Open Call til Kulturhavn Festival 2021
Kulturhavn Festival inviterer byens foreninger, havnekulturskabere, festivaler, ildsjæle,
idrætsklubber, kulturinstitutioner, frivilliggrupper og erhvervsliv til et Open Call med mulighed for
at ansøge med idéer til programmet på årets festival og søge økonomisk støtte til jeres
aktivitet(er). For inspiration se vores guide til spændende lokationer i havnen eller billeder fra
tidligere festivalaktiviteter.
HVILKE PROJEKTER STØTTES?
Ansøgninger til Kulturhavn Festival skal opfylde fire kriterier:
• Aktiviteten skal finde sted i Københavns havn
• Aktiviteten skal foregå i weekenden 27.-29 august 2021
• Aktiviteten skal være enten havnerelateret eller havnenær
• Aktiviteten skal være gratis for alle, i bedste Kulturhavn tradition
En havnerelateret aktivitet kan sættes i direkte forbindelse med havnen, f.eks. historisk, kulturelt,
sanseligt, litterært osv. En havnenær aktivitet foregår enten i, på eller tæt ved vandet.
Vi er desuden særligt glade for projekter, der også indeholder én eller flere
af tematikkerne; miljømæssig og social bæredygtighed, samarbejde mellem flere
aktører, nytænkende form, ramme eller lokation, og/eller et publikumsinddragende element. Læs
mere om vores tematikker i FAQ. I behandlingen af ansøgninger foretager vi også en
helhedsvurdering af alle indkomne ansøgninger.
HVORDAN SØGER JEG?
Send jeres ansøgning inden en af vores tre deadlines: d. 12. april, d. 3. maj og d. 3. juni. I ansøger
ved at udfylde ansøgningsskemaet. Linket kan I tilgå snarest! Vi anbefaler at I, før I sender
ansøgningen afsted, tager en idésnak med projektleder ved Kulturhavn, Esther Jexen Dall på tlf.
5152 7289.
Til jeres projekt kan I søge om økonomisk støtte mellem 1.000-20.000 kr. (ekskl. moms). Der er ikke
krav om finansiering fra andre steder, og der er ikke begrænsninger på, hvor meget der kan søges
hos andre.
Der kan søges til: Leje af materiel, transport, PR, honorarer og tariffer (men vi ser med positive
øjne på projekter drevet af frivillighed).
Vi støtter ikke: Kommercielle, partipolitiske, religiøse og ulovlige arrangementer, driftsudgifter;
dvs. udgifter til lønninger, husleje, vedligeholdelse og andre administrative opgaver.
RENGSKAB OG EVALUERING – DET MED SMÅT
Tilsagnsbeløbet udbetales som hovedregel først, når projektet er afviklet eller arrangementet
afholdt og Sekretariatet har modtaget en kort evaluering.
På anmodning fra de projektansvarlige kan der dog laves aftale om forudbetaling af en del af
beløbet. Hvor stor en andel, der kan forudbetales, er en konkret vurdering af det enkelte projekt.
Ved eventuel forudbetaling gøres modtageren personligt ansvarlig for pengene. En eventuel ikke
anvendt del af det bevilgede beløb skal tilbagebetales.
Spørgsmål? I kan dykke ned i endnu flere detaljer om ansøgningsprocessen via vores FAQ. I er
også altid velkomne til at skrive til os på info@kulturhavn.dk eller ringe på 5152 7289.
Vi glæder os til at høre fra jer!

