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Tilskud til  Samklang 2018 - Samling 
 
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har behandlet jeres ansøgning om tilskud til 
Samklang 2018 - Samling. 
 
Afgørelse  
Amatørernes Kunst og Kultur Samråd får tilskud på 125.000,00 kr . til Samklang 2018 - Samling i perioden 
01-01-2018 til 31-12-2018.   
 
Udvalget har bevilget et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det 
samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre en spredning af kunststøtten.  
 
Om uddelingen 
Ved denne uddeling har udvalget valgt at imødekomme 88 ud af 117 indkomne ansøgninger. Der er i 
alt givet tilsagn for 5.132.000 kr. Det samlede ansøgte beløb udgjorde 10.901.951 kr. 
 
Udbetaling og skat 
Vi udbetaler tilskuddet medio januar til den NemKonto, der er tilknyttet jeres CVR-nummer. 
 
Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. 
 
Kreditering af Statens Kunstfond 
For at skabe åbenhed og synlighed om hvad offentlige kunststøttemidler bliver brugt til, opfordrer vi jer 
til at kreditere / nævne Statens Kunstfond i relevante sammenhænge. 
 
På fx plakater, programmer eller hjemmesider krediterer I ved at bruge Statens Kunstfonds officielle 
logo, som findes på kunst.dk/presse. Hvis I poster jeres projekt på sociale medier, krediterer I Statens 
Kunstfond ved at tagge Statens Kunstfonds Facebookside med @kunstfond og ved at bruge de 
officielle hashtags #statenskunstfond og #kunstgørenforskel. 

  
Vilkår for tilskuddet  
I får tilskud på nedenstående vilkår: 

• Tilskuddet er betinget af Finanslovens vedtagelse. 

• Du må kun anvende tilskuddet til det formål, det er bevilget til. 

• Væsentlige ændringer i forhold til den indsendte ansøgning skal på forhånd godkendes af 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. 
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Side 2 

• Hvis du ikke overholder vilkårene, skal du betale tilskuddet tilbage til Statens Kunstfond. 

• I skal kreditere Statens Kunstfond, jf. afsnittet ovenfor om kreditering. 

• I skal afrapportere for tilskuddet efter de regler, som fremgår under afsnittet 

”Afrapportering” (se nedenfor). 
 

Afrapportering 
I skal senest tre måneder efter projektets afslutning indsende regnskab og beretning, som er 
underskrevet af tilskudsmodtager og en regnskabskyndig person. I kan også vælge at få regnskabet 
revideret af en revisor. 
 
Regnskabet og beretningen skal indsendes via www.kunst.dk, hvor I kan læse nærmere om reglerne 
for afrapportering (se under ”Når du har fået tilskud”). 
 
Lovgrundlag   
Afgørelsen er truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 
458 af 8. maj 2013). 
 
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik træffer den endelige afgørelse i sagen. I har ikke 
mulighed for at klage over afgørelsen til anden administrativ myndighed. 
 
Hvis I har spørgsmål 
Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os. Hvis I henvender jer, vil vi bede jer oplyse jeres 
journalnummer SKMP20.2017-0055. 
 
Bemærk, at vi offentliggør alle tildelinger på www.kunst.dk 
 
 
Venlig hilsen 
 
Connie Nielsen 
Konsulent 
Musik og Scenekunst 
 
Slots- og Kulturstyrelsen 
T +45 33 74 45 41 
con@slks.dk / www.kunst.dk 
 
Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for Statens Kunstfond 
 


