
Temapulje: Kultur og Natur 
Regionsrådet har besluttet, at en del af de 8,4 mio. kr., der er afsat til kulturområdet i 2023, skal gå til en 
temapulje, som skal understøtte projekter, som sammentænker kultur og natur. 
 
Baggrunden for puljen er Kulturtræf 2022, der blev afholdt i september 2022. Region Syddanmark var vært 
for træffet sammen med de syddanske kulturregioner, hvor kulturaktører fra hele regionen mødtes til en 
inspirations- og netværksdag under temaet ”Kultur og natur”. Formålet med kulturtræffet var blandt andet 
at udvikle nye ideer og skabe nye forbindelser på tværs af regionen og med Nordtyskland. 
 
Hvad kan der søges til? 
Inden for temaet kan der søges midler til nytænkende og innovative projekter, som kobler kultur og natur. 
Det kan eksempelvis være projekter, som anvender nye kreative metoder til at skabe nye kulturindsatser i 
naturen, rækker ud til nye målgrupper og/eller adresserer aktuelle dagsordener med kultur og natur, fx 
klima, trivsel eller fællesskaber. 
 
Kulturprojekterne skal bidrage til at indfri et eller flere af de regionale mål i kulturstrategien. Det kan 
således være projekter, som bidrager til: 

 at øge attraktivitet og bosætning gennem oplevelser, 

 at styrke borgernes fysiske og mentale trivsel og aktive liv, 

 at videreudvikle og anvende syddanske styrker inden for kultur og natur. 
 
Hvilke kriterier vægter vi i ansøgningerne? 
Ansøgninger inden for dette tema vil blive vurderet positivt, hvis de:  

 adresserer to eller flere af de ovennævnte tre mål i kulturstrategien 
 
Herudover vil 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 
 
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 15. marts 2023 kl. 23.59.  
 
Ansøgningen sendes til Region Syddanmark på mail regional.udvikling@rsyd.dk 
 
Inspiration til temaet 
Den 14. december 2022 kl. 10.00-11.00 afholder Region Syddanmark et inspirationsarrangement om 
temapuljen – som et webinar. Her kan du høre mere om temapuljen samt analysen "Kulturen i 
Syddanmark: Deltagelse, livskvalitet og sociale relationer". Webinaret er åbent for alle. 
 
Du tilmelder dig webinaret her: Tilmelding   
 
Materiale fra kulturtræf 2022 kan ses her: 
https://www.facebook.com/people/Kulturtr%C3%A6f/100083070412007/  
 
Kontakt os for spørgsmål og yderligere information: 
Aksel Andersen på mail aksel.andersen@rsyd.dk eller 29201780 
Helene Mikkelsen på mail hbm@rsyd.dk eller 29201979 
Lotte Videbæk på mail LRV@rsyd.dk  
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