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Nyt fra Kultur og Fritid | April

Hjælpepakker, puljer og støtteordninger til foreningslivet og kulturinstitutioner

Kære foreninger, kulturinstitutioner og aftenskoler

I dette nyhedsbrev ønsker jeg at give jer foreninger et overblik over de
støtteordninger, puljer og hjælpepakker, der i skrivende stund er
offentliggjort af staten og private aktører. De �este er åbnet, men
særligt på kulturområdet er de �este støtteordninger stadig undervejs. 

Jeg håber, at dette nyhedsbrev kan hjælpe jer med at få et samlet
overblik over de mange muligheder, der er - og samtidig guide jer hen til
rette sted, hvis I ønsker mere personlig sparring på vegne af netop jeres
forening eller kulturinstitution.

Vi fastholder aktivitetstilskud

Det er vigtigt for mig at understrege, at Furesø Kommune fastholder de
aktivitetstilskud, der er givet tilsagn om tidligere, samt tilskud til
konkrete aktiviteter, såfremt foreningen har haft udgifter til dem - også
selv om de ikke er afviklet pga. coronavirus. 

Foreninger støttes på linje med erhvervsvirksomheder

Foreninger kan på lige fod med erhvervsvirksomheder søge om støtte
og hjælpepakker via Erhvervsstyrelsen, hvis foreningen ellers lever op
til de angivne kriterier. 

Du kan læse om følgende støtteordninger og puljer i dette
nyhedsbrev:

Puljer rettet direkte mod foreningslivet samt private aktører på
kulturområdet.
Støtteordninger og hjælpepakker fra Erhvervsstyrelsen.
Støtteordning til aftenskoler. 
Støtte til a�yste arrangementer.
Støtteordninger til kulturinstitutioner.
Vejledning til netop din forening via kommunens Fast Track-
ordning og andre rådgivningsfunktioner.

Forbehold for informationer

Det er vigtigt at understrege, at alle oplyste informationer er formuleret
med inspiration fra Slots- og Kulturstyrelsen, Virksomhedsguiden.dk,
DIF, DUF og DGI.
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Dette nyhedsbrev skal blot tjene til inspiration, og det er vigtigt, at I selv
undersøger hjælpepakker og støtteordninger hos de enkelte
myndigheder, før I søger, da vi oplever, at der løbende sker en tilpasning
af de enkelte ordninger. 

Med venlig hilsen

Peter Rosgaard, centerchef

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv

 

Ekstraordinært tilskud på 50 mio. kr. til lokale
idræts- og spejderforeninger (åbner snart)

Hvem er dækket: 

Idræts- og spejderforeninger, som er medlem af DIF, DGI,
Firmaidrætten og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

De 50 mio. kr. afsættes med 23 mio. kr. til DIF, 21 mio. kr. til DGI, 3,5 mio.
kr. til Firmaidrætten og 2,5 mio. kr. til DUF øremærket spejderne.

Hvad er kravene: 

Retningslinjerne er endnu ikke offentliggjort.

Deadline for ansøgning: 

Retningslinjerne er endnu ikke offentliggjort.

Hvor skal man søge: 

Flere informationer om kompensation offentliggøres snarest. Hold dig
opdateret her:

Firmaidrætten

DIF og DGI

DUF

Kulturministeriet

http://www.firmaidraet.dk/for-foreningen/tilskud-og-puljer/puljer/lokalforeningspuljen/
http://www.dgi.dk/foreningsledelse/medlem-af-dgi/medlem-af-dgi/medlemsfordele/soeg-dif-og-dgi-s-foreningspulje
http://duf.dk/tilskud-og-puljer/dufs-lokalforeningspulje/
https://kum.dk/covid-19/hjaelpepakker-og-initiativer/tilskud-til-lokale-idraetsforeninger-paa-50-mio-kr/
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Når ansøgningen åbner, vil tilskud skulle søges gennem DIF, DUF, DGI
og Firmaidrættens 'egne' puljer.

 

 

Velliv Foreningens akutpulje (åben)

Hvem er dækket:

Formålet er en håndsrækning til fx foreninger, så de kan fortsætte,
genstarte eller påbegynde nye aktiviteter, der styrker mental sundhed i
lokalsamfundet under og efter coronakrisen. Puljen støtter
lokale projekter for aldersgruppen 25-75 år. 

Hvad er kravene:

At give �ere mennesker hjælp til at styrke deres mentale sundhed og
modvirke udfordringer som ensomhed, følelsen af angst og depression,
isolation, mobning og chikane.

Deadline for ansøgning:

Ingen ansøgningsfrist.

Hvor skal man søge:

På Vellivs hjemmeside

 

Kompensation til selvstændige m.�. (åben)

Hvem er dækket:

Foreninger (som modtager mindre end halvdelen af institutionernes
ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud) og selvstændige (fx atleter,
der opererer som selvstændig virksomhed, som har et stort

https://www.vellivforeningen.dk/for-ansoegere/velliv-foreningens-akutpulje/
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omsætningstab), kan søge om kompensation for tabt omsætning for
perioden fra og med d. 9. marts 2020 til og med d. 8. juni 2020.

Hvad er kravene:

Ejer mindst 25 % af virksomheden
Har en omsætning på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned
Arbejder i virksomheden
Har oplevet et fald i omsætningen på mindst 30 % som følge af
coronavirus/covid-1
Du har maksimalt 10 fuldtidsansatte. Det betyder fx en
medarbejder ansat på halv tid svarer til en halv fuldtidsansat etc.
Virksomhedsejer og medarbejdende ægtefælle tæller ikke med i
de 10 fuldtidsansatte.

Deadline for ansøgning:

Ordningen er åben for ansøgninger, dog er fristen ikke oplyst.

Hvor skal man søge:

På virksomhedsguiden.dk 
 

 

Kompensation for virksomhedens faste
udgifter (åben)

Hvem er dækket:

Alle virksomheder og foreninger, uanset branche, virksomhedsform mv.,
kan søge om kompensation gælder fx husleje, renteudgifter og
kontraktbundne udgifter (fx leasing).

Hvad er kravene:

Ordningen er for virksomheder (fx selvstændige atleter eller
professionelle klubber), der har faste omkostninger for mindst 25.000
kr. i kompensationsperioden fra og med d. 9. marts 2020 til og med d. 9.
juni 2020, og derudover:

forventer et fald i omsætningen på mindst 40 % i hele perioden,
i en periode har haft forbud mod at holde åbent,
modtager mindre end halvdelen af institutionernes ordinære
driftsudgifter i offentlige tilskud.

Du kan få kompensation for op til 80 % af de faste omkostninger i din
virksomhed.

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-kompensation-som-selvstaendig-eller-freelancer/4087ea63-d8a1-4d55-91bb-5ac807afe301/
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Hvis hele din virksomhed i en periode har haft forbud mod at holde
åbent, og ikke har haft en omsætning i denne periode, kan du få
kompensation for alle din virksomheds faste omkostninger i den
periode.

Deadline for ansøgning:

Ordningen er åben for ansøgninger frem til d. 30. juni 2020.

Hvor skal man søge:

På virksomhedsguiden.dk 

 

 

Lønkompensation for hjemsendte
medarbejdere (åben)

Hvem er dækket:

Der kan søges om midlertidig lønkompensation for medarbejdere, der er
hjemsendt i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juni
2020. 

Ordningen gælder for forbund, foreninger og klubber med ansatte
medarbejdere, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge
af coronavirus, og som derfor står over for at varsle afskedigelser for
minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. 

Hvad er kravene:

Det er et krav, at foreningen modtager mindre end halvdelen af
institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud.

Kompensation

Lønkompensationen udgør 75 % af de samlede lønudgifter til de berørte
medarbejdere, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet
fuldtidsansat.

Foreningen kan IKKE søge om kompensation, hvis:

foreningen benytter sig af mulighederne for hjemsendelse uden
løn.
udgifterne til løn er dækket fra andre støtteordninger indført som
følge af coronavirus/covid-19.
medarbejderne ikke er hjemsendt.

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-hjaelp-til-din-virksomheds-faste-omkostninger/668d7243-3b13-4b98-a35a-a61413490260/
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foreningen er en institution eller lignende, hvor offentligt tilskud
til drift udgør over.
halvdelen og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere
af institutionens ordinære driftsudgifter.

Deadline for ansøgning:

Ordningen er åben for ansøgninger frem til 30. juni 2020.

Hvor skal man søge:

På virksomhedsguiden.dk 

 

 

Få udvidet refusion for sygemeldte
medarbejdere (åben)

Hvem er dækket:

Foreninger kan søge om refusion for løn eller sygedagpenge til
medarbejdere, som er sygemeldte som følge af coronavirus/covid-19 i
perioden fra d. 27. februar 2020 til d. 1. januar 2021. 

Hvad er kravene:

Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til foreningen
som arbejdsgiver fra første fraværsdag vedrørende ansatte, der er syge
eller antages at være syge eller er i karantæne pga. coronavirus.

Lønmodtagere skal opfylde sygedagpengelovens betingelser for ret til
sygedagpenge.

Deadline for ansøgning:

Fra den 27. februar 2020 til den 1. januar 2021.

Hvor skal man søge:

På Virksomhedsguiden.dk

 

 

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-hjaelp-til-loenudgifter-loenkompensation/eba83819-a5c6-4967-8c04-eae3cee2973d/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-udvidet-refusion-for-sygemeldte-medarbejdere/2512f642-74bb-478e-9ffa-af2f6aeb321f/
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Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for
moms, AM-bidrag og A-skat

Hvem er dækket:

Professionelle klubber (fx fodbold, håndbold, ishockey) der er
truet på likviditeten.
Forbund, foreninger og klubber med arrangementer, der er truet
på likviditeten.
Atleter, som selvstændige virksomheder, der er trut på
likviditeten.

Hvad er kravene:

Hvis din virksomhed afregner moms hver måned, er den omfattet
af udskydelsen af betalingsfristen på 30 dage.
Hvis din virksomhed afregner moms hvert kvartal eller hvert
halvår, er den omfattet af de sammenlagte afgiftsperioder. Det
betyder, at indberetnings- og betalingsfristen for henholdsvis
første kvartal og første halvår bliver sammenfaldende med
fristerne for henholdsvis andet kvartal og andet halvår.
Offentlige myndigheder og institutioner er ikke omfattet af de
lempede regler.
Vær opmærksom på, at der gælder forskellige regler for
forskellige virksomhedsstørrelser.

Deadline for ansøgning:

Fristerne �yttes automatisk. Hvis din forening er omfattet af de
lempede regler, skal du være opmærksom på, hvilken dato
betalingsfristerne er rykket til.

Momsangivelserne er dog en vigtig kilde for beslutningstagerne i den
nuværende situation, og du opfordres derfor til at angive din moms som
hidtil og kun vente med betalingen.

Hvor skal man søge:

Din forening vil blive omfattet automatisk.

Læs mere på Virksomhedsguiden.dk

 

 

Garantiordning for nye lån (åben)

Hvem er dækket:

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/udskyd-afregningen-af-moms-am-bidrag-og-a-skat/de77aa5f-1ace-4509-b1a4-022b8a7d5638/


17.4.2020 Nyt fra Kultur og Fritid: Overblik over støttemuligheder, puljer og hjælpepakker til foreninger, kulturinstitutioner og aftenskoler under c…

https://mailvia.ritzau.dk/templates/preview_insert/content_type/email_content/email_content_id/589/type/primary/contacts_id/-1 8/13

Kriseramte, konkurstruede professionelle klubber. Der er oprettet to
ordninger. En for SMV’er og en for store virksomheder. 

Hvad er kravene:

Ordningen gælder for klubber/virksomheder, hvis omsætning er
påvirket af coronavirus. 

Der kan søges om en garanti fra Vækstfonden på 70 % af lån og
driftskreditter ydet af �nansieringsinstitutter, herunder
pengeinstitutter, leasingselskaber mv.

Deadline for ansøgning:

Ikke oplyst. 

Hvor skal man søge:

Kontakt �nansieringsinstitut og tal med dem om muligheder for at
anvende garantiordningerne. Det er ikke muligt at søge om garantien
direkte via Vækstfonden. Læs mere på virksomhedsguiden.dk

 

Kompensation for arrangementer (åben)

Hvem er dækket: 

Forbund, foreninger og klubber med arrangementer for over 1.000
deltagere (eller 500 deltagere målrettet den særlige risikogruppe), som
er a�yst pga. coronavirus. 

Hvad er kravene:

Arrangementet skal være planlagt til at blive afholdt i perioden fra d. 6.
marts 2020 til og med d. 9. juni 2020.

Der kan ansøges om kompensation, hvis arrangementer er blevet a�yst
som følge af regeringens opfordring til at a�yse eller udskyde
arrangementer med mere end 1.000 deltagere på grund af coronavirus.

Det er vigtigt, at arrangementet skulle have haft �ere end 1.000
deltagere - eller 500 deltagere, hvis arrangementet var målrettet de

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-en-laanegaranti-hos-vaekstfonden/3b45ceac-2e72-477c-9fe1-e1d119c23b49/
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særlige risikogrupper – herunder ældre over 80 år, gravide eller kronisk
syge.

Deadline for ansøgning:

Der er åbent for ansøgninger til den første periode fra d. 6. marts til d.
31. marts 2020, mens ansøgninger til den udvidede periode fra og med
d. 1. april til og med d. 9. juni 2020 forventes åbnet snarest. 

Ordningen er åben for ansøgninger, dog er fristen ikke oplyst.

Hvor skal man søge:

På Virksomhedsguiden.dk 

 

Kompensation til aftenskoler (åbner snart)

Hvem er dækket: 

Aftenskoler under Folkeoplysningsloven. 

Hvad er kravene:

Aftenskolerne kan søge kompensation for op til 90 pct. af den tabte
deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. juni 2020 som følge af
COVID-19. Der kan ikke kompenseres for tabt deltagerbetaling ud over
de faktisk afholdte udgifter. 

Deadline for ansøgning:

Endnu ikke oplyst.

Hvor skal man søge:

På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside 

 

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-hjaelp-hvis-du-har-aflyst-eller-udskudt-et-stoerre-arrangement/7ffd1f8d-fcbd-4b95-a6f1-a3e2b4b0fa92/
https://slks.dk/covid-19/
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Kompensation til selvejende
kulturinstitutioner mv., som modtager mere
end 50 % i offentlige tilskud (åbner snart)

Hvem er dækket: 

Selvejende institutioner, organisationer mv. på Kulturministeriets
område, som modtager mere end halvdelen (over 50 %) af
institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud.

Ordningen omfatter ikke institutioner, som modtager under 50 % i
støtte. Der henvises til Erhvervsstyrelsens generelle hjælpepakker og
kompensationsordninger, som du kan �nde i dette nyhedsbrev under
'Hjælpepakker og Støtteordninger'. 

Hvad er kravene:

Selvejende institutioner, organisationer mv., som er dækket, kan søge
om kompensation for faste omkostninger samt for lønudgifter til fast
personale. 

Deadline for ansøgning:

Endnu ikke offentliggjort. 

Hvor skal man søge:

Følg ordningen på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside 

 

 

Kompensation til selvejende
kulturinstitutioner mv., som modtager mindre
end 50 % i offentlige tilskud

Hvem er dækket: 

https://slks.dk/covid-19/
https://slks.dk/covid-19/
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Selvejende institutioner, organisationer mv. på Kulturministeriets
område, som modtager mindre end halvdelen (under 50 %) af
institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud.

Der henvises til Erhvervsstyrelsens generelle hjælpepakker og
kompensationsordninger, som du kan �nde i dette nyhedsbrev under
'Hjælpepakker og Støtteordninger'. 

Hvad er kravene:

Selvejende institutioner, organisationer mv., som er dækket, kan søge
om kompensation for faste omkostninger samt for lønudgifter til fast
personale. 

Deadline for ansøgning:

Åben for ansøgning - se beskrivelser oven for under 'Hjælpepakker og
Støtteordninger'

Hvor skal man søge:

Følg ordningen på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside og
Virksomhedsguiden.dk 

 

 

Midlertidig kunststøtteordning (åbner d. 27.
april)

Hvem er dækket: 

Professionelle kunstnere med et differentieret indkomstbillede. 

Hvad er kravene:

Du kan søge ordningen, hvis du er professionel kunstner med en
væsentlig tilknytning til den danske kunstscene inden for arkitektur,
billedkunst, �lm, litteratur, kunsthåndværk og design, musik, scenekunst
og andre kunstområder. 

Du må ikke have søgt eller modtaget fra regeringens andre
kompensationsordninger og hjælpepakker, hvis du søger denne
ordning. 

Deadline for ansøgning:

Fra d. 9. marts 2020 til og med d. 8. juni 2020.

Hvor skal man søge:

https://slks.dk/covid-19/
https://slks.dk/covid-19/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/
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På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside 

 

Personlig rådgivning og sparring

Hotline for kulturinstitutioner

Kulturinstitutioner kan kontakte Slots- og Kulturstyrelsen alle hverdage
kl. 9-16 på tlf. 33 74 50 00.

Lokal hotline for foreninger  

Foreninger, der ønsker at undersøge muligheder for at søge om
lønkompensation, dækning til huslejeudgifter, tab ifm. arrangementer
o.l., kan kontakte Furesø Kommunes Fast Track-ordning. Find mere
information her.

Tjek dine muligheder via Kompensationsguiden 

Erhvervsstyrelsen har lavet en guide, som du kan anvende, hvis du er i
tvivl om din forening/virksomhed har mulighed for at søge støtte og
hjælp via Erhvervsstyrelsen. Du kan teste din forening her. 

 

https://slks.dk/covid-19/
https://www.furesoe.dk/erhverv/coronavirus-erhverv/fast-track-ordning-og-andre-erhvervsinitiativer/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/guides/kompensationsordninger/
https://www.furesoe.dk/borger/sundhed-og-sygdom/coronavirus/
https://www.furesoe.dk/politik/politikker-og-planer/kultur-idraet-og-fritid/politik-for-kultur-fritids-og-idraetsomraadet-vores-furesoe/
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Du modtager dette nyhedsbrev, fordi     står registreret som mailadressen til din forenings

formand, kasserer eller bookingansvarlige.  Er dette ikke korrekt, så kan din forening ændre

jeres informationer på www.aktivfuresoe.dk. Husk at dele dette nyhedsbrev med dine

foreningsmedlemmer.  
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