KOMPENSATIONSORDNING MV. TIL KULTURLIVET
Kompensationsordning mv. (Kulturministeriet)

13. august 2021

Tilsagnsført beløb (mio. kr.)

Generelle kompensationsordninger
Kompensation vedr. større arrangementer
Midlertidig kunststøtteordning for kunstnere med kombineret A- og B-indkomst

25,0
185,1

Nødpulje 1 og 3

86,8

- heraf kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner (nødpulje 1)

39,3

- heraf produktionsomkostninger (nødpulje 3)

47,5

Kompensation til sæsonbetonet scenekunst (nødpulje formål 2)

31,3

Kompensation til kommunale kulturinstitutioner og visse kommunale spillesteder og kulturhuse
(nødpulje formål 4)

20,9

- heraf faste omkostninger

8,2

- heraf målrettede faste omkostninger

3,4

- heraf faste omkostninger 'light'

0,6

- heraf lønomkostninger

9,3

- heraf målrettede lønomkostninger

0,0

- heraf lønomkostninger til institutioner i 7 kommuner i Nordjylland

0,0

Kompensationsordning for selvejende institutioner med mere end 50 pct. i offentlig tilskud

93,9

- heraf faste omkostninger

12,1

- heraf målrettede faste omkostninger

25,0

- heraf faste omkostninger 'light'
- heraf lønomkostninger

0,0
81,5

- heraf målrettede lønomkostninger

0,0

- heraf lønomkostninger til institutioner i 7 kommuner i Nordjylland

0,3

Kompensation til særligt sæsonafhængige kunstnere (vinter 2021)

0,3

Pulje til kompensation for produktionsomkostninger for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv.

0,0

Kompensation til særligt sæsonafhængige kunstnere (sommer 2020)

3,6

Side 1 af 3

13. august 2021

Øvrige kompensationsordninger
Kompensation for medievirksomheders tabte annonceindtægter i forbindelse med COVID-19

142,1

Kompensationsordning for folkehøjskoler, aftensskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitet (foråret
2020)

175,5

Kompensationsordning for folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskoler og
Folkeuniversitet

103,0

Kompensation for landsindsamlinger
Pulje til refusionsordning på billetter til kultur-, forenings- og idrætsaktiviteter (Sommerpakker)

6,6
181,4

Pulje til folkehøjskoler

0,0

Støtteordning til lokale ugeaviser

0,0

Kompensation for store velgørende musikfestivaler

0,0

Dækning af tilsynsafgift for forlystelsesparker og omrejsende tivolier (sommerpakken 2021)

0,4

Dækning af tilsynsafgift for forlystelsesparker og omrejsende tivolier (sommerpakken 2021)

0,0

Ansøgningspuljer
Aktivitetspulje til kunstneriske aktiviteter i Danmark (Sommerpakke 2020)

29,0

Aktivitetspulje til kunstneriske aktiviteter for nyetablerede kunstnere

8,9

Initiativer for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med COVID-19

19,4

Sammen om kunsten-pulje
Pulje til kulturaktiviteter

9,9
730,0

Pulje til film- og tv-selskaber

13,9

Biografpulje

10,9

Forlystelsesparker og deres erhvervskøretøjer

1,4

Arbejdslegater

24,3

Indsatser mod ensomhed

25,0

1000 nye fællesskaber

11,2

Pulje til publikumsfremmende initiativer for institutionstyper med faste attraktioner
(sommerpakken 2021)

11,9

Pulje til kunstneriske sommeraktiviteter (sommerpakken 2021)

38,1

Pulje til kultur- og idrætsaktiviteter i regi af foreninger og aftenskoler (sommerpakken 2021)

59,0

Side 2 af 3
X

13. august 2021

Tilskudsordninger
Ekstra midler til forberedelse af OL som følge af udskydelse til 2021

15,0

Engangstilskud til 5 højskoler

3,5

Tilskud til højskolernes sommeraktiviteter (Sommerpakke 2020)

4,0

Genstartsteam for kultur-, forenings- og idrætsliv

40,3

Pulje til sikkerhedsmæssige tiltag, der skal understøtte en tryg genåbning

3,7

-Pulje til tilgængeliggørelse af kultur for alle

4,8

-Pulje til aktiviteter for vækstlagets aktører

10,4

-Pulje til nye formater for aktiviteter i det offentlige rum

10,7

-Pulje til 100 dage med kultur og idræt - National kampagne

5,4

-Dataindsamling

1,0

-S.A.F.E.

1,5

-Innovationslaboratorium

1,5

Løft til foreningspulje for forenings- og idrætslivet
Løft til foreningspuljer (DUF/DFS) - Nordjylland
Aktivitetspulje til lokale idræts- og spejderforeninger (sommerpakken 2021)
I alt

Kompensationsordning (Erhvervsministeriet) til kulturlivet
Lønkompensation

500,0
3,0
10,0
2.614,6

Tilsagnsført beløb (mio. kr.)
1.090,4

Selvstændige

588,6

Arrangører

221,6

Faste omkostninger

1.064,6

I alt

2.965,3

Anm. Følgende branchekoder indgår i opgørelsen: 58001 (forlag), 59000 (produktion af film, tv og musik mv.), 60000 (radio- og tv-stationer), 90000 (teater, musik og kunst),
91000 (biblioteker, museer mv.), 93001 (sport). Ansøgninger til ordningen for freelancere med B-indkomst og freelancere med A- og B-indkomst kan ikke opgøres på
brancher, hvorfor de ikke er medtaget i opgørelsen. Data for selvstændige indeholder også ansøgninger fra ordningen for sæsonafhængige selvstændige.
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