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Kulturudviklingsmidler 2022

Kulturudviklingsmidler
Formål:
Region Midtjyllands kulturudviklingsmidler bruges til at understøtte
og gennemføre regionsrådets kulturpolitik, der udgør en del af den
regionale udviklingsstrategi og dens vision om ”en attraktiv og
bæredygtig region for alle”. Kulturpolitikken har to overordnede mål:



Et mangfoldigt og varieret kulturliv for alle
Et kompetent kulturliv i udvikling

Kulturudviklingsmidlerne udmøntes gennem tre forskellige puljer
herunder midler til egne strategiske indsatser med udgangspunkt i
kulturpolitikken samt til samarbejdet i Europæisk Kulturregion og til
Den Jyske Kunstfond.
Kulturpuljen
Kulturpuljens midler anvendes dels som tilskud til konkrete
kulturprojekter baseret på ansøgningsrunder og dels til strategiske
indsatser, herunder Europæisk Kulturregion.
Kulturpuljen støtter større kulturudviklingsprojekter og mindre
kulturprojekter således at ca. 75% af midlerne anvendes til de større
kulturudviklingsprojekter. Der kan maksimalt ydes et tilskud på
100.000 kr. til de mindre kulturprojekter.
Hvem kan søge – krav til finansiering – krav til indhold.
Hvem kan søge tilskud?


Ansøger skal være en kulturinstitution, forening eller offentlig
organisation – der kan ikke ydes tilskud til virksomheder eller
enkeltpersoner (disse kan dog godt indgå i ansøgninger som
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partner)
De større kulturudviklingsprojekter skal som hovedregel inddrage en bred kreds af
kulturaktører fra flere kommuner mens for de mindre kulturprojekter er tilstrækkeligt at
inddrage en yderligere kulturaktør fra en anden kommune end ansøgerens.
Ansøgere eller partnere uden for regionen kan ikke erstatte partnere inden for regionen
og hovedparten af deltagerne skal have adresse i regionen

Der gives ikke tilskud til:





Ansøgers eller deltagers almindelige virksomhed eller driftsudgifter
Udgifter til anlæg, inventar, udstillinger, indkøb af kunst, forestillinger såfremt der
alene søges om tilskud hertil. Som led i større projekter kan der indgå udgifter til
inventar, udstillinger og forestillinger.
En ansøgning fra en enkelt kulturaktør uden partnere.

Krav til finansiering



det regionale tilskud kan normalt maksimalt udgøre 50% af det samlede budget ved de
større kulturudviklingsprojekter og maksimalt 75% ved de mindre kulturprojekter.
frivilligt arbejde kan ikke indgå som medfinansiering

Krav til indhold i ansøgninger:
Større kulturudviklingsprojekter
Projekter skal understøtte et eller flere af
kulturpolitikkens fem indsatsområder og et
eller flere af de tre tværgående udviklingsspor
Der skal være tale om et (større)
udviklingsprojekt (med strategisk betydning)
Projekter skal udvikles og gennemføres i
brede partnerskaber mellem flere
kulturaktører
Projekter skal
 indeholde innovation og udvikling
 være regionalt relevante
 give læring og viden

Mindre kulturprojekter
Projekter skal understøtte et eller flere af
kulturpolitikkens fem indsatsområder og et
eller flere af de tre tværgående udviklingsspor
Der skal være tale om et projekt der støtter
udvikling og eksperimenter i kulturlivet
Projekter skal som minimum gennemføres i
samarbejde med en anden kulturaktør fra en
anden kommune
Projekter skal
 indeholde innovation og udvikling
 være lokalt og gerne regionalt
relevante
 give læring og viden

Projekter skal have bred regional relevans

Region Midtjyllands vurdering og prioritering af ansøgninger
Ansøgninger til kulturpuljen – både de større kulturudviklingsprojekter og de mindre
kulturprojekter - vurderes ud fra følgende fire kriterier:
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Innovation og udvikling
Projektet skal skabe ny udvikling, nye produkter, nye arbejdsformer – gerne i et samarbejde med
aktører fra andre kulturområder eller andre samfundsområder. Projektet bør medvirke til
skabelse af innovative udviklingsmiljøer. Der lægges også vægt på projektets originalitet. Helt
store projekter bør tilføre "noget nyt" til regionen, mens det er tilstrækkeligt at de mindre
kulturprojekter skaber udvikling for egen kulturinstitution eller i lokalområdet.



Partnerskaber og projektets organisering
For de større kulturudviklingsprojekter bør projekter udvikles og gennemføres i et partnerskab på
tværs af geografi, som medvirker til en bred regional forankring eller styrker samspillet mellem
kulturlivet og andre vigtige samfundsområder. Partnerskaber kan være på lokalt, regionalt,
nationalt eller internationalt niveau. Kriteriet har fokus på projekters regionale betydning og
relevans.
For de større kulturudviklingsprojekter lægges der vægt på projektets organisatoriske styrke og
forankring, og der lægges også vægt på, at der indgår samarbejdspartnere udover ansøger, som
centrale for at udvikle, producere og/eller gennemføre projektet.
For de mindre kulturprojekter skal der alene være et partnerskab med mindst en anden
kulturaktør i en anden kommune end ansøgers.



Projektets relevans
I hvilket omfang understøtter projektet regionens kulturpolitik? Hvem er projektet rettet mod, og
hvem får gavn af projektet? Hvorfor er projektet relevant for regionens borgere og kulturliv?



Læring, viden og ”varig” udvikling
Projektet bør skabe ny læring og viden, der stilles til rådighed for andre interessenter. Projektet
bør desuden have varige effekter, der rækker ud over projektperioden.

Vurderingen af kravene til opfyldelse af disse fire kriterier vil være højere, jo større
projekterne er - både med hensyn til omfang og økonomi. Det betyder, at kravene til de
mindre kulturprojekter er langt mindre end til de større kulturudviklingsprojekter.
I den samlede prioritering af midlerne vurderes ansøgninger i hvor høj grad de opfylder de fire
kriterier og om disse opfyldes i høj, middel eller lav grad.
Kultur- og eventpuljen
Region Midtjylland har etableret en regional kultur- og eventpulje for tiltrækning af og
gennemførelse af store internationale kultur- og sportsevents i Region Midtjylland. Puljen er
tiltænkt kommuner i regionen, der vil ansøge om at blive værtskommune for sådanne events.
Kultur- og eventpuljen skal bidrage til at virkeliggøre den regionale udviklingsstrategis
ambition om, at Region Midtjylland skal være en attraktiv og bæredygtig region for alle.
Regionsrådet har den 29. april 2020 godkendt retningslinjer for ydelse af tilskud fra kultur- og
eventpuljen samt tilhørende kriterier for prioritering af ansøgninger. Disse retningslinjer og
kriterier anvendes uændret i forbindelse med ansøgninger i 2022.
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Pulje til kultur- og sundhed
Puljen til kultur- og sundhed målrettes kulturaktører og partnerskaber inkl. for eksempel
institutioner, kommuner og hospitaler, der kan udvikle nye løsninger til området. Desuden
anvendes midlerne til, at aktører fra kulturlivet kan implementere for eksempel 'koncept for
musik på hospitaler' samt til forberedelserne og udviklingen af et videns- og kompetencecenter
for kultur og sundhed. Af kultur- og sundhedspuljen på 2 mio. kr. afsættes 1,5 mio. kr. til
ansøgninger mens 0,5 mio. kr. anvendes til egne udviklingsaktiviteter.
Kriterier for ansøgninger til kultur- og sundhedspuljen fastlægges via en behandling i udvalget
for regional udvikling begyndelsen af 2022.
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