Retningslinjer for tilskud fra Domea.dk Fonden til udsmykning og udvikling af boligområder administreret af
Domea.dk

1.

Formål
•

At bidrage til udsmykning af almene bebyggelser, som administreres af Domea.dk.

•

At bidrage til udvikling af det kulturelle, sociale og fysiske miljø i boligområder, administreret af Domea.dk.

•

Ved administreret af Domea.dk forstås de boligorganisationer, som fuldt ud administreres af Domea.dk og herved har overdraget fx ledelsesretten og -opgaven ift. boligorganisationens egne medarbejdere til Domea.dk s.m.b.a.

2.

Økonomi
•

Domea.dk tilfører årligt et beløb af sin arbejdskapital til Domea.dk Fonden, således at
der hvert år ved regnskabsårets begyndelse rådes over kr. 250.000.

•

Tilskud fra realkreditinstitutter, lokale sponsorer, kommuner og lignende bør som hovedregel søges.

•

Der lægges vægt på, at ansøgerne selv bidrager til projektet.

3.

Udsmyknings- og projektudvalget
•

Domea.dks bestyrelse udpeger en gang årligt på det første møde efter det ordinære
repræsentantskabsmøde 2 medlemmer til udsmyknings- og projektudvalget.

•

Udvalget behandler ansøgninger og indstiller til Domea.dk Fondens bestyrelse om der
gives tilsagn eller afslag.

4.

Fremgangsmåde ved ansøgning
•

Ansøgning om tilskud fra Domea.dk Fonden skal fremsættes skriftligt overfor udsmyknings- og projektudvalget. Ansøgningen, der skal indsendes før indkøb/igangsættelse
af projektet, skal indeholde:
1)
2)
3)

Beskrivelse af kunstgenstanden, aktiviteten eller projektet, der ansøges til.
Budget for det samlede projekt i hovedposter.
Meddelelse om der er søgt andre bidragsydere.

•

Ansøgninger behandles løbende.

•

Udlodninger søges fordelt jævnt over året efter udvalgets vurdering.
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5.

Kriterier for tilskud
•

Jubilæer (deleligt med 25 år).

•

Etablering af ny afdeling.

•

Ombygning/renovering af afdelinger.

•

Projekter som er nydannende mht. udvikling af det kulturelle, sociale og fysiske miljø.
Som hovedregel kan tilskud ikke overstige kr. 40.000.
Når man har modtaget økonomisk tilskud fra Domea.dk Fonden, er der en karenstid på
5 år til samme formål.

6.

Opfølgning
Modtageren fremsender fotodokumentation eller rapport for det færdige resultat til
brug for Domea.dks katalog over kunst- og udviklingsprojekter.

Godkendt den 2. marts 2019
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