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Tilskud til Kend dit land! 2019/2020 - Vesthimmerland Kommune
Slots- og Kulturstyrelsen har behandlet jeres ansøgning om tilskud til Kend
dit land-projektet.
Afgørelse
Vesthimmerlands kommune får tilskud på 15.208,00 kr. til gennemførelse
af Kend dit land-projektet.
Vi udbetaler tilskuddet til den Nemkonto, der er knyttet til jeres CVRnummer, når projektet er afsluttet og afrapporteret. Vi er i henhold til
skattekontrolloven forpligtet til at give SKAT besked om jeres tilskud,
uanset om I skal beskattes heraf.
Alle skoleklasser, der får tilskud, vil modtage et fysisk klassesæt med
undervisningsmateriale.

Vilkår for tilskuddet
I får tilskud til at gennemføre Kend dit land-projektet på følgende vilkår:




Projektet skal gennemføres, som beskrevet i ansøgningen. Hvis der
sker væsentlige ændringer, skal de godkendes af styrelsen.
Hver klasse skal besøge min. 2-4 besøgssteder fra den tur, I har søgt
om.
Projektet skal gennemføres i perioden fra august 2019 til juni 2020.
Hvis projektet ikke er gennemført inden for denne periode, bortfalder
bevillingen.

Hvis I beslutter ikke at gennemføre projektet, skal vi hurtigst muligt
informeres, så tilskuddet kan overføres til andet formål.
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Erklæringer og regnskab om tilskud
Jeres tilskud er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1479 af 22.
december 2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra
Kulturministeriet. Bekendtgørelsen, der kan hentes på
www.retsinformation.dk, indebærer navnlig følgende krav i forhold til, hvordan
I skal afrapportere om anvendelsen af jeres tilskud:


Hvis I har modtaget et tilskud på 100.000 kr. eller derunder, skal I
indsende en elektronisk erklæring om, at tilskuddet er anvendt til
formålet.



Hvis I har modtaget et tilskud over 100.000 kr. til og med 500.000
kr., skal I indsende regnskab og beretning, som er underskrevet af
tilskudsmodtager og en regnskabskyndig person. I kan også vælge
at få regnskabet revideret af en revisor.



Hvis I har modtaget et tilskud på over 500.000 kr., skal I
afrapportere med et regnskab og en beretning. Regnskabet skal
være revideret af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor
eller et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller
regioner.

I bedes indsende erklæringen eller regnskabet og beretningen sammen
med en selvevaluering senest tre måneder efter projektets afslutning.
For at udarbejde selvevalueringen skal I bruge en skabelon, I vil få tilsendt
senest den 1. september 2019.
Erklæringen eller regnskabet og beretningen skal sammen med
selvevalueringen indsendes via https://slks.dk/services/aflaegregnskab/afrapportering-for-projekt-og-aktivitetstilskud/, hvor I også kan læse
nærmere om, hvad I skal være opmærksomme på i forbindelse med
afrapportering af anvendelse af tilskud.
Vær opmærksom på, at I afrapporterer i forhold til de faktisk afholdte
udgifter. Dette indebærer, at hvis I som offentlig institution får refunderet
moms, skal I opgive udgifterne eksklusiv moms.
Baggrund og hjemmel
Tilskuddet gives med henvisning til initiativet ”Kend dit land”, der er
resultatet af et samarbejde mellem Kulturministeriet, Miljø- og
Fødevareministeriet, Undervisningsministeriet samt Børne- og

Socialministeriet. Formålet er at give børn i 4. klasse kendskab til historie,
kultur og natur i egne af landet, de ellers ikke ser.
Puljen finansieres af bevillingen på Finansloven 2019, § 21.11.23.63. Kend
dit land.
Klagevejledning
I kan klage over afgørelsen til Kulturministeriet. Klagen sendes til Slots- og
Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, e-mail:
muse@slks.dk. Slots- og Kulturstyrelsen videresender herefter klagen samt
den afgørelse, der klages over, og det materiale, der er indgået i styrelsens
bedømmelse af sagen, til Kulturministeriets departement, som behandler
klagen.
Hvis du har spørgsmål
Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os. Hvis I henvender
jer, bedes I oplyse journalnummer KEDL.2019-0003.
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