
 

Ansøgningsvejledning: Byd indenfor-puljen 
 
Første runde med ansøgningsfrist den 12. juni 2020 
 
 

Byd indenfor-puljen  
  
Realdania har i forbindelse med COVID-19-krisen afsat Byd indenfor-puljen for at hjælpe kulturin-
stitutioner, attraktioner og besøgssteder, som vi tidligere har støttet, med at byde gæster indenfor 
igen.  
 

 
 

Formål  
 
Byd indenfor-puljens formål er at yde støtte til kulturinstitutioner, attraktioner og besøgssteder, som 
Realdania tidligere har støttet med midler, til at byde gæster indenfor igen. Et Byd indenfor-arran-
gement skal være med til at give synlighed og omsætning i en svær tid.  
 
Dette er den første af foreløbigt to afsøgningsrunder. Vi forventer, at næste ansøgningsrunde bli-
ver igangsat i august 2020.  
 
Der er afsat 10 mio. kr. til Byd indenfor-puljen. Vi forventer, at mindst halvdelen af dette beløb vil 
blive uddelt i denne første runde, som udbydes i maj 2020. 
 
 

Hvem kan søge?  
 
Der er to hovedkriterier, der begge skal være opfyldt før du søger: 
 
A. Du skal tidligere have modtaget støtte fra Realdania 
Hvis du tidligere har modtaget støtte fra Realdania til nybyggeri, ombygnings- eller restaurerings-
arbejde eller til en arkitektkonkurrence forud for et realiseret byggeri, kan du søge om støtte fra 
Byd indenfor-puljen. Hvis du udelukkende har modtaget støtte til en forundersøgelse eller analyse-
arbejde, kan der ikke søges støtte.  
  

En del af Realdanias COVID-19-indsats 
 
Byd indenfor-puljen er en del af Realdanias samlede COVID-19-indsats på 175 mio. kr., der 
udover hjælp til projekter, som er udfordret af coronakrisen, også har fokus på en bæredygtig 
udvikling i byggeriet i kølvandet på coronakrisen.  
  
Læs mere om Realdanias COVID-19-indsats 

 

https://realdania.dk/projekter/covid-19-krisen


 

B. Din institution eller forening skal have publikumsbaseret omsætning 
Alle typer kultur- eller oplevelsesvirksomheder, herunder kulturinstitutioner, formidlingscentre, at-
traktioner, zoologiske haver, herregårde, fyrtårne m.v. der har en publikumsbaseret indtjening, her-
under entreindtægter og afledt salg, kan søge om støtte.   
Alle projekter der har modtaget støtte siden 2000 som opfylder de ovennævnte kriterier, har mulig-
hed for at søge. 
 
Er du i tvivl om, hvorvidt din organisation og dit arrangement opfylder betingelserne, så send os en 
besked via vores Bliv kontaktet-formular nederst her på siden. Her skal du oplyse dit oprindelige 
projektnummer, som fremgår af dit bevillingsbrev øverst til højre (PRJ-20XX-00XXX). 
 
 

Hvad kan du søge støtte til? 
 
Vi lægger vægt på, at arrangementerne kommer så mange gæster som muligt til gode samtidigt 
med, at det hjælper kultur-/oplevelsesvirksomheden med synlighed og indtægter. 
Når du søger om støtte fra Byd indenfor-puljen, kan du søge støtte til:  
 

Afholdelse af arrangementer 

Der kan være tale om både store og små arrangementer. De kan være af kortere eller længere va-
righed. Og de kan også omfatte flere aktiviteter og vare flere dage.  

Formatet behøver ikke være endeligt afklaret på ansøgningstidspunktet. Støtten vil primært blive 
givet til, at et antal gæster får fri adgang til jeres institution eller oplevelsesvirksomhed, herunder 
støtte til guidede ture eller rundvisninger, markedsføring og evt. forplejning.  

Det er ikke et krav, at der udvikles nye publikumsaktiviteter eller formidlingsformater. Men 
hvis du ønsker at udvikle nye koncepter til at byde indenfor, som tager højde for nye måder at drive 
kultur- eller oplevelsesvirksomhed på efter COVID-19, kan du også søge støtte hertil.  
 
 

Hvor meget kan du søge? 
 
Du kan søge om dækning af dine omkostninger til udvikling og planlægning, markedsføring og 
gennemførelse af arrangementer. Dit eget timeforbrug kan ikke finansieres, men kan indgå i medfi-
nansieringen.  
 

Der kan maksimalt søges om 250.000 kr., og samtidig ikke mere end 50% af den gennemsnitlige, 
månedlige publikumsrelaterede omsætning i 2019 (entré, café og butik).  

 
Var din omsætning for publikumsrettede aktiviteter f.eks. 3 mio. kr. i 2019, vil dette svare til en gen-
nemsnitlig månedsomsætning på 250.000 kr. Heraf vil du kunne søge 50% i støtte til at afholde Byd 
indenfor arrangementer, svarende til 125.000 kr. 
 
Er du en nystartet kultur-/oplevelsesvirksomhed, skal du tage udgangspunkt i dit budget for 2020 
forud for COVID-19-krisen. 
 
 



 

Hvordan søger du støtte? 
 
Hvis du opfylder ovenstående kriterier, kan du ansøge om støtte fra Byd indenfor-puljen. 
 
Inden du søger, bør du nøje gennemgå denne ansøgningsvejledning for at orientere dig om hvilke 
krav, der gælder for støtten og hvilke informationer, vi beder om for at kunne vurdere din ansøgning. 
Muligvis har du brug for hjælp fra dit bogholderi eller din revisor for at kunne udfylde ansøgningen 
fyldestgørende.  
 
For at vi hurtigt kan udbetale midler, skal du vedlægge ansøgningen en ny, underskrevet kontoha-
vererklæring fra dit pengeinstitut for den konto, pengene skal udbetales til. Hvis du ikke kan nå at 
sende erklæringen inden ansøgningsfristens udløb, så er det muligt at eftersende den. 
 
Desuden bedes du vedlægge dokumentation for din omsætning i 2019, f.eks. et regnskab, revisor-
erklæring, eller lign.  
 
Er du en nystartet kultur-/oplevelsesvirksomhed, skal du tage udgangspunkt i dit budget for 2020 
forud for COVID-19-krisen. 
 
 

Ansøgningsfrist 
 
Ansøgningsfristen for at søge Byd indenfor-puljen er den 12. juni 2020, og alle ansøgninger forven-
tes færdigbehandlet inden udgangen af juni 2020. Det vil være en stor hjælp, hvis du sender din an-
søgning hurtigst muligt. 
 
Ansøgere, der modtager tilsagn om støtte vil få udbetalt op til 90% af støtten primo juli 2020.  
 
Det vil være muligt at søge Byd indenfor-puljen igen til august 2020. Nærmere oplysninger om tids-
punktet vil blive offentliggjort på realdania.dk samt på LinkedIn og Twitter. 
 
 

Bevillingskriterier og -vilkår 
 
Der gælder følgende bevillingskriterier og -vilkår for Byd indenfor-puljen: 
 
Om ansøger og det tidligere Realdania-støttede projekt 
 
• Det er et krav at ansøger tidligere har opnået støtte fra Realdania. Alle projekter der har modta-

get støtte siden 2000 har mulighed for at søge. 
• Det er et krav, at støtten blev givet til nybyggeri, ombygnings- eller restaureringsarbejde, eller til 

en arkitektkonkurrence forud for et realiseret byggeri. Hvis du udelukkende har modtaget støtte 
til en foranalyse, kan du ikke søge støtte. 

• Det er et krav, at ansøger er en kultur-/oplevelsesvirksomhed, herunder kulturinstitutioner, for-
midlingscentre, attraktioner, zoologiske haver, herregårde, fyrtårne m.v.   

• Det er et krav at ansøger skal have offentlig adgang og have en publikumsrelateret omsætning.  
 
 



 

Om arrangementerne 
• Vi lægger vægt på, at arrangementerne kommer så mange gæster som muligt til gode samtidigt 

med, at det hjælper kultur-/oplevelsesvirksomheden med synlighed og indtægter. 
• Hvis der opnås støtte fra Byd indenfor-puljen her i første runde, så skal aktiviteterne i udgangs-

punktet finde sted inden udgangen af 2020. De aktiviteter, som søger om støtte i forbindelse med 
anden runde af Byd indenfor-puljen, der udbydes i august, skal som udgangspunkt afvikles in-
den den 30. juni 2021. 

• Der er ikke krav til, hvilke typer af arrangementer, der søges om, ligesom det ikke er et krav, at der 
udvikles nye typer af arrangementer.  

• Ansøger skal oplyse, hvor mange arrangementer, man forventer at afholde, og hvor mange gæ-
ster, man forventer at byde indenfor.   

• Ansøger skal oplyse, hvilke målgrupper, herunder evt. nye målgrupper, som arrangementerne 
forventes at henvende sig til.  

 

Dokumentationskrav  
 
• Ansøger skal medsende dokumentation for publikumsrelateret omsætning i 2019, f.eks. års-

regnskab 2019. Hvis der er tale om en nyere kultur-/oplevelsesvirksomhed fremsendes budget 
for 2020. 
 

• Der fremsendes ny, underskrevet kontohavererklæring fra ansøgers pengeinstitut for den 
konto, som midlerne ønskes udbetalt til, for at Realdania kan foretage en hurtig udbetaling. Hvis 
du ikke kan nå at sende erklæringen inden ansøgningsfristens udløb, så er det muligt at efter-
sende den. 
 

 

Generelle forhold 
 
• En ansøgning udløser ikke automatisk en bevilling eller et bevillingsbeløb som ansøgt, idet der 

tages højde for andre ansøgeres situation og behov, hovedbevillingens størrelse og støttepro-
cent, samt ansøgers situation og behov for støtte. 

• Der kan maksimalt søges om 250.000 kr. i støtte, dog maksimalt 50% af den gennemsnitlige, må-
nedlige publikumsrelaterede omsætning i (entré, café og butik) i 2019. Var din omsætning for 
publikumsrettede aktiviteter f.eks. 3 mio. kr. i 2019, vil dette svare til en gennemsnitlig månedsom-
sætning på 250.000 kr. Heraf vil du kunne søge 50% i støtte til at afholde Byd indenfor arrange-
menter, svarende til 125.000 kr. 

• Udbetaling af støtte sker som udgangspunkt med to udbetalinger. Op til 90% på bevillingstids-
punkt (husk kontohavererklæring) og 10% ved slutrapportering.  

• COVID-19-krisen er en hel særlig situation for hele samfundet, og for de projekter, vi har støttet. 
Den enkelte ansøgers situation kan være særligt udfordret, og Realdania tager forbehold for at 
afvige fra de i denne ansøgningsvejlednings vilkår, betingelser, principper og praksis, idet en vis 
fleksibilitet kan være nødvendig i enkelte tilfælde. 

 
 

 
 
 



 

Sådan ansøger du konkret om støtte 
 
Du søger støtte ved hjælp af ansøgningsskemaet på realdania.dk: 
Realdania.dk: Byd indenfor 
 
Sørg for at gennemgå denne ansøgningsvejledning for at orientere dig om hvilke krav, der gælder 
for støtten og hvilke informationer, vi beder om for at kunne vurdere din ansøgning.  
 
 

Ansøgningsfrist 
 
Ansøgningsfristen for første runde er den 12. juni 2020, og alle ansøgninger forventes færdigbe-
handlet inden udgangen af juni 2020. Ansøgere, der modtager tilsagn om støtte vil samtidig få ud-
betalt støtten primo juli 2020. Det er en stor hjælp for os, hvis du sender din ansøgning, så hurtigt det 
er muligt. 
 
 

Yderligere information 
 
Realdanias COVID-19-indsats 
Indsats til afbødning af COVID-19-krisen 
 
Mere information om statens generelle hjælpepakker: 
Virksomhedsguiden.dk:  Kompensation og hjælp til din virksomhed 
 
Kulturministeriets initiativer og hjælpepakker for kulturlivet: 
Kulturministeriet: Kompensationsordninger – COVID-19 
 
Sammen om kunsten - et fælles fondsinitiativ der støtter nye kunstneriske formater og kunstoplevel-
ser under coronakrisen. 
Statens Kunstfond: Sammen om kunsten 
 
Der er ikke tale om en udtømmende liste, så det anbefales at orientere sig bredt ift. andre støttemu-
ligheder. 
  

https://realdania.dk/projekter/byd-indenfor
https://realdania.dk/projekter/covid-19-krisen
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/
https://slks.dk/covid-19/
https://www.kunst.dk/det-satser-vi-paa/kunst-i-din-hverdag/sammen-om-kunsten


 

Hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet   
 
Det er vigtigt, at du udfylder ansøgningen så præcist som muligt og følger nedenstående vejled-
ning til de enkelte felter for at vi kan behandle din ansøgning hurtigt og effektivt. 
 
Du kan se et ansøgningsskema her i pdf, hvilket vi anbefaler dig at orientere dig i sammen med an-
søgningsvejledningen inden du udfylder skemaet online. 
 
Eksempel på ansøgningsskema (pdf)   
 
Titel 
Angiv en projekttitel, som indeholder følgende tekst: "COVID-19-indsats/Byd-indenfor/PRJ-20XX-
00XXX/Ansøgernavn". 
 
Du skal selv anføre projektnr. (PRJ-nr. for oprindelig hovedbevilling - fremgår øverst til højre på be-
villingsbrev) og ansøgernavn (organisationens navn). Kan du ikke finde projektnr. bedes du kon-
takte os herom inden du ansøger. Skriv til bydindenfor@realdania.dk, så kontakter vi dig inden for 
to arbejdsdage. 
 
Eksempelvis "COVID-19-indsats/Byd-Indenfor/PRJ-2020-00333/Museum Norddanmark". 
 
Formål og udfordringer 
Beskriv hvordan projektet og/eller din organisation er påvirket af COVID-19-krisen 
og hvilke udfordringer det giver? 
 
Vær opmærksom på formålet med Realdanias støtte – se ovenfor om formålet med støtten. 
 
Dit Byd indenfor-projekt 
Hvad er hovedidéen med dit projekt? Beskriv kort de aktiviteter eller arrangementer du forventer at 
iværksætte med en bevilling fra Realdania, herunder: 
• Hvor mange gæster, der vil få fri adgang til jeres institution / attraktion? 
• Hvor mange guidede ture / rundvisninger eller lignende forventer I at holde? 
• Om der indgår forplejning i arrangementet? 
 
Redegør desuden for hvilken betydning Realdanias eventuelle støtte vil have, herunder argumen-
tation for det ansøgte beløb. 
 
Redegør for om der er tale om en ny type arrangement. Det er ikke et kriterie for støtte, at der udvik-
les nye formater eller indholdstyper.  Vær opmærksom på formålet med Realdanias støtte  
– se ovenfor om formålet med støtten. 
 
Formidling 
Beskriv kort, hvordan du vil markedsføre og formidle dit arrangement/dine arrangementer, f.eks. 
på din hjemmeside, nyhedsbreve, annoncering eller lignende. 
 
Målgruppe  
Beskriv kort, hvilke målgrupper du vil byde indenfor, herunder om arrangementerne tilbydes sær-
lige eller nye målgrupper.  Det er ikke en forudsætning for støtte, at der er tale om særlige eller nye 
målgrupper. 

https://www.dropbox.com/s/5gxvx32t8yan5tm/Byd%20indenfor%20ans%C3%B8gningsskema%20eksempel.pdf?dl=0
mailto:bydindenfor@realdania.dk


 

Mulighed for afholdelse af arrangement for Realdanias medlemmer 
Udover støtte til egne arrangementer, kan du også få mulighed for, at Realdania mod fuld betaling 
afholder et medlemsarrangement på dit sted. Et typisk medlemsarrangement varer to-tre timer og 
omfatter rundvisning og foredrag for 30-40 af Realdanias medlemmer.  
 
Sæt kryds i ”Ja”, hvis du er interesseret i at lægge hus til et særskilt arrangement for Realdanias 
medlemmer. 
 
Sæt kryds i ”Nej”, hvis du ikke er interesseret i at lægge hus til et særskilt arrangement for Realda-
nias medlemmer. 
 
Et ”ja” udløser ikke automatisk et arrangement, idet der tages højde for den samlede interesse. Det 
er ikke en forudsætning for støtte, at du tilkendegiver interesse for at afholde et medlemsarrange-
ment, ligesom det ikke vægtes i vurdering af ansøgningen. 

 
Markedsføringspakke fra Realdania 
Hvis du opnår støtte under Byd indenfor-puljen, kan du også få mulighed for at modtage en mar-
kedsføringspakke fra Realdania. En markedsføringspakke vil blandt andet betyde, at din kultur- 
/oplevelsesvirksomhed vil blive kommunikeret via nyhedsbrev til vores 160.000 medlemmer og på 
Realdanias forskellige sociale medier.  
 
Sæt kryds i ”Ja”, hvis du er interesseret i at modtage en gratis markedsføringspakke. 
 
Sæt kryds i ”Nej”, hvis du ikke er interesseret i at modtage en gratis markedsføringspakke. 
 
Hvis du har sat kryds i ”Ja” og modtager støtte under Byd indenfor-puljen, vil du blive kontaktet ef-
terfølgende for at aftale nærmere. 
 
Det er ikke en forudsætning for støtte, at du tilkendegiver interesse for en markedsføringspakke, 
ligesom det ikke vægtes i vurdering af ansøgningen. 
 
Projektperiode 
Her skal du angive den periode, som du forventer at afholde arrangementerne i. 
 
Vær opmærksom på formålet med Realdanias støtte – se ovenfor om formålet med støtten. 
 
Støttebeløb 
Angiv det beløb, som du ønsker at modtage i støtte fra Realdania. 
 
Det ansøgte beløb kan maksimalt udgøre 250.000 kr., dog maksimalt 50% af den gennemsnitlige, 
månedlige publikumsrelaterede omsætning (entré, café og butik) i 2019. 
 
Var din omsætning for publikumsrettede aktiviteter f.eks. 3 mio. kr. i 2019, vil dette svare til en gen-
nemsnitlig månedsomsætning på 250.000 kr. Heraf vil du kunne søge 50% i støtte til at afholde Byd 
indenfor arrangementer, svarende til 125.000 kr. 
 
Vær opmærksom på formålet med Realdanias støtte – se ovenfor om formålet med støtten og til-
deling af støtte, støtteprocent, m.v. – se ovenfor om generelle forhold. 



 

Samlet udgiftsbudget 
Opstil et samlet udgiftsbudget for dit arrangements koncept. Bemærk, at udgiftsbudgettet skal 
være lig med eller større end det ansøgte støttebeløb. 
 
Nederst skal du anføre om det er med eller uden moms. Udgiftsbudgettet skal dække den ansøgte 
periode, og opstilles med 4-8 hovedposter f.eks. udgifter til udvikling (hvis der er tale om en ny type 
arrangement) planlægning, entre (x antal billetter af x kr.), rundvisning, forplejning, markedsføring 
m.v. 
 
Der kommer flere felter frem, hvis du klikker på feltet ”Tilføj ny post”. 
 
Supplerende budgetter, økonomiopgørelser el.lign. kan indsendes samtidigt ved at uploade det til 
ansøgningen under Bilag. 
 
Vær opmærksom på formålet med Realdanias støtte – se ovenfor om formålet med støtten 
 
Finansiering 
Her skal du angive, hvordan aktiviteterne forventes finansieret, herunder som egenfinansiering (ka-
pitaliseret timeforbrug), evt. anden støtte, og den støtte du søger hos Realdania. 
 
Vær opmærksom på formålet med Realdanias støtte – se ovenfor om formålet med støtten og til-
deling af støtte, støtteprocent, m.v. – se ovenfor om generelle forhold samt krav til dokumentation. 
 
Kommentarer 
Her skal du så præcist som muligt oplyse, hvor stor den samlede publikumsomsætning var i 2019, 
fordelt på billetindtægter samt evt. butik- og cafesalg. Herudover ønskes den gennemsnitlige bil-
letpris inkl. evt. moms og rabatter i 2019 oplyst. 
 
Det kan du dokumentere med bilagt regnskabsmateriale eller budgetter, hvis din virksomhed er 
nystartet. I dette kommentarfelt kan du også forklare og referere til bilagsmaterialet. 
 
Vær opmærksom på formålet med Realdanias støtte – se ovenfor om formålet med støtten og til-
deling af støtte, støtteprocent, m.v. – se ovenfor om generelle forhold samt krav til dokumentation. 
 
Moms- og afgiftsforhold 
Oplys om din virksomhed er momsregistreret eller ikke-momsregistreret. 
 
Det er afgørende for at få refunderet moms på udgifterne. Det skal der desuden tages højde for i 
opstillingen af udgiftsbudgettet og det ansøgte beløb. 
 
Hvis der både er interne og eksterne udgifter i projektet, skal du være opmærksom på eventuelle 
forskelle, hvad angår moms. I både finansieringsskemaet og det ansøgte støttebeløb fra Realda-
nia skal momsudgifter medtages, hvis udgifterne ikke refunderes. 
 
Ansøger 
Angiv kontaktinformation om ansøger-organisation. Ansøger skal være identisk med ansøger til 
det tidligere Realdania-støttede projekt. 
 
Vær opmærksom på, om du kan søge om støtte – se ovenfor Hvem kan søge? 
 



 

Projektleder 
Angiv kontaktinformation om projektleder. Projektleder skal være ansat i ansøgerorganisationen, 
og kan således ikke være fra en anden tredjepartsorganisation eller lign. 
 
Bilag 
Du skal vedlægge regnskabsmateriale eller budgetter for 2019 eller andet, der dokumenterer 
publikumsrelateret omsætning for 2019/2020.  
 
Du skal fremsende ny, underskrevet kontohavererklæring fra ansøgers pengeinstitut for den konto, 
som midlerne ønskes udbetalt til, for at vi kan foretage en hurtig udbetaling. Hvis du ikke kan nå at 
sende erklæringen inden ansøgningsfristens udløb, så er det muligt at eftersende den. 
 
Vær opmærksom på krav til dokumentation 
 
Realdania forbeholder sig ret til at indhente yderligere information fra ansøger for at kunne 
behandle ansøgningen. Du opfordres til at udfylde ansøgningen så præcist som muligt og 
vedlægge ansøgningen alle relevante og fyldestgørende materialer. Så kan vi behandle 
ansøgningen hurtigt og effektivt. 
 
 
 




