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VPAC - forslag til hjælpepakke til skriftlig høring 

De 16 videnspædagogiske aktivitetscentre i Danmark spiller en vigtig 

rolle i formidlingen af vanskeligt tilgængelige emner.  

 

For at forhindre konkurser som følge af tabte indtægter, sidestilles cen-

trene med kulturinstitutioner, som er omfattet af kompensationsordning 

til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv., jf. aftale af 18. april 2020 om 

kompensationsordning til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. på Kulturministe-

riets område. 

 

Puljen til kompensationsordning til særligt nødlidende kulturinstitutioner 

udmøntes til følgende formål af relevans for de 16 videnspædagogiske 

aktivitetscentre: 

1. Kompensation for produktionsomkostninger, som ikke kan kompen-

seres via kompensationsordningerne for faste omkostninger og løn. 

2. Kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner for at sikre, at 

ellers veldrevne kulturinstitutioner ikke går konkurs som følge af 

COVID-19. 

 

Der gælder endvidere samme vilkår som for nødpuljen på Kulturministe-

riets område: 

 

For at komme i betragtning til kompensationen skal institutioner mv. 

have udtømt mulighederne for støtte i de generelle COVID-19-støtte-

ordninger og dokumentere den støtte, der er modtaget her. Samtidig skal 

ansøger opgøre omkostninger, der knytter sig til kompensationsperioden 

(revisorpåtegnet). Ansøger skal endvidere oplyse indtægtstab for kom-

pensationsperioden svarende til indtægtstab for tilsvarende periode i det 

senest afsluttede regnskabsår.  

 

For punkt 1 gælder desuden konkret: 

- Der kan kun ydes tilskud til de 16 videnspædagogiske aktivitetscen-

tre, som modtager tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriets 
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tilskudsordning for videnspædagogiske aktivitetscentre, jf. § 

20.89.03.30. Driftslignende tilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre med 

tilsagnsordning.  

- Der kan ydes kompensation til produktionsomkostninger knyttet til 

perioden 9. marts til og med 8. juli, herunder tabte omkostninger til 

udstillinger, hvor omkostninger ikke kan genaktiveres, dog maksimalt 

80 pct. af udgifterne (svarende til niveauet i den generelle hjælpeord-

ning for faste omkostninger). Produktionsomkostninger afholdt in-

den 9. marts er omfattet, hvis de knytter sig til aktiviteter, der var 

planlagt i perioden 9. marts til 8. juli. 

 

For punkt 2 gælder desuden konkret: 

- Der kan kun ydes tilskud til de 16 videnspædagogiske aktivitetscen-

tre, som modtager tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriets 

tilskudsordning for videnspædagogiske aktivitetscentre, jf. § 

20.89.03.30. Driftslignende tilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre med 

tilsagnsordning.  

- Der ydes efter ansøgning kompensation af udgifter knyttet til perio-

den 9. marts til og med 8. juli 2020. For at komme i betragtning til 

kompensation, vil det være et krav, at ansøger kan påvise forinden at 

have taget alle nødvendige og relevante initiativer og værktøjer i brug 

for at reducere ansøgers omkostninger. 

- Ansøger skal i videst muligt omfang have anvendt den del af sin di-

sponible egenkapital, som ikke vurderes nødvendig for at sikre den 

fortsatte drift. 

- Ansøger skal dokumentere, at det er afgørende for den videre drift, at 

der ydes et ekstraordinært tilskud fra nødpuljen. 

 

Som værn mod overkompensation gælder endvidere, at støtten fra nød-

puljen maksimalt kan udgøre 80 pct. af indtægtstabet for kompensations-

perioden. Den forventede indtægt for kompensationsperioden holdes op 

mod den tilsvarende periode i det senest afsluttede regnskabsår. 

 

Ordningen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen med bistand fra 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og hjemles ved bekendtgørelse 

om nødpulje på Kulturministeriets område. 

 


