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Retningslinjer for ansøgning til kulturpuljen
Region Syddanmarks opgaver på Kulturområdet
Regionen vil medvirke til at igangsætte kulturbegivenheder samt udvikle kulturelle tilbud, som kan videreføres af
andre parter i en mere permanent drift. Regionen yder ikke tilskud i form af almindelige driftstilskud, og regionen
kan ikke forestå anlægsopgaver eller bidrage til kulturelle anlæg på anden vis.
Region Syddanmarks Kulturpulje
Region Syddanmarks Kulturpulje er oprettet af Regionsrådet for at støtte kulturaktiviteter i regionen.
Formålet er at arbejde for, at kulturstrategien skal være med til at understøtte den Regionale Udviklingsplan og de
initiativer, der arbejdes med. For at komme i betragtning skal ansøgningerne have kommunal opbakning og
engagement. Projekterne skal tage udgangspunkt i 12 af følgende temaer:
·
Kultur og Historie
·
Kultur og Natur
·
Kultur og Design
·
Kultur og Oplevelser.
Hvem kan søge støtte
·
Kommunerne og øvrige aktører i de fire områdeinitiativer i Region Syddanmark; Sydvestjylland,
Sønderjylland, Trekantområdet og Fyn. Der er reserveret 5 mio. kr. til kulturprojekter inden for de
tematiske kultursatsninger.
·
Regionsrådet kan også igangsætte strategiske indsatser, der i kraft af deres størrelse og kvalitet
kan have særlig betydning for hele Syddanmark og kan åbne nye baner med potentiale og vækst.
Der er reserveret 2 mio. kr. til at løfte disse indsatser.
·
Regionsrådet har  uden for ansøgningsrunderne  også mulighed for at fremme projekter, der
vurderes at have særlig interesse for Region Syddanmark.

For at få del i kulturmidlerne skal projekterne bidrage til at
·
·
·
·
·
·
·

at styrke implementeringen af Den Regionale Udviklingsplan og lokale kultur og udviklingsstrategier
via de tematiserede kultursatsninger
at skabe synlighed og attraktivitet
at samle mange aktører (lokale, regionale og nationale) med henblik på at opnå enighed om en
række koordinerede satsninger med det formål at øge kulturmidlerne i regionen
at regionens midler kan bidrage til udvikling og afholdelse af store kulturarrangementer i
Syddanmark
at udvikle nye initiativer og få skabt innovative kulturmiljøer i samspil med andre aktører inden for de
tematiske områder
at øge de internationale samarbejdspartneres kendskab til Syddanmark
at Syddanmark er et attraktivt område for kulturaktørerne, idet aktiviteterne har mulighed for stort
besøgstal eller har potentiale herfor.

Hvordan søger man om støtte
En ansøgning til de regionale kulturmidler skal leve op til følgende forudsætninger:
·
Hvert af de fire områdeinitiativer aftaler 12 temaer for de kommende 4 års udviklingsprojekter. Der
tages udgangspunkt i de temaer, der svarer til det enkelte områdes styrke og egenart.
·
I dialog med Region Syddanmark initierer kommunerne i hvert områdeinitiativ udviklingen af et
kulturprojekt inden for de valgte temaer. Områder bør samarbejde, hvis det medfører større effekt.
·
Projektet kan være op til 4årigt og omfatte flere mindre tematisk sammenhængende delprojekter.
·
Et område kan højst indsende én ansøgning årligt. Region Syddanmark indkalder ansøgninger
årligt, såfremt der er frie midler.

·
·
·

Områdets ansøgning til kulturmidlerne skal have kommunal opbakning og engagement for at kunne
søge tilskud fra kulturpuljen.
Det er Regionsrådet, der vurderer projekterne og beslutter eventuelle tilskud og vilkårene herfor.
Ansøgningsfrister og oplysninger om ansøgningsskema findes på http://regionsyddanmark.dk/kultur
eller ved henvendelse til Region Syddanmark på tlf. 3058 7777.
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