
 

 

Målrettet kompensationsordning for faste omkostninger på 
Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til 

foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært 
offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af COVID-19 

 

 

Hvem kan søge?  
 Foreninger, selvejende institutioner eller fonde mv., som hører under Kulturministeriets eller Børne- og 

Undervisningsministeriets område og hvor mere end 50 pct. af de ordinære driftsudgifter dækkes af 

driftstilskud 

 Institutionen skal desuden være berørt af et af følgende forhold: 

 Forbud mod at holde åbent 

 Forsamlingsforbud på over 500 personer 

 Grænselukninger 

 Udenrigsministeriets rejsevejledninger 

 Ansøger skal være registreret i CVR senest 9. marts 2020 

 

Krav: 
 

 Ansøger skal have en kommerciel omsætningsnedgang på minimum 35 % eller lukkepåbud 

 De faste omkostningers forholdsmæssige andel af de kommercielle indtægters andel af de samlede 

indtægter skal udgøre: 

 mindst 4.000 kr. hvis institutionen er omfattet af et lukkeforbud, som ophæves i løbet af 

kompensationsperioden 

 mindst 8000 kr. for alle andre ansøgere 

 

Hvad dækkes? 
 

 Der ydes kompensation for institutionens faste omkostninger, der er uafhængige af salg mv. Det vil 

sige, omkostninger som institutionen skal afholde, selv om den ikke har kommerciel omsætning i en 

periode  

 Der ydes ikke kompensation for de faste omkostninger, som dækkes af offentlige driftstilskud eller 

bliver godtgjort på anden vis  

 Der ydes ikke kompensation for lønudgifter 

 

Hvornår? 
 

 Kompensationsperiode: fra og med 9. juli til og med 31. august 2020 

 Hvis din institution er genåbnet mellem 8. juni og 8. august 2020, kan du opnå kompensation til og 

med 8. august 2020. 



 

 

 Ansøgningsfrist: 30. september 2020 

 Hvis din institution er ramt af forsamlingsforbud på over 500 personer er ansøgningsfristen 30. 

november 2020 
Hvis din virksomhed er genåbnet mellem 8. juni og 8. august 2020, kan du opnå kompensation til og med 8. august 2020. Hvis din virksomhed er genåbnet mellem 8. juni og 8. august 2020, kan du opnå kompensation til og med 8. august 2020. 
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