
INNOvative
KULTURKONCEPTER
PULJEBESKRIVELSE 



Kulturregion Fyns projekt Innovative Kulturkoncepter skal styrke 

de fynske kulturinstitutioners mulighed for at udvikle nye typer 

af kulturkoncepter, der kan supplere og højne kvaliteten af de 

eksisterende kulturtilbud på Fyn. 

Udviklingen af de innovative kulturkoncepter skal ske i et 

samarbejde mellem en eller flere kulturinstitutioner og kreative 

erhverv. Sammen skal de udvikle og udtænke kulturkoncepter, 

der eksempelvis kan gøre et svært tilgængeligt eller under-

belyst emne, stofområde eller en genre mere inspirerende og 

relevant for et moderne publikum.

HVOR MEGET KAN MAN ANSØGE OM?
Der er afsat 1.5 mio. kr. til uddeling til projekter 

Der er to puljer at søge, en pulje til store projekter på mellem 

200.000 kr.- 500.000 kr. (krav og kriterier vedr. denne pulje 

findes på de orange sider - se side 3) og en pulje til mindre 

projekter, hvor der kan søges op til 50.000 kr. (krav og kriterier 

vedr. denne pulje findes på de blå sider - se side 6). 

FORMÅLET MED PULJEN
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HVILKE KRAV ER DER TIL ET PROJEKT?
Projektet skal

•  være tværfagligt – projektet skal altså involvere folk/ 
organisationer med forskellige fagligheder/kompetencer. 

•  udvikle et kulturkoncept, som de involverede i projektet 
ikke har lavet/udviklet før. Projektet skal udvikles sammen 
med mindst en aktør, som man ikke tidligere har arbejdet 
sammen med. Originalitet vægtes højt. 

•  nå bredt ud på Fyn – enten ved at sprede sig geografisk 
eller ved at skabe muligheder for, at flere fynboer får gavn 
af projektet/kan tiltrække borgere fra hele Fyn.

•  projekterne skal kunne være færdigudviklede og publi-
kum skal kunne opleve konceptet/ produktet senest med 
udgangen af december 2019. 

•  leve op til mindst to af følgende kriterier: 
 - være publikumsinddragende 
 - kunne tiltrække nye målgrupper
 -  bidrage til at kaste nyt lys over et svært  

tilgængeligt eller underbelyst emne
 -  gøre en genre/ et område mere inspirerende  

og relevant for det moderne publikum

KRAV TIL PROJEKTER MELLEM 200.000-500.000 KR.
Hvem kan byde ind med projekter?
Kulturinstitutioner, der enten er private, statsstøttede eller kommunale med 
fagligt uddannet personale og med minimum tre fuldtidsansatte. 
Kulturinstitutionerne skal ligeledes have fokus på de kunstneriske genrer eller 
kulturarv. Projekterne skal involvere mindst en bærende kulturinstitution fra 
Fyn, som skal være projektets tovholder og derudover mindst to partnere. 

Partnerne, der skal indgå i projektet skal være fra de kreative erhverv fx: 
kunstnere, designere, grafikere og/eller virksomheder, der udvikler produkter, 
der kan understøtte kulturelle formål/projekter.
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Økonomi i forhold til projektet 
Da kulturinstitutionerne får udviklet et koncept eller produkt, som skal styrke 
kulturinstitutionernes tilbud til publikum, er der krav om, at der skal være en 
vis grad af medfinansiering fra kulturinstitutionernes side i form af mandetimer 
til udvikling af produktet/ konceptet og gerne til udstyr og/eller materialer. Idet 
de kreative erhverv bidrager med en ydelse og/eller udviklingen af et produkt, 
der kan gavne kulturinstitutionerne, må der i budgettet gerne medregnes et 
honorar til de kreative erhverv for udvikling af konceptet/produktet. 

Projektet må gerne suppleres med fondsmidler, i så fald skal der præsenteres 
to budgetmodeller – en med og en uden fondsmidler. 

Kulturinstitutionerne må ikke kunne opnå profit på baggrund af det udviklede 
kulturkoncept – dvs. ved at sælge produktet eller konceptet. Til gengæld må 
det koncept, der udvikles gerne være et koncept, der kan tiltrække publikum 
og dermed skabe en merindtægt for kulturinstitutionerne.
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Hvordan ansøger man? 
Alle ansøgere skal udfylde et ansøgningsskema: Ansøgningen må gerne 
suppleres med videoklip, PowerPoint shows eller andet, som kan præsentere 
deres projekt. Ansøgere skal være indstillet på, at fagjuryen kan vælge at kalde 
dem ind til en samtale, hvor de vil skulle uddybe ansøgningen. Ansøgerne kan 
også blive bedt om skriftligt at skulle udfolde projektet.   

Ansøgningsfrist 
Ansøgningen skal være Kulturregion Fyn i hænde senest mandag den 7. maj 
2018. Ansøgningen sendes pr. mail til programleder for Kulturregion Fyn 
Stine Keiding på mail: ske@odense.dk 
Evt. supplerende materiale kan sendes via WeTransfer til samme mail. 
Materiale sendt via WeTransfer skal være tilgængeligt i mindst 14 dage efter 
ansøgningsfristens udløb. 

Hvem udvælger hvilke projekter, der får støtte? 
En bredt sammensat fagjury vil vurdere projektforslagene og uddele midler 
til de projekter, som lever bedst op til de opstillede krav og kriterier. 

Hvornår kan man forvente svar på ansøgningen?
Efter ansøgningsfristen udløb vil de indkomne ansøgninger blive vurderet af 
fagjuryen. Ansøgere kan forvente svar på ansøgningen omkring udgangen af 
juni måned 2018. 
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HVILKE KRAV ER DER TIL ET PROJEKT?
Projektet skal

•  være et tværfagligt projekt – og altså involvere folk/ 
organisationer med forskellige fagligheder/kompetencer. 

•  komme fynboer til gavn.

•  kunne være færdigudviklede og taget i brug/ afholdt  
senest 1. maj 2019. 

•  være udvikling af et kulturprodukt eller formidlingsprojekt, 
som partnere ikke har lavet/udviklet før.  
Projektet skal udvikles sammen med mindst en partner, 
som man ikke tidligere har arbejdet sammen med.  
Originalitet vægtes højt. 

•  leve op til mindst to af følgende kriterier: 
 -  være publikumsinddragende 
 -  kunne tiltrække nye målgrupper
 -  bidrage til at kaste nyt lys over et svært tilgængeligt 

eller underbelyst emne
 -  gøre en genre/ et område mere inspirerende og  

relevant for det moderne publikum

KRAV TIL PROJEKTER OP TIL 50.000 KR.
Hvem kan byde ind med projekter?
Projekterne skal involvere mindst en bærende kulturinstitution fra Fyn, som 
skal være projektets tovholder og derudover mindst en partner. 
De kulturinstitutioner, der kan byde ind med projekter, er private, statsstøttede 
eller kommunale kulturinstitutioner eller foreninger med et kulturelt formål.

Partneren, der skal indgå i projektet skal være fra de kreative erhverv fx: 
kunstnere, designere, grafikere og/eller virksomheder, der udvikler produkter, 
der kan understøtte kulturelle formål/projekter.
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Økonomi i forhold til projektet 
Da kulturinstitutionerne får udviklet et koncept eller produkt, som skal styrke 
kulturinstitutionernes tilbud til publikum, er der krav om, at der skal være en 
vis grad af medfinansiering fra kulturinstitutionernes side i form af mandetimer 
til udvikling af produktet/ konceptet og gerne til udstyr og/eller materialer. Idet 
de kreative erhverv bidrager med en ydelse og/eller udviklingen af et produkt, 
der kan gavne kulturinstitutionerne, må der i budgettet gerne medregnes et 
honorar til de kreative erhverv for udvikling af konceptet/produktet. 

Projektet må gerne suppleres med fondsmidler, i så fald skal der præsenteres 
to budgetmodeller – en med og en uden fondsmidler. 

Kulturinstitutionerne må ikke kunne opnå profit på baggrund af det udviklede 
kulturkoncept – dvs. ved at sælge produktet eller konceptet. Til gengæld må 
det koncept, der udvikles gerne være et koncept, der kan tiltrække publikum 
og dermed skabe en merindtægt for kulturinstitutionerne.
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Hvordan ansøger man? 
Alle ansøgere skal udfylde et ansøgningsskema: Ansøgningen må gerne 
suppleres med videoklip, PowerPoint shows eller andet, som kan præsentere 
deres projekt. Ansøgere skal være indstillet på, at fagjuryen kan vælge at kalde 
dem ind til en samtale, hvor de vil skulle uddybe ansøgningen. Ansøgerne kan 
også blive bedt om skriftligt at skulle udfolde projektet.   

Ansøgningsfrist 
Ansøgningen skal være Kulturregion Fyn i hænde senest mandag den 7. maj 
2018. Ansøgningen sendes pr. mail til programleder for Kulturregion Fyn Stine 
Keiding på mail: ske@odense.dk 
Evt. supplerende materiale kan sendes via WeTransfer til samme mail. 
Materiale sendt via WeTransfer skal være tilgængeligt i mindst 14 dage efter 
ansøgningsfristens udløb. 

Hvem udvælger hvilke projekter, der får støtte? 
En bredt sammensat fagjury vil vurdere projektforslagene og uddele midler til 
de projekter, som lever bedst op til de opstillede krav og kriterier. 

Hvornår kan man forvente svar på ansøgningen?
Efter ansøgningsfristen udløb vil de indkomne ansøgninger blive vurderet af 
fagjuryen. Ansøgere kan forvente svar på ansøgningen omkring udgangen af 
juni måned 2018. 
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