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Retningslinjer for
kulturpuljen 2018
og proces for behandling
af ansøgninger

Et rigt og levende kulturliv bidrager til at gøre Region Midtjylland
attraktiv både som et sted at bo og som et sted at arbejde og drive
virksomhed. Samtidig vil man med et kulturliv, hvor der satses på
kreativitet og udvikling, gøre regionen til en interessant
samarbejdspartner både i et nationalt og internationalt perspektiv.
Regionen bidrager til at styrke kulturlivet ved at skabe gode rammer
for samarbejdet mellem de mange engagerede, dygtige og
professionelle kulturaktører, der findes i regionen. Sammen kan vi
udrette ting, som er vanskelige eller umulige for de enkelte.
Kulturhovedstadsåret har ført til et helt epokegørende samarbejde
mellem kommunerne i regionen, som både regionen og kommunerne
ønsker fortsat, hvilket derfor også vil sætte et stærkt præg på
regionens kulturpolitik i de kommende år.
Formål med Region Midtjyllands kulturpulje.
Formålet er at styrke samarbejdet om kultur på tværs af regionen.
Samt at bidrage til borgernes adgang til kunstneriske og kulturelle
oplevelser og deres mulighed for selv at engagere sig i kulturlivet og
samfundet.
Ved tildeling af tilskud i 2018 bliver der lagt vægt på, at de projekter,
der modtager tilskud, bidrager til udviklingen af det regionale
kultursamarbejde i regionen, som har fået navnet "Europæisk
Kulturregion".
Retningslinjerne for kulturtilskud kan sammenfattes i tre overordnede
omdrejningspunkter:





Udvikling.
Netværk.
Internationalt udsyn og samarbejde.

Hvilke typer af projekter, kan modtage støtte:


Projekter, der går nye veje i udvikling af nye produkter, arbejdsformer og værktøjer.



Projekter, der har regional betydning og bliver gennemført af et partnerskab med bred
regional forankring. Der kan også være tale om projekter, der styrker samspil mellem
kultur og andre vigtige samfundsområder f.eks. erhverv, uddannelse, sundhed m.m.
Partnerskaber skal som hovedregel udgøres af institutioner, organisationer m.m. der
omfatter mere end en kommune.



Projekter, der skaber resultater, som er relevante for en stor del ar regionens kulturliv.



Projekter, der har et internationalt perspektiv og som rummer samarbejde og udvikling
på tværs af landegrænser.



Projekter, der skaber læring og ny viden, som stilles til rådighed for andre parter.



Projekter, der skaber udvikling, som rækker ud over projektperioden.

Retningslinjer for regional medfinansiering:





Der skal være medfinansiering på mindst 50% af totalbudgettet. Medfinansieringen skal
komme fra kilder, der ikke i forvejen er helt eller delvist finansieret af regionen, f.eks.
kommuner, stat, EU eller kulturinstitutioner.
Der gives ikke tilskud til drift eller ansøgers almindelige virksomhed.
Regionen kan give tilskud i de tre første leveår og til udviklingsprojekterne i
netværkenes regi.
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