
En pulje til understøttelse  
af kultur i natur



Puljen til Kultur i Natur er en del af indsatsområdet 
Kultur i Natur.
 
Puljen er målrettet projekter for børn- og famili-
er på Fyn, som kobler kultur, natur og historie og 
giver børn og familier mulighed for at opleve kul-
turprojekter af høj kvalitet i tæt sammenspil med 
vores fantastiske natur.



Baggrund
Natur -og kulturarv binder os sammen i kulturregionen og rum-
mer mange spændende, uopdagede historier, som børn ikke kun 
skal høre om, men opleve på første hånd og være medformidle-
re af. I samværet med forældre- og bedsteforældre, skal de have 
mulighed for at re- eller nyfortolke vores kultur- og naturhistorie 
og deres perspektiv og kultur- og naturforståelse skal nuanceres 
og udvikles.

Sammen med f.eks. kunstnere, kultur- og naturaktører og for-
eninger skal børn og familier indgå i aktiviteter, der primært vil 
foregå i naturen, f.eks. i forbindelse med land art-projekter eller 
aktiviteter, der kombinerer bevægelse og udforskning og iscene-
sætter naturen- og kulturhistorien på nye måder. 

Da naturen tiltaler mange typer af borgere, er det ambitionen, 
at indsatsområdet kan tiltrække familier, der sjældent opsøger 
kunst- og kulturoplevelser. Kulturregion Fyns motivation er der-
for at give børn og deres nærmeste mulighed for at få endnu flere 
kulturelle oplevelser i naturen.

Vi efterspørger
Kulturregion Fyn ønsker i 2021 at afsøge, hvilke behov og poten-
tiale, der er for området. Vi ønsker gennem puljen at få kendskab 
til, hvordan aktører på Fyn mener indsatsområdet kan forme sig 
over den næste fireårige periode.

Vi efterspørger således projekter, der tør undersøge og byde ind 
med nye formater og afprøve forskellige modeller for udfoldelse 
af temaer, genrer og for at arbejde med tilbud til børn og familier 
i både bred men også helt snæver forstand. Projekterne må ger-
ne have karakter af pilotprojeker og/eller testprojekter snarere 
end gennemprøvede projekter.

Samtidig ønsker vi også at styrke samarbejdet mellem eksiste-
rende tilbud ved bl.a. ved at understøtte nye former for samar-
bejde og gerne på tværs af fagligheder og kommuneskel. 



Puljen
Der afsættes 900.000 DKK i puljemidler. Puljen er todelt.

Der afsættes 400.000 af den samlede pulje til mindre projekter af 
mere eksperimenterende karakter, hvor der kan ansøges om op 
til 25.000,- ved fristen d. 1. juni. 

Der afsættet ligeledes 500.000,- til større projekter, der invol-
verer flere aktører, og som gerne skal munde ud i nyskabende 
projekter med et markant aftryk, hvor der kan ansøges om op til 
125.000,- ved fristen d. 15. august. 

Fælles for både de mindre og det større projekter er, at midlerne 
skal bruges til udvikle projekter og oplevelser:

1.  der øger børn og familiers mulighed for at undersøge sam-
spillet mellem kultur, natur og identitet igennem spændende 
oplevelser.

2.  der engagerer børn og familier og styrker deres kreative po-
tentiale.

3.  der har fokus på at skabe oplevelser, der er relevante for og 
taler til børn og familier, der ikke før har opsøgt kultur- og na-
turtilbud.

4.  har en eksperimenterende tilgang og undersøger, hvordan 
der kan skabes nye typer kulturprodukter, oplevelser eller 
projekter i naturen eller med naturen som omdrejningspunkt.

5.  der kan opleves af børn sammen med deres familier i fritiden 
og derved ikke foregår som en del af et undervisningstilbud. 

Det er vigtigt for os at understrege, at vi arbejder med begrebet 
familier i bred forstand og også gerne modtager projektforslag 
der henvender sig til generationer på tværs.

Se afsnittet om ansøgningskrav- og præferencer på næste side 
for yderligere udfoldelse af krav i henhold til de to puljemulig-
heder.

Hvor meget kan jeg søge?
Støttebeløb og støttemuligheder: Der kan ansøges om op til 
25.000,- ved fristen d. 1. juni og op til 125.000,- ved fristen d. 15. 
august. 

Hvornår skal projektet afvikles?
Projektet skal afvikles inden for perioden 1. juni 2021– 1. juli 
2022 og skal foregå i en eller flere af følgende medlemskommu-
ner: Odense, Nyborg, Kerteminde, Nordfyns, Faaborg-Midtfyn, 
Assens, Svendborg, Langeland, Ærø

Regnskab og evaluering fra tilskudsmodtagere har frist den 1. 
september 2022

Tilskudsmodtagere bliver desuden inviteret til et netværksmøde 
i efteråret 2021 og et opsamlingsmøde i efteråret 2022. På begge 
møder skal vi udveksle erfaringer på baggrund af de gennemfør-
te projekter og tilskudsmodtagere komme med forslag til kultur-
regionen om det fremtidige arbejde med området.



Hvem kan søge?
Kultur- og naturinstitutioner, foreninger og grupper af personer 
såvel som enkeltpersoner, der har en god idé til et kultur- og 
naturprojekt, der understøtter puljens kriterier, kan søge om til-
skud. Institutioner, der allerede modtager offentlige tilskud, skal 
redegøre for, hvordan aktiviteten rækker udover den ordinære 
drift.

Vi forestiller os at modtage ansøgninger fra eksempelvis kultur- 
og naturhistoriske institutioner såsom teatre, museer, bibliote-
ker, lokalhistoriske arkiver og naturskoler; kultur-, natur-, fritids- 
og idrætsforeninger; formidlere inden for kunst, kulturhistorie 
og natur.

Ansøgningskrav og -præferencer 
Vi forventer, at de støttede projekter lever op til eller arbejder 
med følgende: 

For projekter der søger om op til 25.000:
•  involvere minimum 2 partnere 
•  være tværfaglige - skal udvikles i et samarbejde mellem kul-

tur-og naturaktører. Projektet skal altså involvere folk/organi-
sationer med forskellige fagligheder/kompetencer. 

•  teste nye formater og ideer af. Vi lægger vægt på, at der også 
er en høj grad af risikovillighed. 

•  at ansøger vil forpligte sig på at deltage i et videndelingssemi-
nar i efteråret 2021 og i 2022.

For projekter der søger om op til 125.000:

• involvere minimum 2 partnere
•  være tværfagligt - skal udvikles i et samarbejde mellem kul-

tur-og naturaktører. Projektet skal altså involvere folk/organi-
sationer med forskellige fagligheder/kompetencer. 

•  teste nye formater og ideer af. Vi lægger vægt på, at der også 
er en høj grad af risikovillighed. 

•  udvikle et projekt, som de involverede i projektet ikke har la-
vet/udviklet før. Projektet kan udvikles sammen med mindst 
en aktør, som man ikke tidligere har arbejdet sammen med 
eller to samarbejdspartnere kan samarbejde omkring et nyt 
koncept.

•  skal være fyndækkende - det vil sige at de enten skal involvere 
flere kommuner (mindst tre) eller aktører fra mindst tre kom-
muner i Kulturregion Fyn.

• kan påvise en ekstern medfinansiering.

Dertil er det et krav, at der er udfyldt en ansøgning,  
som indeholder oplysninger om: 
• Beskrivelse af aktiviteten, målgruppen og indholdet
• Budget
• Tidsplan 
•  Kontaktoplysninger på alle relevante samarbejdspartnere i 

projektet

Deltagelse i netværksmøder
Alle tilskudsmodtagere er forpligtet til at deltage i mindst to net-
værks- og videndelingsmøder med fokus på, hvordan vi regio-
nalt kan høste af projekternes erfaringer. 

Om finansiering
Det er et krav, at der kan påvises en ekstern medfinansiering for 
projekter op til 125.000 kr. 
Vi ser også gerne, at projekter op til 25.000 kr. suppleres med 
ekstern finansiering såsom deltagerbetaling, fonds- og pulje-
midler m.m. 

Vær opmærksom på at en fynsk kommune og Kulturregion Fyn 
ikke kan støtte de samme aktiviteter i det samme projekt. Har 
en fynsk kommune allerede ydet støtte til projektet, vil det dog 
være muligt for Kulturregion Fyn at finansiere en udvidelse af 
projektet – f.eks. ved at projektet får mulighed for at komme ud 
til andre fynske kommuner, eller udvides med aktiviteter der lig-
ger udover den almindelige drift. 



Nye udendørs scenekunst, teater og musikformater natur- og vandre-
koncerter, VR-oplevelser af land-art værker. 

Vildmarkskurser for hele familien med guidede sanketure, mad over bål 
og mørkevandringer. 

Sanselige kunstoplevelser – enten værker i naturen eller ved at skabe 
kunstværker med direkte kobling til naturen på etablerede kunstmuseer 
og – institutioner.

Projekter der fokuserer på nye veje til at skabe gode oplevelser for mål-
gruppen, hvor processen er i centrum. 

Projekter der i samarbejde med etablerede institutioner videreudvikler 
eksisterende tilbud for at gøre dem relevante for børn og familier.

Eksempler på projekter,  
som falder under puljen 



Puljen Visuel Kultur er et projekt under Kulturregion Fyn. 
Læs mere om Kulturregion Fyns indsatsområder og projekter på www.kulturregionfyn.dk

Når du har indsendt ansøgningen
Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du straks 
herefter modtage en kvittering for modtagelse.
 
Ansøgninger behandles af et puljepanel bestående af repræsen-
tanter fra Kulturregion Fyns sekretariat og minimum tre aktører, 
der repræsenterer det ansøgerfelt puljen henvender sig til. 

Samtlige ansøgere vil modtage et afslag eller en bevilling samt 
en begrundelse for beslutningen, senest 14 dage efter er be-
handlet af panelet.  

Sekretariatet og det rådgivende panel kan bede ansøgere om at 
udfolde, kvalificere eller videreudvikle dele af projektet, inden 
den endelige afgørelse falder. Panelet vil, i vurderingen af hvilke 
projekter de vil indstille til bevilling, lægge vægt på, i hvor høj 
grad projekterne lever op til puljens krav, men vil også kunne 
skele til geografisk spredning, sammenfald i temaer, indhold og 
formål. 

Kulturregion Fyn forbeholder sig også retten til ikke at tildele det 
fulde ansøgt beløb f.eks. ud fra en overordnet vurdering om, at 
puljemidler skal komme flest muligt til gode. 

Projekterne, som opnår støtte, vil blive offentliggjort på 
www.kulturregionfyn.dk
 
Vær Opmærksom på, at Kulturregion Fyn er forpligtet til at of-
fentliggøre navne på alle ansøgere i referatet fra uddelingsmø-
det.

Kickstart-arrangement 21. april 2024
Her præsenteres den nye kulturaftale 2021-2024. Vi giver også en 
kort introduktion til puljen og puljekriterierne. 

Tidsplan 
•   Ansøgningsfrist tirsdag d. 1. juni kl. 24.00 for projekter op til 

25.000 kr. 

•   Ansøgningsfrist søndag d. 15. august kl. 24.00 for projekter op 
til 125.000 kr. 

•   Netværksmøde for tilskudsmodtagere torsdag d. 21. oktober. 
Evt. Online

•   Frist for regnskab og evaluering 1. september 2022 

•   Opsamlingsmøde efteråret 2022
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