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Tilskud til Læsefritidsordning fra puljen ”Læselyst og
læsefællesskaber for børn i indskolingens fritidstilbud”
Slots og Kulturstyrelsen har behandlet jeres ansøgning om tilskud til
Læsefritidsordning.
Afgørelse
Vesthimmerlands kommune får delvist tilskud på 200.000,00 kr. til
Læsefritidsordning. I modtager delvist tilskud, da vi har modtaget
mange gode ansøgninger, hvorfor det har været nødvendigt med en kraftig
prioritering af midlerne.
I modtager tilskuddet under forudsætning af, at det kan gennemføres med
det bevilligede beløb.
Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget 75 ansøgninger, og der er søgt for i
alt 21,7 mio. kr. Blandt dem har 35 projekter fået tilskud, og der er i alt
blevet uddelt 6,9 mio. kr.
Nationalt koordineret udviklingsforløb
Jeres projektet er en del af den nationale indsats, der har til formål at
styrke børns læselyst og læsefællesskaber i indskolingens fritidstilbud. Den
nationale indsats koordineres af centralbibliotekerne.
I får jeres tilskud under forudsætning af, at I deltager i det nationale
udviklingsforløb, der afvikles i første halvår af 2020. I udviklingsforløbet
skal jeres beskrevne projektidé konkretiseres gennem workshops,
idegenerering, fælles tiltag og projektunderstøttelse for bibliotekspersonale
og samarbejdspartnere. Desuden skal I derefter indgå i et lærings- og
produktionsfællesskab i projektperioden 2020/2021 og deltage i evaluering
og formidling efterfølgende.

CVR 34072191

I vil blive kontaktet af centralbibliotekerne om det videre forløb. I kan
allerede nu tilmelde jer udviklingsgruppen på Centralbibliotek.dk via dette
link. Her vil nærmere detaljer om udviklingsforløbet fremgå og opdateres
løbende.
Vilkår for tilskuddet
I får tilskud til Læsefritidsordning på følgende vilkår:
•

I skal senest d. 1. maj indsende en endelig projektbeskrivelse til
Slots- og Kulturstyrelsen, der skal godkende denne. I skal ligeledes
fremsende et tilpasset budget ud fra jeres tildelte tilskud og
projektets aktiviteter. I skal være opmærksom på, at lønudgifter
maksimalt må udgøre 50 % af det tildelte beløb og udgifter til
indretning maksimalt må udgøre 10 % af det tildelte beløb.

•

Slots- og Kulturstyrelsen skal informeres om og godkende
principielle ændringer i projektet. Ændringer indebærer for
eksempel ændring af projektperioden, projektansvarlig eller
ændring af budget.

•

Ved enhver omtale af projektet skal det fremgå, at projektet
gennemføres med tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Udbetaling
Tilskuddet udbetales ved godkendt beretning og regnskab efter
projektafslutning.
Vi udbetaler tilskuddet til den Nemkonto, der er tilknyttet institutionens
cvr-nummer. Husk at orientere jeres økonomiafdeling om bevillingen med
angivelse af sagsnummer og titel, så de kan se, hvor pengene skal hen,
når der udbetales til projektet.
Vær opmærksom på, at de projektansvarlige har det juridiske og
økonomiske ansvar for gennemførelsen af projektet og har ansvar for, at al
relevant lovgivning overholdes, herunder at projektet ikke strider mod
gældende lov eller administrativt fastsatte regler.
Regnskab
Tilskuddet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1479 af 22.
december 2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra
Kulturministeriet. Læs mere om bekendtgørelsen her.

Bekendtgørelsen indebærer 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.

Vi beder jer indsende erklæringen eller regnskabet og beretningen senest
tre måneder efter projektets afslutning på Slots- og Kulturstyrelsens
hjemmeside, hvor I også kan læse nærmere om, hvad I skal være
opmærksomme på i forbindelse med afrapportering af anvendelse af
tilskud.
Lovgrundlag
Afgørelsen er truffet i henhold til Lov om biblioteksvirksomhed, § 18.
Hvis I har spørgsmål
Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os. Når I henvender jer,
vil vi bede jer oplyse BUP.2019-0133.
Venlig hilsen
Signe Thomsen
Konsulent, Biblioteker
Slots- og Kulturstyrelsen
Dir. tlf. +45 33 73 33 77
E-mail: sth@slks.dk
Slots- og Kulturstyrelsen behandler dine oplysninger efter reglerne i
Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.
Sådan håndterer vi dine personoplysninger.

