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1. Formålet
Projekt Småbørnskulturs pulje støtter projekter for, med og af børn i
dagtilbud, som fokuserer på børns møde med kunst og kultur.

Tlf. 56 67 67 67

”Projekt Småbørnskultur” yder tilskud til:
• Konkrete udviklingsaktiviteter og -projekter på tværs af
dagtilbud og kulturinstitutioner
• Vikardækning og konsulentbistand i forbindelse med projektet
• Dokumentation, evaluering og formidlingsaktiviteter
”Projekt Småbørnskultur” yder ikke tilskud til:
• Kommercielle og private aktiviteter
• Allerede påbegyndte eller afholdte aktiviteter/projekter
• Aktiviteter, der afholdes uden for Køge Kommune
• Støtte til forplejning, transport, kurser, konferencer og
studierejser
• Normal drift
• Inventar, allerede indkøbte rekvisitter og løbende
vedligeholdelse
Projektet er oprettet med afsæt i Køge Kommunes strategier og
indsatser på børne- og ungeområdet og kulturområdet.
2. Hvem kan søge
Et eller flere dagtilbud sammen med en eller flere
kulturkulturinstitutioner, der i fællesskab ønsker at igangsætte
projekter målrettet børn i dagtilbud.
Dagtilbud er forstået som dagplejen, vuggestuer, børnehaver og
aldersintegrerede dagtilbud for børn i alderen 0-6 år.
Enkeltpersoner eller (enkelt)institutioner kan ikke søge puljen.
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3. Hvad skal ansøgningen indeholde
Ansøgningsvejledning
a) Der skal vedlægges en ansøgning, der beskriver projektet,
herunder hvordan man ønsker at videreføre erfaringerne i den
daglige praksis og dele viden om projektet.
b) Der skal udfyldes et fyldestgørende realistisk budget.
c) Der skal underskrives en samarbejdsaftale, som viser, at
personale i både dagtilbud og kulturinstitution har været
inddraget i udviklingen af projektet.
Ansøgninger, der ikke opfylder de ovenstående krav vil ikke blive
vurderet, men vil modtage et administrativt afslag.
4. Sådan vurderes din ansøgning
En faglig arbejdsgruppe indstiller til Børne- og Uddannelsesforvaltning
og Kultur- og Økonomiforvaltningen en fordeling af puljen. Den
faglige arbejdsgruppe sammensættes af praksisnære kompetencer fra
både kultur- og dagtilbudsområdet.
Krav
For at komme i betragtning til ’Projekt Småbørnskultur 2020’ skal
jeres ansøgning opfylde følgende krav:
• Ansøgningen skal laves i et samarbejde mellem et eller flere
dagtilbud og en eller flere kulturinstitutioner i projektet.
• De deltagende børn skal møde og arbejde sammen med en
eller flere professionelle kunstnere eller kulturformidlere i løbet
af projektet.
• Projektet skal indeholde et børneperspektiv, hvor børnene
betragtes som ligeværdige deltagere og inddrages fra start til
slut i projektet.
• Det skal beskrives, hvorfor projektet er relevant for både
børnene og samarbejdet mellem dagtilbud og kulturinstitution
med udgangspunkt i den styrkede læreplan.
Ansøgninger, der ikke eksplicit opfylder de ovenstående krav vil ikke
blive vurderet, men vil modtage et administrativt afslag.
Ansøger forpligtiger sig til at indhente alle nødvendige børneattester
og tilladelser i øvrigt.
Vurderingskriterier
Ved uddeling af midlerne vil der blive prioriteret på baggrund af
følgende kriterier (tilfældig rækkefølge):
•
•

Projektets i inddragelse og diversitet af kulturarv og kunstarter.
Projektets antal deltagende børn.
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•
•
•
•
•
•

Projektets repræsentative fordeling og typer af dagtilbud.
Projektets fokus på nytænkning, kvalitet og kreativitet.
Projektets fokus på at integrere kunst og kultur i hverdagen.
Projektets fokus på et lærende partnerskaber mellem
aktørerne, herunder kompetenceudvikling og praksisudvikling.
Projektets bud på forankring af aktiviteterne efter
projektperioden.
Spredningen af de samlede puljemidler på kulturarv, kunstarter
og geografi.

5. Hvornår får du svar
Ansøger modtager besked om uddelingens afgørelse senest ultimo
juni 2020.
Vi gør opmærksom på, at uddeling af støtte sker under den
forudsætning, at der er indhentet børneattester for de relevante
personer.
I perioden fra man indsender ansøgningen bliver ansøgningerne
administrativt klargjort til faglig vurdering, udsendt til
uddelingsudvalget, læst af uddelingsudvalget og behandlet af samme.
Derefter klargøres tilsagns- og afslagsbreve af forvaltningen,
hvorefter afgørelserne udsendes elektronisk, og uddelingen
offentliggøres på www.koege.dk.
6. Evaluering, regnskab og udbetaling
Den samlede pulje er på knap 100.000 kr., som fordeles ved én
uddeling i 2020.
For projektansøgninger, som modtager tilsagn, gælder, at det
pågældende projekt skal afsluttes, så regnskab og evaluering kan
indsendes senest 1. december 2020. Det påhviler ansøger at
overholde denne tidsfrist. Ved forsinket indsendelse bortfalder
tilskuddet helt.
Projektet skal dokumenteres via en afsluttende rapport med en
evaluering af, hvilken betydning projektet har haft for børnene og for
samarbejdet mellem dagtilbud og kulturinstitution. Denne
dokumentation kan efter endt projekt blive lagt på www.koege.dk til
inspiration for andre dagtilbud og kulturinstitutioner. Derfor er det
ansøgers ansvar at indhente de nødvendige tilladelser til
billedmaterialet. Det anbefales udelukkende at anvende
situationsbilleder som billeddokumentation.
Tilskud bliver bagudbetalt og finder sted efter den indsendte
evaluering og regnskabet er godkendt af Køge Kommune. Ved
selvejende institutioner udbetales tilskud til den NemKonto, der er
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knyttet til det opgivne CVR-nummer.
7. Kommunikation og evaluering
I forbindelse med presseomtale og anden kommunikation skal det
fremgå at projektet er støttet af Køge Kommune via ”Projekt
Småbørnskultur 2020 – et samarbejde mellem dagtilbud og
kulturinstitutioner”.
Evaluering og fremlæggelse af alle støttede projekter sker på en
temadag fredag 20. november 2020, hvor alle støttede projekter er
forpligtiget på at deltage.
8. Klagevejledning
Afgørelser vedr. ansøgninger til pulje til Projekt Småbørnskultur kan
påklages til Kultur- og Økonomiforvaltningen. Det er ikke muligt at
anke Kultur-og Økonomiforvaltningens afgørelse, men det er muligt at
henvende sig til tilsynet, der kan efterse, om kommunen har
overholdt lovgivningen på området.
9. Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er tirsdag 12. maj kl. 12.
Ansøgninger modtaget efter fristen og ansøgninger uden de
obligatoriske bilag eller mangelfuldt udfyldte bilag vil ikke blive
behandlet af uddelingsudvalget, men vil modtage et administrativt
afslag.
10. Lovgrundlag
Projekt Småbørnskultur er støttet af Kulturpuljen under Kultur- og
Idrætsudvalget og puljemidler bevilliget af Børneudvalget, begge i
Køge Kommune.
11. Spørgsmål
Du er velkommen til at tage kontakt til Jens Ring Christensen på
telefon 56 56 56 34 og mail jens.ring.christensen@koege.dk og AnneKristine Mortensen på telefon 29 27 54 46 og mail annekristine.mortensen@koege.dk , hvis du har spørgsmål til
ansøgningsproceduren og puljeopslaget.
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