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Danmarks Industrimuseums projekt ”Udvikling af nyt koncept 

for formidling, IT og forretningsdrift for Danmarks 

Pengemuseum – et omdrejningspunkt for kultur, uddannelse 

og erhverv” 

 
Resume: 

Danmarks Industrimuseum i Horsens søger Region Midtjyllands pulje 
til regionale oplevelsesprojekter om et tilskud på 600.000 kr. til 
projektet ”Udvikling af nyt koncept for formidling, IT og 
forretningsdrift for Danmarks Pengemuseum – et omdrejningspunkt 
for kultur, uddannelse og erhverv”. Projektet har fokus på at udvikle 
nye formidlingsformer samt et forretningskoncept til anvendelse i 
udviklingsprojektet Danmark Pengemuseum. 

 
Sagsfremstilling: 
 

Vækstforum godkendte på sit møde den 13. juni 2007 etablering af 
formålsbestemte puljer, herunder en pulje til regionale 
oplevelsesprojekter, som har været udbudt med en ansøgningsrunde 
den 1. august og den 17. september 2007. Samtidig godkendte 
Vækstforum kriterier for anvendelse af puljen og etablering af et 
ekspertpanel, der har til opgave at vurdere, om projekterne lever op 
til Vækstforums kriterier for regionale oplevelsesprojekter. 

  

Regionsrådet vedtog på sit møde den 20. juni 2007, at der af Region 
Midtjyllands midler til regional udvikling reserveres 15,5 mio. kr. til 
de regionale oplevelsesprojekter samtidig med at der tilsvarende 
påregnes en medfinansiering fra EU’s Regionalfondsmidler på 9,5 
mio. kr. 

 

Danmarks Industrimuseum i Horsens søger Region Midtjyllands pulje 
til regionale oplevelsesprojekter om et tilskud på 600.000 kr. til 
projektet ”Udvikling af nyt koncept for formidling, IT og 
forretningsdrift for Danmarks Pengemuseum – et omdrejningspunkt 
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Side 2 

 

Formålet med projektet er at udvikle nye formidlingsformer samt et forretningskoncept til 
anvendelse i udviklingsprojektet Danmarks Pengemuseum. Danmarks Pengemuseum tænkes 
etableret som et nationalt og internationalt funderet museums- og konferencecenter i 
tilknytning til Danmarks Industrimuseum. 

  

Projektets overordnet mål er at skabe nye koncepter for museer og attraktioner ved at 
kombinere viden, forskning og brugen af oplevelser med nye medier og formidlingsformer til 
forretnings- og erhvervsudvikling. Der sættes samtidig fokus på at skabe tvær-sektorielle 
synergier mellem finanssektoren, erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne, turismen og 
kulturarven i Region Midtjylland. 

Konkret skal der i projektet udvikles følgende: 

1. Nye koncepter for udstillingsform og formidling  
2. Analyse af betingelserne for at konstruere et IT-baseret ”Børsspil” - rettet mod 
ungdomsuddannelserne  

3. Konceptet for et fagligt baseret oplevelsesafsnit for børn - et børne-penge-læringsted  
4. Forretningskonceptet for et kommercielt orienteret forskningsbaseret museum 

Bag projektet står en lang række samarbejdspartner, der skal sikre projektets gennemførelse: 
Syddansk Universitet, Horsens Gymnasium og Vitus Bering HTX, VIA - Vitus Bering Horsens, 
DPUskole, diverse pengeinstitutter, Finansrådet, Finanssektorens Uddannelsescenter i 
Skanderborg, Horsens Turistråd, ICOMON og Midtjyske Museers Udviklingsråd.  

Som konsulenter tilknyttet projektet er: Animationsværkstedet a/s - Viborg, Kuben 
Management a/s og arkitektfirmaet DAI. 

Det vurderes i ansøgningen, at Danmarks Pengemuseum vil have et besøgstal på mellem 20-
30.000 besøgende pr. år. Hertil kommer Danmarks Industrimuseums ca. 40.000 besøgende 
pr. år. Udbygges området yderligere med en samling af alle de kulturhistoriske museer i 
Horsens, "MuseumsVærket", vurderes det, at der afhængig af særudstillingers 
gennemslagskraft, vil være basis for mellem 100.000 og 120.000 besøgende pr. år. 

    

Budget 
Nye koncepter for udstillingsform og formidling 325.000 kr. 
Analyse af spiludvikling 
Koncept for Børne-penge-læringssted 

375.000 kr. 
100.000 kr. 

Udvikling af forretningskoncept 
Projektledelse 

150.000 kr. 
275.000 kr. 

I alt* 1.225.000.kr. 
*Detaljeret budget fremgår af ansøgningen. 
  



 
 

Side 3 

Finansieringsplan 

Region Midtjylland 600.000 kr. 
Nordea Danmark Fonden 
Privatfond 
Egenfinansiering i form af interne timer  

150.000 kr. 
200.000 kr. 
275.000 kr. 

I alt 1.225000 kr. 
  

Administrationen bemærkninger: 

Det nedsatte ekspertpanel har vurderet, at prækvalifikationsansøgningen levede op til 
kriterierne for at opnå tilskud fra pulje til regionale oplevelsesprojekter, men fandt samtidigt at 
det oprindelige ansøgte beløb på 1 mio. kr. var for stort. Ansøger blev bedt om at udforme en 
ny ansøgning, hvori der var vægt på udviklingen af nye forretningskoncepter samt en 
beskrivelse af, hvordan besøgstallet udbygges. 

  

Med hensyn til ekspertpanelets bemærkninger er disse indarbejdet i den endelig ansøgning, 
hvor forretningskonceptet og koncepter for formidling er bærende elementer. Ansøger har 
ligeledes reduceret det ansøgte beløb til 600.000 kr. . 

  

Projektet har fokus på attraktionsudvikling inden for kulturen. Samspillet mellem kultur, 
erhverv og viden/uddannelse danner nogle muligheder for udfoldelse af oplevelsesøkonomien i 
Region Midtjylland. 

  

Der vil i resultatkontrakten opstilles konkrete krav til udviklingen af projektets 
forretningsmæssige potentiale. 

  

Det er administrationens opfattelse af ansøgningen lever op til Vækstforums overordnede 
formål om innovation i virksomheder og udvikling af oplevelsesøkonomien, jf. afsnit 5.8 i 
Vækstforums handlingsplan. Det vurderes desuden, at projektet opfylder kriterierne for 
regionale oplevelsesprojekter samtidig med, at det lever op til de seks overordnede kriterier i 
erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan. 

  

Administrationen anbefaler, at projektet godkendes ud fra ovenstående bemærkninger og at 
projektet gennemføres med den forudsatte finansiering. 
 
 
 
 
 
 


