
 

Side 1 

1. Information om Region Midtjyllands kulturudviklingsmidler  

2. Vejledning til ansøgningsskema til 'Større udviklingsprojekter' 

  

 

 

 

1. Information om Region Midtjyllands 
kulturudviklingsmidler 2021 

 

Kulturpuljens midler skal buges 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 følgende to overordnede mål: 

 

 Et mangfoldigt og varieret kulturliv for alle  

 Et kompetent kulturliv i udvikling  

 

For at bidrage til at nå de to overordnede mål fokuseres der i kulturpolitikken på fem 

strategiske indsatsområder og tre tværgående udviklingsspor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan læse mere om regionens indsatsområder og udviklingsspor her: www.kultur.rm.dk  

 

Særlig Corona-indsats i 2021 

Kulturudviklingsmidlerne målrettes i 2021 særligt mod udviklingsprojekter, der adresserer 

udfordringer skabt og intensiveret af corona-krisen. Vi prioriterer projekter, som skaber 

udvikling og omstilling, som eksperimenterer, og som kan skaleres og tilpasses alt efter, 

hvordan corona-situationen udvikler sig i 2021. 

 

Ansøgninger i 2021 

Der kan søges om tilskud til udvikling og gennemførelse af projekter, der understøtter et eller 

flere af de fem indsatsområder og/eller de tre tværgående udviklingsspor. For at understøtte 

en særlig corona-indsats kan der i år søges specifikt til mindre udviklingsprojekter med dertil 

reducerede krav (se kriterier for prioritering nedenfor). 

 

Der kan således søges om tilskud til: 

 Større udviklingsprojekter med bred regional relevans gennemført i brede 

partnerskaber 

 Mindre udviklingsprojekter med et maksimalt tilskud på 100.000 kr.  

 

 

 

Indsatsområder 
 Regionalt kultursamarbejde 
 Udvikling og eksperimenter 
 Kultur og sundhed 
 Kultur og landdistrikter  
 Børne- og ungekultur 

 

Tværgående udviklingsspor 
 FN's verdensmål og bæredygtighed 
 Internationalisering 
 Viden og kompetencer 

 

 

http://www.kultur.rm.dk/
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Krav til ansøgningen 

 Der skal som hovedregel være medfinansiering på mindst 25 % af det samlede budget. 

Egenfinansiering kan udgøres af egne løntimer og/eller ansøgers egne kontante midler. 

 Der gives ikke tilskud til drift eller ansøgers almindelige virksomhed, men regionen kan 

give tilskud til projekter i de tre første leveår og til udviklingsprojekter i kulturnetværk-

regi. 

 Kulturinstitutioner, foreninger eller offentlige organisationer, der arbejder med kunst, 

kreativitet, kultur og udvikling kan ansøge om støtte. Kunstnere og andre 

enkeltpersoner kan indgå i projektansøgninger via partnerskaber.  

 Ansøgere til kulturpuljen kan have adresse uden for Region Midtjylland under 

forudsætning af, at projektet retter sig mod borgere eller kulturaktører i regionen. 

 Ansøgere skal overholde retningslinjer om budget, beregning af støtteberettigede 

udgifter, tidsregistrering m.m. – se retningslinjer her: www.rm.dk/regional-

udvikling/det-gode-liv-i-hele-regionen/kultur/de-regionale-kulturudviklingsmidler 

 

Kriterier for udvælgelse af større udviklingsprojekter, der kan modtage støtte 

Der bliver lagt vægt på større udviklingsprojekter, der gennemføres i partnerskaber, med 

projektaktiviteter bredt i regionen, og hvorfra der kan opnås ny læring med bred relevans for 

både regionens borgere og kulturliv. Ansøgningerne vurderes efter følgende kriterier: 

 Innovation og udvikling 

 Partnerskaber og netværk 

 Læring, viden og varig udvikling 

 Projektets relevans 

 Projektets organisering og forankring  

 

Kriterier for udvælgelse af mindre udviklingsprojekter, der kan modtage støtte 

Der bliver lagt vægt på projekter som: 

 Understøtter udvikling, omstilling og eksperimenter i et kulturliv præget af corona-

udfordringer. 

 Tilgodeser mindre kulturaktører fx inden for vækstlaget.  

 

Derudover er det et krav, at projektet omfatter deltagelse af minimum to kulturelle aktører på 

tværs af to kommuner. Dvs. at ansøger skal samarbejde med minimum én kulturaktør i en 

anden kommune. 

 

Yderligere information 

Der er i 2021 kun én ansøgningsrunde til regionens kulturpulje den 8. februar 2021. 

Ansøgninger forventes behandlet på møde i Regionsrådets Udvalg for Regional Udvikling den 3. 

maj 2021 og i Regionsrådet den 26. maj 2021. Indstillinger om støtte eller afslag kan forud for 

møderne ses på Region Midtjyllands hjemmeside. 

 

Offentliggørelse 

Vi gør ansøgere opmærksom på følgende om regionens behandling af ansøgninger: 

 Ansøgninger registreres og oplysningerne gemmes, så vi kan følge op på støttede 

projekter og have overblik over effekten af regionens kulturpolitik.  

 Ansøgningen vil desuden blive vedhæftet regionsrådets dagsorden i sin fulde længde, 

og offentliggøres derfor online umiddelbart inden regionsrådets møde, hvor der træffes 

beslutning om bevillinger. Ligeledes vil information om støttede projekter fremgå af 

pressemeddelelser og online kommunikation umiddelbart efter regionrådets møde.  

 Da vi gerne vil dele gode erfaringer fra projekter, kan vi få brug for at dele information 

fra ansøgning og evt. evalueringer enten online eller ved fysiske arrangementer. Vi vil 

altid bede om dit samtykke inden vi deler dine oplysninger med andre.  

 Læs evt. om regionens behandling af persondata her: https://www.rm.dk/om-os/Dine-

data 

http://www.rm.dk/regional-udvikling/det-gode-liv-i-hele-regionen/kultur/de-regionale-kulturudviklingsmidler
http://www.rm.dk/regional-udvikling/det-gode-liv-i-hele-regionen/kultur/de-regionale-kulturudviklingsmidler
https://www.rm.dk/om-os/Dine-data
https://www.rm.dk/om-os/Dine-data
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Bilag kan vedlægges, men ansøgningen skal kunne læses og vurderes uafhængigt af 

disse. Husk at begrænse omfanget af materialet.   

 

Ansøgere opfordres til at kontakte regionens kulturteam forud for ansøgning – se 

kontaktinformation her: http://www.rm.dk/regional-udvikling/kultur/oversigt-over-

medarbejdere-kultur 

http://www.rm.dk/regional-udvikling/kultur/oversigt-over-medarbejdere-kultur
http://www.rm.dk/regional-udvikling/kultur/oversigt-over-medarbejdere-kultur
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2. Vejledning til ansøgningsskema  
 

Ansøgningsskemaets opbygning 

1.  Stamoplysninger om projektet 

a. Projektets ansøger 

b. Projektidentifikation 

c. Projektets samarbejdspartnere og organisering 

2.  Projektbeskrivelse 

3.  Projektets bidrag til udvikling af kulturen i Region Midtjylland 

4.  Resultater og effekt 

5.  Økonomi 

6.  Bilag 

 

1. Stamoplysninger om projektet 
Oplys projektets basisinformation ved at besvare nedenstående spørgsmål: 

 

a. Projektets ansøger 

Udfyld oplysninger om ansøger (organisation), adresse, postnummer og by, projektets adresse 

(hvis den er forskellig fra ansøgers), CVR-nummer, navn, telefonnummer og e-mailadresse på 

projektets kontaktperson.  

 

Vær opmærksom på, at du skal have et CVR-nummer for at modtage støtte fra de regionale 

kulturudviklingsmidler. 

 

b. Projektidentifikation 

Indtast projektets titel, startdato og slutdato. 

 

c. Projektets samarbejdspartnere og organisering 

Angiv hvilke samarbejdspartnere, som ud over ansøger indgår som central for at udvikle, 

producere og/eller gennemføre projektet. Det kan fx være kulturelle partnere, virksomheder, 

uddannelses- og vidensinstitutioner, foreninger el.lign.  

 

Angiv partnerne enkeltvis med navn, postnummer og by. Angiv også (med kryds), om der er 

tale om et samarbejde, der er bekræftet mellem parterne, eller der er tale om eventuelle 

øvrige parter, du måtte være i dialog med eller planlægger at samarbejde med, men hvor der 

endnu ikke foreligger en bekræftet samarbejdsaftale.  

 

Du kan tilføje flere linjer i tabellen efter behov. 

 

Efterfølgende beskrives den eller de forskellige samarbejdsparternes rolle og bidrag i projektet, 

herunder hvilke specifikke opgaver de varetager i projektet. 

 

Hvis der er eller forventes øvrige deltagere i projektet, beskrives også deres rolle og bidrag, 

herunder hvilke specifikke opgaver de varetager i projektet. 
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Beskriv projektets organisering. Hvem er ansvarlig for projektets ledelse, er der nedsat 

arbejdsgrupper, styregrupper el.lign., og hvem deltager heri. 

 

 

2. Projektbeskrivelse 
Beskriv dit projekt ved at besvare nedenstående spørgsmål: 

 

 Start med at give et kort og præcist resumé af projektet. 

 Beskriv projektets formål. Hvad forsøger du/I at opnå gennem projektet.  

 På hvilken baggrund er projektet opstået? Bygger projektet på tidligere aktiviteter og 

erfaringer?  

 Beskriv projektets konkrete indhold og aktiviteter. Hvad skal der ske i løbet af 

projektperioden? 

 Beskriv projektets overordnede tidsplan og milepæle/delmål i projektet (dvs. definerede 

delresultater og delleverancer af central betydning for det endelige projektmål). 

 Hvem henvender projektet sig til, dvs. hvem er målgruppen for de konkrete aktiviteter? 

 

 

3. Projektets bidrag til udvikling af kulturen i Region Midtjylland 
Beskriv, hvordan dit projekt forholder sig til indsatsområderne i regionens kulturpolitik, og 

hvordan projektet bidrager med ny værdi og relevans til udvikling af kulturen i det midtjyske – 

til gavn for både kulturliv og borgere. 
 

 Angiv med afkrydsning hvordan dit projekt forholder sig til indsatsområderne i Region 

Midtjyllands kulturpolitik (se link side 1). Beskriv også kort sammenhængen til 

indsatsområde og/eller tværgående udviklingsspor. 

 Beskriv dit projekts nyhedsværdi - hvordan adskiller det sig fra eksisterende projekter 

og aktiviteter?  

 Hvordan er projektet med til at udvikle det midtjyske kulturliv, og hvordan er det 

relevant for regionens borgere? 

 

4. Resultater og effekt 
Beskriv projektets forventede resultater og effekt ved at besvare nedenstående spørgsmål: 

 

 Hvad er projektets konkrete mål og succeskriterier? 

 I hvilke kommuner har projektet effekt? 

 Hvordan vil projektet blive evalueret, og hvordan skal resultater og læring formidles? 

 Hvordan tænkes projektet forankret eller videreført efter projektperioden? 

 

5. Økonomi 
Udfyld skema med udgifter og finansiering. Som udgangspunkt skal der benyttes de angivne 

poster i udgifts- og finansieringsskemaet. Såfremt det er vigtigt for at forstå projektet, kan der 

indsættes ekstra udgiftsposter i skemaet. 

 

Det ansøgte støttebeløb fra Region Midtjylland må maksimalt udgøre 75% af den samlede 

finansiering. 

 

Det skal angives, om ekstern finansiering er bevilget eller ikke bevilget (dvs. midler, du har 

ansøgt eller planlægger at ansøge).   
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6. Bilag 

Du kan eventuelt vedhæfte yderligere bilag, som du anser som relevante for din ansøgning, fx 

et mere detaljeres overblik over udgiftsbudget og finansiering.  

 

Bemærk dog, at ansøgningen skal kunne læses og vurderes uafhængigt af disse. Husk at 

begrænse omfanget af materialet. 

 

 

 


