævner/arrangementer og større 

eliteidrætsbegivenheder med stor PR-værdi. Ofte vil Økonomiudvalget også behandle de 

sager. 


