
 

 
 
 
 
 
 

 
Faktaark vedr. aftale af 20. juni 2007 om styrkelse af kultur- og op-
levelsesøkonomien i Danmark.  
 

• Regeringen (V og KF) og S, DF, RV og SF har den 20. juni 2007 
indgået aftale om udmøntningen af i alt 90 mio. kr. i 2007-2010 til 
styrkelse af kultur- og oplevelsesøkonomien i Danmark.  

• Aftalen er en udmøntning dels af en aftale på Kulturministeriets 
område, hvor der blev afsat i alt 20 mio. kr. til styrkelse af kultur 
og erhvervssamarbejdet, dels af aftale om udmøntning af globali-
seringspuljen på Økonomi- og Erhvervsministeriets område, hvor 
der blev afsat i alt 70 mio. kr. til at styrke de erhvervsmæssige po-
tentialer i kultur- og oplevelsesøkonomien.  

• Aftalen resulterer i to nye initiativer: Oprettelse af et center for 
kultur- og oplevelsesøkonomi og udvikling af 4 oplevelseszoner.     

• Der afsættes som led i aftalen i alt 50 mio. kr. til oprettelse af et 
center for kultur- og oplevelsesøkonomi, som skal styrke vilkåre-
ne for vækst gennem et bedre samspil mellem erhvervsliv og kul-
turliv. Centret får følgende opgaver:  
• Iværksættelse af projekter som styrker samspillet mellem er-

hvervslivet og kulturlivet. 
• Profilering af kultur- og oplevelsesøkonomien og styrkelse af 

samarbejdet mellem områdets institutioner, virksomheder mv.  
• Indsamling og formidling af viden til offentligheden, kulturli-

vet og virksomhederne.  
• Vejledning til virksomheder og til aktører i kulturlivet.  

• Der afsættes som led i aftalen i alt 40 mio. kr. til udvikling af 4 
oplevelseszoner, som skal styrke vilkårene for vækst inden for op-
levelseserhverv, hvor Danmark har særlige erhvervsmæssige po-
tentialer og kreative kompetencer, fx mode, computerspil, de-
sign/arkitektur og madkultur. Oplevelseszonerne skal udvikles i 
tæt samarbejde med erhvervets aktører. Zonerne kan fx arbejde 
med specialiserede rådgivnings- og uddannelsestilbud, udvikling 
af nye produkter og ydelser og internationale markedsfremstød for 
erhvervets virksomheder. Oplevelseszonerne vil blive sendt i ud-
bud, så konsortier bestående af fx virksomheder, uddannelsesinsti-
tutioner og kulturinstitutioner kan byde ind.  
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