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Kapitel 1 
Betingelser for støtten 

 

§ 1. Overordnede betingelser  

• Det er vigtigt for Kommune Kujalleq at støttende arrangementer udviser respekt og 

passende etik overfor borgerne. 

• Den kommunale støtte skal ikke anvendes til projekter, hvor der sker forskelsbehandling af 

borgerne. 

• Foreninger, idrætsforeninger og enkelte personer som arbejder med kulturelle projekter o.l. 

kan søge om støtte. 

• Samtlige ansøgninger vurderes hver for sig. 

 

§ 2. Lovgrundlag 

• Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed 

• Inatsisartutlov nr. 15 af 6. juni 2016 om idræt og motion 

 

§ 3. Krav til ansøgende foreninger for tildeling af støtte 

Stk.1: Ansøgende foreninger skal leve op til formålene beskrevet i Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 

2016 om kultur og fritidsvirksomhed eller Inatsisartutlov nr. 15 af 6. juni 2016 om idræt og motion. 

Stk.2: Ansøgende foreninger skal have et CVR-nummer. 

Stk.3: Foreninger skal have afholdt en stiftende generalforsamling, og have afgivet foreningens 

vedtægter med oplysninger om foreningens bestyrelse til Forvaltning for Kultur, Fritid og 

Forebyggelse.   

Stk.4: Foreninger skal have afleveret et regnskab til Forvaltning for Kultur, Fritid og Forebyggelse 

der opfylder følgende krav:  

• Regnskab skal indeholde oplysninger om medlemstal og kontingentbetalinger 

• Regnskab skal afleveres hvert år senest 1. maj, og skal være revideret af en ekstern 

bogholder 

Stk.5: Hvis en forening beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres aktiviteter, skal 

have direkte kontakt med børn under 15 år, skal foreningen have indhentet børneattester for 

vedkommende.  

Stk.6: Politiske og religiøse organisationer kan ikke tildeles støtte i tilfælde af arrangementer til 

egne formål. 

 

§ 4. Krav til ansøgning om støtte 

Stk.1: Ansøgning om støttemidler skal indsendes 1 måned forud med henblik på viderebehandling 

af Kultur- Fritid- & Forebyggelsesudvalget.  
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Stk.2: Samtlige ansøgere skal altid have udarbejdet et budget, og have udfyldt ansøgningsblanket 

på Kommune Kujalleq’s hjemmeside.  

Stk.3: I ansøgninger som omfatter rejser, skal rejseplaner og andre relevante oplysninger 

inkluderes.  

Stk.4: Når man har vurderet pludseligt opstående forhold, der forårsager, at man ikke kan nå 

tidsfristen, kan der ydes støtte. 

 

§ 5. Dokumentation for forbrug af tilskudsmidler  

Stk.1: Alle som har modtaget tilskud er forpligtet til at dokumentere at det berettigede tilskud er 

blevet anvendt til formålet, senest en måned efter afvikling af arrangementet.  

Stk.2: I tilfælde af aflysning af støttede projekter og arrangementer skal støtten tilbagebetales fuldt 

ud, ellers kan ydelse af støtten ikke forventes ved næste ansøgning. 

Stk.3: I tilfælde af økonomisk støtte af foreninger og enkelte personer, er den 

støtteansøgningsansvarlige forpligtet til at melde det til skattestyrelsen.  

 

 

Kapitel 2  
Støtteberettige formål 

 

§ 6. Rejser 

§ 7. Kurser 

§ 8. Idrætstrænere 

§ 9. Leje af ejendomme/værelser 

§ 10. Kulturelle aktiviteter 

§ 11. Interesseorganisationer 

 

§ 6. Støtteberettigede rejser 

 

Stk.1: Studieture for studerende fra Campus Kujalleq, der har bopæl i Kommune Kujalleq kan 

støttes med kr. 2.000 pr. studerende. 

Stk.2: Underholdere og musikere til og fra Kommune Kujalleq. Der kan tildeles støtte til invitation af 

musikere, sangkor og enkelte personer med kulturelt arbejde, i forbindelse med offentlige 

arrangementer. Rejser til andre byer af musikere, sangkor og personer med kulturelt arbejde der 

har bopæl i Kommune Kujalleq kan støttes. 
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§ 7. Følgende kurser kan støttes 

Stk.1: Tilkaldelse af kursusinstruktører 

Stk.2: Kurser for idrætstræner 

 

§ 8. Følgende skoleophold kan støttes 

Stk.1: Udvekslingsstuderende f.eks. i AFS regi, kan støttes med kr. 10.000,-.  Højskoleelever kan 

støttes med kr. 5.000,- 

Stk.2: Enkelte studerende under sommerophold på en sprogskole kan støttes med kr. 5.000,- 

 

§ 9. Støtte af idrætstrænere 

Stk.1: Der kan tildeles støtte til trænere for børn (U-18) 

• Krav: Dokumentation af at man har fungeret som træner, f.eks. bevis for halleje.  

Stk.2: Tilkaldelse af kursusinstruktører for trænere.  

Stk.3: Der kan tildeles støtte til anskaffelse af udstyr, i forbindelse med idrætsforeningers 

arrangementer, såsom foldboldskole, håndboldskole osv.   

Stk.4: Der kan ansøges om instruktørløn, i forbindelse med grønlandsmesterskaber o.l.  

 

§ 10. Leje af ejendomme/værelser 

 

Stk.1: Der kan gives tilskud op til 100% af udgifter til leje af værelser, i forbindelse med 

foreningernes alkoholfrie offentlige arrangementer. 

Stk.2: Der kan ydes driftstilskud til foreningers klubhuse eller lejede lokaler på maks. kr. 5.000,-   

om året. 

 

§ 11. Kulturelle aktiviteter der kan støttes 

• Kunsthåndværkere (huslidsarbejde) 

• Kurser omkring fornyelse af grønlandsk gastronomi 

• Foredrag (vedr. folkeoplysning o.l.)  

• Skuespil 

• Aktiviteter med kulturrelaterede formål 

 

§ 12. Interesseorganisationer 

Stk.1: Der kan give støtte til interesseorganisationers offentlige arrangementer.   
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Stk. 2: Der ydes ikke tilskud til politiske og religiøse interesseorganisationer, til arrangementer til 

egne formål.  

Kapitel 3 

Støtte til idrætsudøvere 

 

§ 12. Tildeling af støtte til idrætsudøvere 

§ 13. Fastsættelse af støtte  

§ 14. Leje af hallen 

 

§13. Støtte til idrætsudøvere kan tildeles følgende 

 

Stk.1: Idrætsforeninger 

 

Stk.2: Kvalifikationsrunder og Grønlandsmesterskaber 

 

Stk.3: Sydgrønlandske sportsturneringer  

 

Stk.4: Årets idrætspris/opmuntringspris. 

 

Stk.5:  Leje af hallen o.l.  

Stk.6: Der kan gives støtte til landshold der har bopæl i Kommune Kujalleq, i forbindelse med 

nordiske, europæiske og verdensmesterskaber.  

 

§14. Takster for støtte til idrætsfolk 

 

Stk.1: Der gives støtte til idrætsforeningers rejser i forbindelse med lokale- og 

grønlandsmesterskaber, og tilskuddet ydes som følgende: 

1. XX% af børns og de unges omkostninger til billet og kost 

2. XX% af de voksnes omkostninger til billetter 

3. XX% af oldboys og oldgirls omkostninger til billetter 

 

Stk.2: Årets idrætspersoner o.a.:  

1. Såfremt årets idrætsperson er en enkelt person, er støttebeløbet kr. 1.000,- 

2. I tilfælde af, at årets idrætsperson er en idrætsforening, er støttebeløbet kr. 5.000,- 

3. Opmuntringspris til årets talent kr. 500,-  

4. Årets træner: kr. 500,-  

 

Stk.3: I forbindelse med afholdelse af sydgrønlandske turneringer i Kommune Kujalleq kan 

pokalerne ydes som tilskud.  
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§ 15. Leje af idrætshaller 

1. Til børn og unge (U-18) år ydes der tilskud på 100%.  

2. Til leje af hallen yder der tilskud på 85% af timetaksten for lejen til voksne fra 18 år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


