
 

 

Temapulje: Kultur i landdistrikter og mindre byer 

Regionsrådet har med budgetaftalen for 2022 besluttet at reservere 3,5 mio. kr. i 2022 til en temapulje på 

kulturområdet, der har fokus på kultur i landdistrikterne, og som skal styrke afprøvning og udvikling af kul-

turinitiativer i landdistrikterne.  

Baggrunden for puljen er blandt andet, at befolkningstallet i de syddanske landdistrikter og byer med færre 

end 3.000 indbyggere er en smule faldende, og i perioden 2012 til 2022 er antallet af indbyggere faldet 

med 0,3 pct. Til sammenligning er det samlede indbyggertal i Syddanmark steget med 2 pct. i perioden. Det 

betyder, at indbyggerne i landdistrikterne i højere grad flytter sammenlignet med gennemsnittet i Syddan-

mark.  

Temapuljen skal bidrage til det regionale mål i Kulturstrategien om at øge attraktivitet og bosætning gen-

nem oplevelser. Puljen er også en del af det tværgående tema i den regionale udviklingsstrategi om at un-

derstøtte udvikling i hele regionen. Du kan læse mere om kulturstrategien her. 

Hvad kan der søges til? 

Inden for temaet ”Kultur i landdistrikter” kan der søges midler til projekter, der udvikler og igangsætter kul-

turaktiviteter i landdistrikter eller mindre byer, hvilket som udgangspunkt defineres som byer med op til ca. 

3.000 indbyggere.   

Ved behandling af ansøgningerne vil der, som en del af de almindelige kriterier for vores kulturpulje, blandt 

andet blive lagt vægt på, om projekterne samler aktører i brede samarbejder, der rækker ud over en enkelt 

kommune, udvikler nye koncepter og understøtter social og miljømæssig bæredygtighed. Læs mere om kri-

terierne nedenfor. 

Herudover vil det på tværs af de øvrige ansøgningskriterier blive prioriteret, at der igangsættes aktiviteter 

inden for følgende temaer: 

1. Kulturaktiviteter for børn og unge 

2. Kulturaktiviteter der understøtter den lokale egnskultur og historie 

3. Kulturaktiviteter der skaber og udbygger lokale fællesskaber  

4. Kulturaktiviteter der inddrager borgerne, fx via udviklingen af lokale tilbud eller via samskabelse 

Hvilke krav er der til ansøgningerne? 

 Ansøgningerne skal, via udvikling og afprøvning af kulturinitiativer i landdistrikterne, understøtte 

det regionale mål 1 i Kulturstrategien om at øge attraktivitet og bosætning gennem oplevelser.  

Hvilke kriterier vægter vi i ansøgningerne? 

Ansøgninger inden for dette tema vil blive vurderet positivt, hvis de:  

 Adresserer et eller flere af de fire ovennævnte temaer. 

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 

https://fremtidenssyddanmark.regionsyddanmark.dk/regional-udviklingsstrategi/en-attraktiv-og-oplevelsesrig-region/


 

 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. 

 

Hvem kan søge? 

Der er kun én aktør, der er ansvarlig for ansøgning og budget. Der vil dog oftest være flere partnere i pro-

jektet. 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. september 2022 kl. 23.59.  

Ansøgningen sendes til Region Syddanmark på mail regional.udvikling@rsyd.dk 

Inspiration til temaet 

I juni 2022 vil Region Syddanmark invitere til et inspirationsarrangement om temapuljen. Her kan du høre 

mere om temapuljen og lade dig inspirere af andre indsatser og aktører. Tidspunkt og program for arrange-

mentet vil du kunne finde på vores hjemmeside i starten af juni 2022. 

Vi kan opfordre til at du/I lader jer inspirere af erfaringerne fra andre projekter eller analyser. Region Syd-

danmark har blandt andet netop offentliggjort de første resultater af en spørgeskemaundersøgelse af det 

attraktive liv i landdistrikterne, som kan findes på regionens hjemmeside her.  

Herudover har Center for Landdistriktsforskning ved SDU i 2021 offentliggjort en kvantitativ analyse af kul-

turforbrug og kulturaktiviteter i blandt andet Region Syddanmark. SDU arbejder desuden på at færdiggøre 

en forskningsrapport på baggrund af en kvalitativ analyse af kultur i landdistrikter. Begge analyser vil ligge 

her.  

Kontakt os for spørgsmål og yderligere information: 

Helene Mikkelsen på mail hbm@rsyd.dk eller 29201979 

Lotte Videbæk på mail LRV@rsyd.dk  
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