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BUP.2015-0078 

 

Tilskud til Sprogrigt miljø til de små, early literacy 0-2 år under 

Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 

 

Indsatsområdet  

Slots- og Kulturstyrelsen og Fagligt Rådgivende Råd for Udviklingspuljen 

for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre har behandlet jeres 

ansøgning om tilskud til Sprogrigt miljø til de små, early literacy 0-2 år. 

 

Afgørelse 

Med forbehold for Aktstykket om udlodningsmidler til kulturelle formåls 

endelige vedtagelse (forventet i maj måned 2016) får HORSENS KOMMUNE 

tilskud på 769.722,00 kr. til Sprogrigt miljø til de små, early literacy 0-2 

år. 

 

Vilkår for tilskuddet  

I får tilskud til Sprogrigt miljø til de små, early literacy 0-2 år på følgende 

vilkår: 

 Slots- og Kulturstyrelsen skal informeres om principielle ændringer i 

projektet.  

 Tilskuddet kan bortfalde eller kræves tilbagebetalt, hvis det ikke 

anvendes som beskrevet i ansøgningen med eventuelle tilføjelser 

angivet i dette brev, eller med eventuelt senere aftalte ændringer. 

 Projekter med tilskud fra Udviklingspuljen skal løbende uploade 

relevant orientering om projektets forløb og senere slutrapport i 

Projektbanken på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside under 

’Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre’ 

og ’Projektbanken’. Adgang til projektbanken sker med brugernavn 

og adgangskode, som vil blive oplyst senere. 

 Ved enhver omtale af udviklingsprojektet på egen hjemmeside eller 

ved publicering af resultaterne i dags- og fagpresse skal det fremgå, 

at projektet gennemgøres med tilskud fra Udviklingspuljen for 

folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre under Slots- og 

Slots- og Kulturstyrelsen 
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Kulturstyrelsen. 

 

Faglig statusrapport 

For projektbevillinger på 100.000 kr. og derover er der krav om faglige 

statusrapporter halvårligt. 

Afrapporteringen sker i forbindelse med indsendelse af en faglig 

statusrapport godkendt af institutionens leder. 

 

Skemaet til aflæggelse af statusrapport vil være tilgængeligt på Slots- og 

Kulturstyrelsens hjemmeside ca. 3 uger før hver termin. Der udsendes 

besked når adgangen åbnes. Samtidig meddeles ID og pinkode til skemaet. 

 

Vejledning med tilhørende skema til faglig statusrapport kan findes på 

Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside under ”Udviklingspuljen for 

folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre” og ”Vejledningen 2016”. 

 

Regnskab 

Vi udbetaler tilskuddet til den Nemkonto, der er tilknyttet institutionens 

cvr-nummer. 

Forbrugte midler kan udbetales efter det første år mod indsendt 

årsregnskab. Restbeløbet udbetales efter godkendt beretning og 

afsluttende regnskab.  

Beretningen skal desuden uploades i projektbanken. 

 

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.  

 

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. 

 

Vejledning med tilhørende skema til regnskab samt revisionsinstruks kan 

findes på Kulturstyrelsen.dk under ’Udviklingspuljen for folkebiblioteker og 

pædagogiske læringscentre’ og ’Vejledning 2016’. 

 

 

Lovgrundlag  

Afgørelsen er truffet i henhold til Lov om biblioteksvirksomhed, § 18. 
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Hvis I har spørgsmål 

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte jeres faglige 

kontaktperson hos os. Jeres faglige kontaktperson er Signe Thomsen. Hvis 

I henvender jer, vil vi bede jer oplyse BUP.2015-0078. 

 

Venlig hilsen 

 

Jonna Holmgaard Larsen  

Chefkonsulent  

Biblioteker 

 

E-mail: jhl@kulturstyrelsen.dk 

Telefon: 33 73 33 52 

 

 

 


