
 
  

 
 

      
              

             
                 

                  
                    

     
       
       
              

       
 

         
                 

              
               

                      
                 

     
 

              
                  

           
 

                 
                 
               
               
                

             
                

              
             

   
 
                

               
                

      
 

                

BAGGRUNDSNOTAT 
KULTUR 

Den regionale udviklingsstrategi og kulturområdet 
Med Fremtidens Syddanmark og strategisporet En attraktiv og oplevelsesrig region ønskede regionen at gå 
nye veje på kulturområdet. Før da understøttede regionen især kulturaktiviteter via kulturpuljen. Med 
Fremtidens Syddanmark er der blevet arbejdet mere bredt med kultur end tidligere og på at bringe kultur, 
men også kreativitet og design i øvrigt, i anvendelse som drivkraft på andre områder og herved også være 
med til at skabe gode rammer for et aktivt liv og attraktivitet og bosætning i hele regionen. Det afspejler sig 
i de tre regionale mål: 

• Øge attraktivitet og bosætning gennem oplevelser. 
• Styrke borgernes trivsel og aktive liv. 
• Videreudvikle og anvende syddanske styrker inden for kultur, natur og kreativitet, fx syddansk ver-

densarv og grænseområdets særlige historie og egenart. 

Hvad arbejder vi i dag med på området? 
Kulturpuljen er fortsat en af kerneaktiviteterne på kulturområdet, hvor en stor del af midlerne i 2020 og 
2021 er udmøntet via Kulturpuljen med 2 årlige ansøgningsfrister. Derudover har der været udbudt tema-
baserede puljer om Bevægelse i hele regionen, Kultur, kreativitet og mental trivsel samt Kultur i landdistrik-
ter, dvs. inden for de tre regionale mål. Der er givet støtte til i alt 53 projekter i 2020-2021. En del af mid-
lerne i Kulturpuljen er desuden udmøntet til deltagelse i de regionale kunstfonde samt til at understøtte det 
dansk-tyske kultursamarbejde i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig. 

For at understøtte arbejdet med bosætning og attraktivitet er der desuden indgået et tværregionalt samar-
bejde om et forskningsprojekt om kultur i landdistrikter, og der er indgået et partnerskab om udvikling af et 
europæisk Erasmus+-projekt med Syddansk Universitet om kultur for unge i landdistrikter. 

Regionen har også indgået i en række nye samarbejder for at sætte kultur og kreativitet på dagsordenen. 
Der er fx indgået et partnerskab med de tre kulturregioner om udvikling og afholdelse af Kulturtræf 2022, 
hvor regionens kulturaktører var inviteret til en udviklingsdag inden for temaet kultur og natur med inspira-
tion, netværk og oplevelser. Regionen har desuden en række styrker på det kreative område, herunder de-
sign, som kan anvendes som udviklingsdrivere inden for kulturområdet og de øvrige strategispor. Her er der 
indgået samarbejder med Designskolen Kolding og Dansk Designcenter om forskellige aktiviteter inden for 
designanvendelse og fx sundhed og mental trivsel. I samarbejde med Det Syddanske EU-kontor er der også 
etableret et regionalt kulturnetværk, hvori der fx har været afholdt informationsmøde om mulighederne i 
de ny INTERREG-programmer. Endelig er der udarbejdet analyser, der understøtter arbejdet på såvel kul-
turområdet og designområdet. 

I strategiperioden har der været afholdt en række større arrangementer i Syddanmark, der har fået støtte 
fra Kulturpuljen. Det gælder Tour de France, DGI Landsstævnet i Svendborg inklusiv den store udendørs fo-
restilling Fjeren og Rosen samt VM i by-orienteringsløb. Herudover blev en række af de tidligere støttede 
genforeningsprojekter fra 2020 afholdt i strategiperioden. 

Regionsrådet har de seneste år afsat omkring 8 mio. kr. årligt på budgettet til ”Kulturel virksomhed”. 
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