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Tilskud fra ”BOGglad-puljen”
Slots- og Kulturstyrelsen har behandlet jeres ansøgning til ”BOGGladpuljen” om tilskud til Bog-kanon til dagtilbudsområdet i Dragør
Kommune .
Afgørelse
I får tilskud på 90.000,00 kr. til Bog-kanon til dagtilbudsområdet i
Dragør Kommune .
Tilskuddet skal bruges til indkøb af bøger til de deltagende institutioner i
første halvår 2022. Bemærk, at de indkøbte bøger skal ejes af
institutionerne og ikke må indgå som en del af bibliotekets/PLC’s samling.
Fakta om ansøgningsrunden
Der er ved ansøgningsfristen indkommet 105 ansøgninger, og der er søgt
for i alt 24,3 mio. kr. Blandt dem har 98 projekter fået tilskud, og der er i
alt blevet uddelt 23,9 mio. kr.
Formålet med puljen
Forny bogsamlinger
Puljen har til formål at understøtte og stimulere børns adgang og lyst til
litteratur, ved at materialer indkøbes, aktiveres og gøres let tilgængelige i
de institutioner, hvor børn færdes uden for hjemmet og uden for skoleregi.
Tiltaget er målrettet børn i alderen 0-12 år.
Skabe en læsekultur i institutionen og styrke læseglæden
Bogsamlingerne skal dels medvirke til, at børnene får gode erfaringer med
litteratur fra en tidlig alder, dels give gode betingelser for at stimulere og
styrke læseglæden hos de større børn. Børnene skal opleve, at læsning og
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lytning af litteratur er en sjov og meningsfuld aktivitet på linje med
institutionens andre tilbud.
Opbygge lokalt forankret samarbejde
Puljen skal overordnet set styrke det lokale samarbejde mellem biblioteket
og de deltagende institutioner og give grobund for mere varige
samarbejdsrelationer. Formålet med samarbejdet er at udvikle og
stimulere læsekulturen i den hverdag, børn møder uden for hjemmet og
skolen.
Biblioteket skal sikre, at den bogsamling, der stilles til rådighed, er
alderssvarende og af god kvalitet.
Inspirationsmateriale
Alle bogsamlinger suppleres med et inspirationsmateriale til det
pædagogiske personale med ideer til, hvordan bøgerne kan aktiveres i
børnenes hverdag. Materialet bliver udarbejdet og distribueret af Slots- og
Kulturstyrelsen.
Vilkår for tilskuddet
I får tilskud til Bog-kanon til dagtilbudsområdet i Dragør Kommune
på følgende vilkår:
Slots- og Kulturstyrelsen skal informeres om og godkende
principielle ændringer i projektet. Ændringer indebærer for
eksempel ændring af projektperioden, projektansvarlig eller større
ændringer i budgettet.
Ved enhver omtale af projektet skal det fremgå, at projektet
gennemføres med tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen.
Projektets aktiviteter skal overholde de til enhver tid gældende
retningslinjer fra sundhedsmyndighederne vedr. begrænsning af
corona-smitte. Medfører dette ændringer i jeres projekt, skal I
kontakte Slots- og Kulturstyrelsen.
Udbetaling
Tilskuddet udbetales i januar 2022. Tilskud på 500.000 kr. eller derover
udbetales i 2 rater, den første 10. januar 2022, den anden 1. april 2022.
Vi udbetaler tilskuddet til den Nemkonto, der er tilknyttet ansøgers cvrnummer. Husk at orientere jeres økonomiafdeling om bevillingen med
angivelse af sagsnummer og titel, så de kan se, hvor pengene skal hen,
når der udbetales til projektet.
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Vær opmærksom på, at de projektansvarlige har det juridiske og
økonomiske ansvar for gennemførelsen af projektet og har ansvar for, at al
relevant lovgivning overholdes, herunder at projektet ikke strider mod
gældende lov eller administrativt fastsatte regler.
Regnskab
Tilskuddet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1479 af 22.
december 2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra
Kulturministeriet. Læs mere om bekendtgørelsen her:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/1479.
Bekendtgørelsen indebærer følgende krav i forhold til,
hvordan I skal afrapportere for anvendelsen af jeres tilskud:
Hvis I har modtaget et tilskud på 100.000 kr. eller derunder, skal I
indsende en elektronisk erklæring om, at tilskuddet er anvendt til
formålet.
Hvis I har modtaget et tilskud på over 100.000 kr. til og med 500.000
kr., skal I indsende regnskab og beretning, som er underskrevet af
tilskudsmodtager og en regnskabskyndig person. I kan også vælge at
få regnskabet revideret af en revisor.
Hvis I har modtaget et tilskud på over 500.000 kr., skal I afrapportere
med et regnskab og en beretning. Regnskabet skal være revideret af en
statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller et revisionsorgan,
der udfører revision for kommuner eller regioner.
Vær opmærksom på, at I afrapporterer i forhold til de faktisk afholdte
udgifter. Dette indebærer, at hvis I som offentlig institution får refunderet
moms, skal I opgive udgifterne eksklusiv moms.
Vi beder jer indsende erklæringen eller regnskabet og beretningen senest
tre måneder efter projektets afslutning på Slots- og Kulturstyrelsens
hjemmeside, hvor I også kan læse nærmere om, hvad I skal være
opmærksomme på i forbindelse med afrapporteringen. Læs mere her:
https://slks.dk/services/aflaeg-regnskab/
Alle projekter vil modtage et kort evalueringsskema til besvarelse primo
juni 2022.
Lovgrundlag
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Der er på finansloven 2021, på § 21.31.03.65. Tilskud til biblioteksformål,
afsat 25 mio. kr. til at forny og formidle bogsamlinger på landets
daginstitutioner og fritidsordninger, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven
for 2021 af december 2020.
Hvis I har spørgsmål
Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Slots- og Kulturstyrelsen på
bib@slks.dk. Hvis I henvender jer, vil vi bede jer oplyse jeres
journalnummer TIBI40.2021-00099.
Venlig hilsen
Signe Thomsen
Specialkonsulent
Litteratur og Biblioteker
Slots- og Kulturstyrelsen
E-mail: sth@slks.dk
Telefon: +45 33 73 33 77
Slots- og Kulturstyrelsen behandler dine oplysninger efter reglerne i
Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.
Sådan håndterer vi dine personoplysninger.
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