Temapulje: Kultur, kreativitet og mental trivsel
Regionsrådet har besluttet at afsætte 3,5 mio. kr. i 2021 til en kulturpulje med temaet Kultur, kreativitet og
mental trivsel.
Puljen skal bidrage til at styrke syddanskernes trivsel og aktive liv gennem kulturoplevelser, der medvirker
til at imødegå og forebygge mental mistrivsel gennem innovative og brobyggende kulturprojekter.
Udgangspunktet for puljen er, at et af de tre regionale mål i Kulturstrategien handler om at styrke borgernes trivsel og aktive liv, hvor der sættes fokus på sammenhængen imellem kultur, sundhed og trivsel. Du
kan læse mere om kulturstrategien her.
Baggrunden for målet om at styrke borgernes trivsel og aktive liv er blandt andet, at Sundhedsprofilen for
Region Syddanmark for 2017 viser, at der er en stigning i antallet af borgere, der giver udtryk for dårligt
mentalt helbred, herunder stress, nervøsitet, træthed, søvnbesvær, nedtrykthed og depression. Der er
blandt andet en betydelig andel af unge, som mistrives fysisk eller mentalt (23 procent af unge kvinder og
11 procent af unge mænd). I projektet ”Sundhed, kultur og natur” er der desuden foretaget en kortlægning
af regionale projekter, der skal fremme borgernes fysiske og mentale sundhed via kultur eller natur. Kortlægningen har tegnet et billede af, at der fortsat er potentiale i at igangsætte indsatser inden for kultur og
mental trivsel i regionen.
Hvad kan der søges til?
Inden for temaet kan der søges midler til nytænkende og innovative kulturprojekter, som via tværgående
partnerskaber med kultur som drivkraft vil understøtte borgernes mentale trivsel og aktive liv.
Ved behandling af ansøgningerne vil der, som en del af kriterierne og som beskrevet nedenfor, blandt andet blive lagt vægt på koordinerede satsninger, der rækker ud over den enkelte kommune.
Ansøgninger, der understøtter mental trivsel blandt unge mellem 15 og 25 år, vil få særlig vægt i den samlede prioritering af ansøgningerne.
Hvilke krav er der til din ansøgning?
 Projektet skal understøtte det regionale mål 2 i kulturstrategien om at styrke borgernes trivsel og
aktive liv.
 Projektet skal, med kulturen som drivkraft, gå nye veje og skabe tværgående partnerskaber for at
understøtte mental trivsel.
Hvilke kriterier vægter vi i din ansøgning?

Ansøgninger inden for dette tema vil blive vurderet ud fra, om de:
 har unge mellem 15 og 25 år som målgruppe.
Herudover de blive vurderet ud fra de generelle kriterier i kulturstrategien, dvs. om de:
 skaber synlighed og attraktivitet og styrker kendskabet til Syddanmarks kultur og natur
 samler aktører om koordinerede satsninger, der rækker ud over en enkelt kommune
 skaber synergi med områdets andre oplevelsestilbud inden for kultur og naturværdier
 udvikler nye koncepter, der kan udbredes til flere aktører






er nyskabende og originalt
styrker eller skaber innovative kulturmiljøer
bidrager til skalering, nyudvikling og kvalitetsløft af eksisterende tilbud
understøtter social og miljømæssig bæredygtighed.

I lyset af restriktionerne i tilknytning til COVID 19 vil det være oplagt, at ansøgere overvejer at anvende nye
metoder i projekterne, herunder digitalisering.
Hvem kan søge?
Der er kun én aktør, der er ansvarlig for ansøgning og budget. Der vil dog oftest være flere partnere i projektet. Kulturinstitutioner, organisationer, foreninger, højskoler, kommuner m.v. kan søge.
Enkeltpersoner og private virksomheder kan ikke søge.
Øvrige vilkår for ansøgninger til puljen kan ses i ansøgningsmaterialet, der ligger på regionens hjemmeside
under overskriften ”ansøgningsmateriale”.
Hvilke projekter kan ikke få støtte?
Der ydes ikke tilskud til vedvarende drift af kulturinstitutioner eller kulturaktiviteter, og der bidrages ikke til
anlægsopgaver eller til kulturelle anlæg på anden vis.
Regionen medvirker desuden ikke til at stifte priser eller legater på kulturområdet.
Ansøgningsfrister og kontaktinformation
Ansøgningsfristen for puljen er den 1. marts 2021 kl. 23.59.
Ansøgningen sendes til Region Syddanmark på mail regional.udvikling@rsyd.dk
Inspiration til temaet
I januar 2021 vil Region Syddanmark invitere til et inspirationsarrangement om temapuljen, der afholdes
som et webinar. Her vil du kunne høre mere om temapuljen og lade dig inspirere af andre indsatser og aktører. Dato og program for arrangementet vil du kunne finde på hjemmesiden i løbet af december 2020.
Der opfordres til, at projektansøgere lader sig inspirere af den viden om samarbejder på tværs af sundhed
og kultur/natur, der ligger tilgængelig i rapporten om 1. fase af Sundhed, Kultur og Natur: https://www.regionsyddanmark.dk/wm516847
Herudover kan der hentes inspiration om arbejde med mental sundhed hos en række aktører på området,
fx på www.abcmentalsundhed.dk, på www.sdu.dk/da/sif/forskning/mental_sundhed eller hos Nordjysk
Center for Kultur og Sundhed, Aalborg Universitet. Du kan desuden læse om mental trivsel i Sundhedsaftalen i Syddanmark på side 8 her.
Kontakt os for spørgsmål og yderligere information:
Lotte Videbæk på mail LRV@rsyd.dk eller mobil 29 20 17 47
Helene Mikkelsen på mail hbm@rsyd.dk eller mobil 29 20 19 79
Aksel Andersen på mail aksel.andersen@rsyd.dk eller mobil 29 20 17 80

