
 

 

RANDERS FESTUGE 2023 

Mulighed for at søge tilskud 

Randers Festuge har mulighed for at kunne yde økonomisk støtte til arrangementer, der skaber 

fællesskaber, samhørighed og fantastiske arrangementer inden for kulturfeltet i bred forstand. 

Randers Festuge har afsat midler til at kunne yde økonomisk tilskud. Tilskud bevilges ud fra en vurdering af, 

om arrangementet lever op til ét eller flere af følgende fokusområder: 

• Arrangementer af nytænkende karakter 

• Arrangementer, der har en stærk tradition i festugen og løbende fornyr sit programindhold/-

format 

• Arrangementer, der udfordrer eller udforsker kulturen i nye formater 

• Arrangementer, der inddrager publikum og/eller inddrager nye målgrupper 

Der kan efter nærmere aftale gives tilsagn om tilskud over en årrække i forbindelse med indkøring af nyt 

arrangement, der lever op til fokusområderne. 

Alle arrangementer skal være åben for alle, ikke-indtægtsgivende eller hvis budgettet viser, at I på trods af 

en vis indtægt vil få et underskud 

I ansøgningen skal I tydeligt beskrive, hvordan jeres arrangement understøtter ét eller flere af 

fokusområderne. 

Alle der modtager tilskud skal 1) bruge festugens officielle logo i al deres markedsføring og 2) oprette 

arrangementet på www.randersfestuge.dk senest 25. juni 2023. Logoet kan downloades på 

randersfestuge.dk under menulinjen. 

Skulle arrangementet blive aflyst, så bortfalder tilsagnet om tilskud. 

Ansøgningsfristen er 13. april ved at sende mail til lr@randers.dk  

 

Udbetaling af tilskud 

Senest 14. oktober 2023 skal I aflevere et endeligt regnskab med indtægt og udgift sider opstillet på 

samme måde som i jeres ansøgning. Når regnskabet er gennemgået og godkendt vil det bevilgede tilskud 

blive elektronisk udbetalt til cvr nr. – dog maksimalt svarende til de afholdte udgifter.  

 

I er velkommen til at bruge skema 1: Ansøg om økonomisk støtte i Randers Festuge 2023. I bedes udfylde 

skema 2 med jeres budget.  
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ANSØGNINGSSKEMA 1 - 2023  
 
 
 
Ansøger (arrangør) 

Navn:______________________________________________   Tlf.: ________________________ 

Adresse:___________________________________________    Mobil:_______________________ 

Postnr.:    ________  By:________________   Email:______________________________________ 

Kontaktperson: ___________________________________________________________________ 

CVR.Nr.:___________________________________ 

 

Arrangementsbeskrivelse: 

Kort beskrivelse af arrangementet: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Målgruppe (-r): ____________________________________________________________________ 

Relation til Randers Festuge: ___________________________________________________________ 

Evt. samarbejdspartnere: ___________________________________________________________ 

Datoer/klokken:____________________ Sted:__________________________________________ 

 

Der søges om kr.:__________________ 

 

Har du også behov for udendørs kommunale arealer, så oplys antal m2: _______ og 

hvor:__________________________________ 

 

Skulle jeres arrangement mod forventning blive aflyst, så bortfalder tilsagnet om tilskud.    

 
Husk at vedlægge et gennemarbejdet budget for arrangementets indtægter og udgifter, herunder 
egenfinansiering, se skema 2 
 

 

Underskrift:                                                                                            Dato: 

 

 

I stedet for at bruge dette skema, må du meget gerne skrive en mail til lr@randers.dk , 

hvori ovenstående punkter er beskrevet. 

Logo kan downloades fra www.randersfestuge.dk under menu fanebladet 
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Skema 2: Ansøgningsskema til økonomisk tilskud 2023 

 

UDGIFTER 

I tilføjer nye linjer efter behov 

UDGIFTER tekst BELØB 

  

  

  

  

I alt  

 

INDTÆGTER 

Hvis I ikke har indtægter i de enkelte poster, skal I skrive ”0” i beløbsfeltet 

FINANSIERING BELØB 

Egen medfinansiering – kontanter  

Egen medfinansiering – timer  

Ansøgt tilskud fra Randers Festuge 2023  

Sponsorer  

Fonde  

Region Midtjylland  

Billetindtægter  

Anden indtægt  

  

I alt  

 

Jeres egen markedsføring: 

Beskriv, hvordan I vil markedsføre jeres arrangement til offentligheden: 

 

 


