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Notat vedr. puljer i budgettet for regional udvikling
Inden for budgettet for regional udvikling kan der gives økonomisk
tilskud til projekter via følgende to pujer:
KULTURPULJEN giver mulighed for støtte til medfinansiering af kulturprojekter, der lever op til regionens kulturpolitik. Efter denne fokuserer vores kulturindsats primært på kunstneriske udtryksformer. Det
er bredt defineret og kan både dække over traditionelle kunstformer
som billedkunst, teater, litteratur og musik. Det kan også være brancher, der beskæftiger sig med kreativ skabelse og et kunstnerisk
sprog som arkitektur og design. Eller projekter, der arbejder med
kunstneriske udtryksformer inden for andre områder i samfundet.
Der er defineret følgende kriterier for tilskud fra kulturpuljen:








Innovation og udvikling:
Projektets originalitet/bidrag til ny udvikling, nye produkter,
nye arbejdsformer, nye innovative udviklingsmiljøer - gerne i
samarbejde med aktører fra andre kultur- og samfundsområder.
Partnerskaber og organisering:
Projektet udvikles og gennemføres i partnerskab på tværs af
geografi (lokalt, regionalt, nationalt eller internationalt), og
medvirker dermed til en bred regional forankring eller styrker
samspillet mellem kulturlivet og andre vigtige samfundsområder. Der lægges endvidere vægt på projektets organisatoriske
styrke og forankring, og at samarbejdspartnere indgår som
centrale i selve udviklingen af projektet.
Projektets relevans:
Projektets understøttelse af regionens kulturpolitik samt projektets relevans for regionens borgere og kulturliv, herunder
hvem projektet henvender sig til og hvem projektet gavner.
Læring, viden og varig udvikling:
Projektets evne til at skabe ny læring og viden, som projektet
stiller til rådighed for andre interessenter samt at projektet
bør have varige effekter, som rækker ud over projektperioden.
Læs mere på: Region Midtjyllands kulturudviklingsmidler - Region Midtjylland (rm.dk) og regionens kulturpolitik på:
w_5597_kulturpolitik_rm_-2020_3.pdf
Ansøgningsfrist: Den 19. september 2022.

Dato 18-05-2022

Side 1

EVENTPULJEN giver mulighed for støtte til medfinansiering af kultur- og sportsevents, som lever op til følgende retningslinjer:


Eventen skal have international karakter, dvs. have en markant international betydning og effekt i forhold til markedsføring og branding. Samtidig skal eventen kunne tiltrække et internationalt publikum i et betydeligt omfang.



Eventen skal bidrage til at virkeliggøre regionsrådets regionale
udviklingsstrategis ambition om en attraktiv og bæredygtig
region for alle, dvs. have kulturel, oplevelsesmæssig og social
betydning for regionens borgere. Og eventen skal understøtte
og/eller synliggøre regionsrådets arbejde inden for sundhedsområdet, social- og psykiatriområdet eller regional udvikling,
f.eks. gennem side-events med konkrete eventaktiviteter.



Ansøger skal om muligt gennemføre side-events eller tilknyttede events, der retter sig mod bredere målgrupper, end der
normalt deltager i selve eventen.
Der ydes alene støtte til en event, hvor det er én eller flere
kommuner som står som ansøger, en kulturinstitution under
forudsætning af, at kommune(r) yder tilsvarende støtte som
ansøgt, eller i særlige tilfælde statslige myndigheder.



Læs mere på https://www.rm.dk/regional-udvikling/det-godeliv-i-hele-regionen/kultur/kultur--og-eventpulje/
Ansøgningsfrist: Forventes at blive den 10. oktober 2022
(endelig beslutning herom afventer)
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