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Regionsrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2020
oprettet en Kultur- og eventpulje for tiltrækning og gennemførelse af
store internationale kultur- og sportsevents til gennemførelse i
Region Midtjylland, og afsat 4 mio. kr. til puljen i 2020 og 2 mio. kr. i
de efterfølgende tre overslagsår. Regionsrådet vedtog retningslinjer
og kriterier for puljen den 29. april 2020. Der er indkommet 5
ansøgninger til ansøgningsfristen den 1. september 2020.
Aarhus Kommune, The Ocean Race 2023
Resume:
Aarhus Kommune søger om et tilskud på 4 mio. kr. fordelt med 2
mio. kr. i 2020 og 1. mio. kr. de efterfølgende 2 år til udvikling og
gennemførelse af The Ocean Race. Verdens længste og hårdeste
havkapsejlads The Ocean Race ankommer og gør stop i Aarhus i 14
dage i 2023. Aarhus Kommune medfinansierer eventen med 18 mio.
kr.
Stoppet i Aarhus bliver en 14- dages maritim fest på de bynære
havnearealer med en række arrangementer og events, hvor
bæredygtighed og grøn opstilling er i fokus gennem et selvstændigt
bæredygtighedsprogram. Dette er målrettet både deltagere,
medrejsende, unge mennesker i regionen, NGO'er m.fl. Der
planlægges bl.a. i samarbejde med Region Midtjylland at gennemføre
 et ungdomsprogram med fokus på bæredygtighed og grøn
omstilling
 fokus på transportløsninger
 et inddragelse- og oplevelsesområde – "Sustainability Island"

Side 1

I forbindelse med arrangementet arbejdes med udvikling af eventarrangører, udvikling af
frivillighed og udvikling af det lokale sejlermiljø.
Som led i arbejdet med bæredygtighed gennemføres der et "Aarhus Sustainability Summit"
(arbejdstitel) der omfatter
 Ocean Race Summits (evt. virtuelt) i de øvrige værtsbyer for The ocean Race
 et erhvervs topmøde
 et folkeligt topmøde
 et ungdoms topmøde
Det er forventningen, at The Ocean Race vil trække 400.000 besøgende til Aarhus, hvoraf det
forventes at der er 40.000 udenlandske gæster.
The Ocean Race er omgivet af en massiv pressedækning på tv, sociale medier, internet og
trykte medier. Der planlægges gennemført en international markedsføring i samarbejde
mellem VisitAarhus og VisitDenmark. Herudover gennemføres der national og
regionalmarkedsføring.
Administrationens vurdering:
Administrationen vurderer, at The Ocean Race opfylder Region Midtjyllands overordnede
retningslinjer for kultur- og eventpuljen. Eventen har en markant international betydning med
en betydelig markedsføring og branding af Aarhus og regionen. Eventen understøtter
regionens arbejde med at virkeliggøre FN's verdensmål og inddrager regionen i dette arbejde.
Administrationen har vurderet ansøgningen i forhold til de syv opstillede vurderingskriterier, og
finder at ansøgningen indeholder en fyldestgørende beskrivelse i forhold til disse kriterier. Det
er således administrationens opfattelse, at ansøgningen beskriver sammenhæng til den
regionale udviklingsstrategi, eventens betydning i forhold til FNs verdensmål og beskrivelse af,
hvordan den gennemføres på et bæredygtigt grundlag.
Indstilling:
Administrationen indstiller, at der ydes den ansøgte tilskud på 4 mio. kr.
Herning Kommune, VM i ridesport 2022.
Resume:
Herning Kommune søger om et tilskud på 2 mio. kr. til tiltrækning og gennemførelse af VM i
ridesport i 2022, der gennemføres i en periode på 10 dage. Herning Kommune medfinansierer
eventen med 7 mio. kr.
VM i ridesport gennemføres hvert 4. år og der forventes deltagelse af 1000 heste, som
deltager i fire discipliner. Konkurrencerne foregår på en eventplads foran MCH Arena og
indendørs i Jyske Bank Boxen i Herning.
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I forbindelse med VM i ridesport vil der være fokus på aktiviteter der knytter sig til FNs
verdensmål 3 Sundhed og trivsel, mål 10 Mindre ulighed, mål 12 Ansvarlig forbrug og mål 17
Partnerskaber. Herning Kommune planlægger at gennemføre 3 side-events i tilknytning til VM i
ridesport:
 styrke inddragelse af handicappede / sårbare grupper
 bæredygtighed via ansvarligt forbrug, mindre madspild og reducering af
affaldsmængder
 involvering af elever i grundskolerne for at fremme sundhed og trivsel
Det er forventningen, at VM i ridesport vil tiltrække 200.000 besøgende, hvoraf de 70.000 vil
være internationale gæster.
Der vil komme omkring 1.000 pressefolk fra hele verden, der er med til at synliggøre sporten
og de oplevelser, de kan få i Herning og Region Midtjylland.
Administrationens vurdering:
Administrationen vurderer, at VM i ridning opfylder Region Midtjyllands overordnede
retningslinjer for kultur- og eventpuljen. Eventen har en markant international betydning med
en betydelig markedsføring og branding af Herning og regionen. Eventen understøtter
regionens arbejde med at virkeliggøre FN's verdensmål og inddrager regionen i dette arbejde.
Administrationen har vurderet ansøgningen i forhold til de syv opstillede vurderingskriterier, og
finder at ansøgningen indeholder en fyldestgørende beskrivelse i forhold til disse kriterier. Det
er således administrationens opfattelse, at ansøgningen beskriver sammenhæng til den
regionale udviklingsstrategi, eventens betydning i forhold til FNs verdensmål og beskrivelse af
hvordan den gennemføres på et bæredygtigt grundlag.
Indstilling:
Administrationen indstiller, at der ydes den ansøgte tilskud på 2 mio. kr.
Herning Kommune, VM i ishockey 2025
Resume:
Herning Kommune søger om et tilskud på 5 mio. kr. til tiltrækning og gennemførelse af VM i
ishockey 2025. Herning Kommune medfinansierer med 9,3 mio. kr.
VM i ishockey afvikles over 16 dage i maj 2025 i Sverige og Danmark. Det danske spillested –
som enten bliver København eller Herning – forventes afklaret i 2021. Herning Kommune
søger derfor kultur- og eventpuljen på nuværende tidspunkt for at sikre en regional opbakning,
som har betydning for valg af spillested. Herning Byråd har besluttet, at man ønsker en
gentagelse af værtsskabet og succesen fra 2018.
VM i ishockey spilles i to puljer med deltagelse af 8 lande i hver pulje, hvor den ene puljes
kampe vil blive spillet, således at der inkl. kvartfinaler spilles 30 kampe. Semifinaler og finaler
spilles i Sverige. Deltagerne forventes udover europæiske lande at være USA og Canada.
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Herning kommune ønsker med udgangspunkt i VM i ridning i 2022 at udvikle på FNs
verdensmål ved afholdelse af internationale events og har derfor fokus på Sundhed og trivsel
(mål 3), Mindre ulighed (mål 10), Ansvarligt forbrug (mål 12 og Partnerskaber (mål 17).
Herning Kommune planlægger at gennemføre 3 side-events i tilknytning til VM i ishockey:
 ansvarligt forbrug afvand (reducere vandforbrug m.m.)
 involvering af elever i grundskolerne for at fremme sundhed og trivsel
 styrke inddragelse af handicappede / sårbare grupper
Det er forventningen, at VM i ishockey vil tiltrække et antal tilskuere på niveau med VM i
ishockey 2018, hvor der blev solgt mere end 335.000 billetter i København og Herning. Der
forventes et meget betydeligt antal internationale tilskuere.
Ud over de deltagende hold forventes der over 1.000 pressefolk fra hele verden. I 2019 blev
VM i ishockey vist på TV i 165 lande med over 1 mia. seere.
Administrationens vurdering:
Administrationen vurderer, at VM i ishockey opfylder Region Midtjyllands overordnede
retningslinjer for kultur- og eventpuljen. Eventen har en markant international betydning med
en betydelig markedsføring og branding af Herning og regionen. Eventen understøtter
regionens arbejde med at virkeliggøre FN's verdensmål og inddrager regionen i dette arbejde.
Administrationen har vurderet ansøgningen i forhold til de syv opstillede vurderingskriterier, og
finder at ansøgningen indeholder en fyldestgørende beskrivelse i forhold til disse kriterier. Det
er således administrationens opfattelse, at ansøgningen beskriver sammenhæng til den
regionale udviklingsstrategi, eventens betydning i forhold til FNs verdensmål og beskrivelse af
hvordan den gennemføres på et bæredygtigt grundlag.
Indstilling:
Administrationen indstiller, at der ydes en tilskud på 4 mio. kr., og ikke 5 mio. kr. som ansøgt,
på grund af størrelsen rammen for puljen.
Himherandit Production, The GENDERhouse Festival #2 i 2021
Resume:
Himherandit Production i Aarhus søger om et tilskud på 100.000 kr. til at gennemføre The
GENDERhouse Festival #2 i 2021. Aarhus Kommune har bevilget 100.000 kr. til festivalen.
Himherandit Productions er et performancekompagni, der har skabt banebrydende
forestillinger. The GENDERhouse Festival finder sted i Aarhus fra den 24. september til den 10.
oktober 2021 i Aarhus. Festivalen er en international Queer Arts festival (LBGT+), der
produceres og kuranteres af Himherandit Production i samarbejde med nationale og
internationale kulturorganisationer og samarbejdspartnere. Festivalen præsenterer queer art
på tværs af genrer og formater, og henvender sig til et publikum, der interesserer sig for køn,
seksualitet og identitet.
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Festivalen holdes hvert tredje år, og første festival blev holdt i 2018 i Aarhus. I 2018 var der
78 performances ved festivalen og det vurderes, at 50.000 personer var i berøring med
festivalen.
Administrationens vurdering:
Det er administrationens vurdering, at festivalen ikke lever op til de overordnede retningslinjer
for kultur- og eventpuljen til projekter, der kan støttes. Festivalen er først og fremmest en by
event i Aarhus.
Eventen har ikke en markant international betydning med en betydelig markedsføring og
branding af Aarhus og regionen. Ansøgningen indeholder ingen oplysninger om evt. antal
internationale deltagere. Festvalen har fokus på FNs verdensmål om Mangfoldighed og
ligestilling, men opfylder ikke kravet om at inddrage regionen i eventen.
Administrationen har vurderet ansøgningen i forhold til de syv opstillede vurderingskriterier, og
finder ikke at ansøgningen indeholder en fyldestgørende beskrivelse i forhold til disse kriterier.
Det er således administrationens opfattelse, at der ikke kan ydes tilskud til ansøgningen.
Indstilling:
Administrationen indstiller, at der gives afslag på ansøgningen.
Ikast-Brande kommune, Verdensmålsgavlene i Midtjylland
Resume:
Ikast-Brande kommune søger om et tilskud på 1,5 mio. kr. til kultureventen
"Verdensmålsgavlene i Midtjylland", der varer 17 uger i 2021. Der forventes en kommunal
medfinansiering fra de 8 kommuner på 850.000 kr., hvor 17 gavlværker bliver præsenteret.
Ideen er, at 17 kunstarter vil præsentere gavlværker med udgangspunkt i et af de 17
verdensmål. Lokalt skabes samarbejde med borgere, der vil løse opgaver for kunstnerne.
Ideen er udsprunget af gavlmalerierne i Brande.
Projektets mål er, at synliggøre arbejdet i Region Midtjylland med bæredygtighed med relation
til FNs verdensmål.
Det forventes, at mindst 500 tilskuere til hvert af de 17 gavlværker (8.500 tilskuer samt
100.000 gæster eller turister).
Administrationens vurdering:
Det er administrationens vurdering, at eventen ikke lever op til de overordnede retningslinjer
for kultur- og eventpuljen til projekter, der kan støttes.
Eventen har ikke en markant international betydning med en betydelig markedsføring og
branding af Ikast-Brande området eller regionen. Ansøgningen indeholder ingen oplysninger
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om evt. antal internationale deltagere. Festvalen har fokus på FNs verdensmål om
Mangfoldighed og ligestilling, men opfylder ikke kravet om at inddrage regionen i eventen.
Administrationen har vurderet ansøgningen i forhold til de syv opstillede vurderingskriterier, og
finder ikke at ansøgningen indeholder en fyldestgørende beskrivelse i forhold til disse kriterier.
Det er således administrationens opfattelse, at der ikke kan ydes tilskud til ansøgningen.
Indstilling:
Administrationen indstiller, at der gives afslag på ansøgningen.
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