April 2021

Vejledning om ansøgning om statstilskud til zoologisk anlæg for 2022
I lov nr. 255 af 12. april 2000 om statstilskud til zoologiske anlæg er fastsat en række krav, som skal være
opfyldt, for at et anlæg kan søge om at blive berettiget til statstilskud:

Anlægget skal være godkendt i henhold til den gældende lovgivning om indretning og drift af zoologiske
anlæg.
Anlægget skal være en selvejende institution eller ejes af en forening eller fond, hvis formål er anlæggets
drift.
Anlæggets vedtægter skal være godkendt af kulturministeren.
Anlæggets budget og regnskab skal være godkendt af kulturministeren.
Anlægget skal beskæftige mindst en fuldtidsansat zoolog (cand. scient.)
Anlægget skal være åbent for offentligheden i videst muligt omfang og på forud bekendtgjorte tidspunkter.
Anlægget skal have en høj standard og et økonomisk grundlag, der gør det muligt at opretholde denne.
Anlægget skal virke til fremme af formidling af kendskabet til vilde dyr og deres bevarelse og til støtte for
forskning og undervisning. Anlægget skal have særlige formidlingsprogrammer rettet mod børn og unge,
såvel når de besøger anlægget i skolesammenhæng som uden for skolesammenhæng. Ligeledes skal
anlægget have en tilfredsstillende formidling til gavn for de øvrige gæster.
Anlægget skal medvirke aktivt i arbejdet med at bevare truede vilde dyrearter.
Anlægget skal indgå i relevante nationale og internationale samarbejder med andre anlæg af tilsvarende
art.
Anlægget skal udarbejde en arbejdsplan, hvoraf det skal fremgå, hvilke opgaver anlægget vil forpligte sig til
at udføre. Planen indsendes hvert fjerde år til Rådet for Zoologiske anlæg.
Anlægget skal have en nedskrevet miljøpolitik.
Anlæggets dyrebestand skal have en bredde, der sikrer, at den biologiske mangfoldighed belyses, samtidig
med at bestanden repræsenterer en vis bredde i geografisk forstand.
Anlægget skal løbende foretage en fuldstændig registrering af køb, salg, fødsler og dødsfald inden for
dyrebestanden. For arter, der holdes i anonyme grupper, registreres gruppen og ikke enkeltindivider.

Der kan alene ydes tilskud til anlæggenes drift, ikke til hel eller delvis finansiering af anlægsudgifter.

Tilskud kan søges hvert år. Der er dog mulighed for, at et statsanerkendt zoologisk anlæg kan søge om at
indgå en flerårig aftale om tilskud og aktiviteter med kulturministeren.

Ansøgningsfrist er den 1. november 2021 for tilskud for 2022
Ved ansøgning om statstilskud anvendes et ansøgningsskema og et indberetningsskema med nøgletal om
anlægget.

Det relevante materiale kan hentes på Kulturministeriets hjemmeside.

Det udfyldte ansøgningsskema med bilag vedhæftes indberetningsskemaet og indsendes ved klik på
”næste” på indberetningsskemaets sidste side.

Når ansøgningen er modtaget, vil ansøger modtage en kvittering for, at styrelsen har modtaget
ansøgningen.

Udbetaling af tilskud
Tilskud udbetales kvartalsvis forud. Slots- og Kulturstyrelsen udbetaler tilskuddet til den NemKonto, der er
tilknyttet anlæggets CVR-nummer. Ændringer bedes oplyst til Slots- og Kulturstyrelsen.

Regnskabsaflæggelse
Revideret regnskab for 2022 skal indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest den 30. juni 2023.

Regnskab skal aflægges efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12/2010 om økonomiske og
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Kontakt sekretariatet for Rådet for Zoologiske anlæg i Slots- og Kulturstyrelsen på mfo@slks.dk

Yderligere oplysninger på Kulturministeriets hjemmeside.

