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Kapitel 1

Baggrund for tillægsaftale

1.1. Baggrund
Processen med indgåelse af en ny kulturaftale for perioden 2019-2022 mellem kulturministeren og Kulturregion Vadehavet er blevet udsat som følge af ministerens ønske om at gentænke de eksisterende kulturaftaler med henblik på at indfase en ny kulturaftalemodel fra 2020.
På den baggrund og efter ministerens ønske forlænges den eksisterende kulturaftale med et år og udløber
dermed ved udgangen af 2019. Tillægsaftalen viderefører den foregående kulturaftale for 2015-2018, og
rammer og vilkår i den foregående aftale videreføres uændret.

1.2. Aftaleperiode
Tillægsaftalen gælder for perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2019.
Kapitel 2 Indsatsområder
Der henvises til beskrivelsen af indsatsområder og mål i kapitel 3 i kulturaftalen for perioden 2015-2018.
Aktiviteterne for tillægsperioden 2019 vil omfatte alle tre indsatsområder og have fokus på følgende mål:
 Rødder og Vinger:
1. Vi vil øge bevidstheden om egne kulturelle værdier ved genopdagelse og udvikling af vadehavsområdets egnsspecifikke traditioner
2. Vi vil styrke, fremhæve og udvikle vadehavsområdet ved anvendelse af vadehavsområdets
unikke kultur og natur i fortolkningen af den nyskabende samtidskunst.
 Kulturspirer:
1. Vi vil styrke talentudviklingsmiljøet. Vi vil opnå, at børn og unge får selvstændig, kreativ erfaring ved inddragelse af børn og unge i den aktive, kunstneriske proces.
 Kulturel Kapital:
1. Vi vil skabe mere nytænkning og bedre innovationsprocesser sammen med vadehavsområdets virksomheder ved hjælp af kunst og kultur.

Kapitel 3 Bevillinger tilknyttet aftalen
I aftalen overtager kulturregionen statens tilskud vedrørende tidligere kommunalfuldmagtstilskud som kulturel rammebevilling. Derudover indgår i aftalen tilskud fra den statslige Pulje til kultur i hele landet og fra
kulturregionen til indsatsområderne i aftalen.
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Økonomisk ramme

2019
Kommunernes
medfinansiering

Kulturministeriet
Tidligere amtslige tilskud uden for lov konverteres til projekttilskud under indsatsområderne Rødder og Vinger samt Kulturspirer

299.413*

0

Projekttilskud

700.000

1.386.868

I alt

999.413

1.386.868

Samlet økonomisk ramme

2.386.281

* 2018-tal

Kapitel 4 Evaluering og regnskab
Evalueringen skal tage udgangspunkt i kulturaftalens vision, indsatsområder og mål.
I forbindelse med tillægsaftalen for 2019 fremsender kulturregionen en kortfattet evalueringsstatus den 15.
september 2019 sammen med det reviderede regnskab for 2018, og afslutningsvis fremsender kulturregionen den 15. september 2020 det afsluttende reviderede regnskab for 2019.
Regnskabsaflæggelsen for 2019 følger herudover retningslinjerne beskrevet i kulturaftalen for 2015-2018.

Kapitel 5

Underskrift af aftalen

……………………………………………..
Sted og dato

……………………………………………..
Sted og dato

……………………………………………..
Esbjerg Kommune

……………………………………………..
Slots- og Kulturstyrelsen

……………………………………………..
Fanø Kommune
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……………………………………………..
Tønder Kommune

……………………………………………..
Varde Kommune
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Bilag
Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår
Tillægsaftalen for 2019 viderefører den foregående kulturaftale for 2015-2018, herunder forbehold og vilkår
for de statslige tilskud, som fremgår af kulturaftalen for 2015-2018.
1. Tidligere amtslige tilskud uden for lov
Kulturregion Vadehavet ønsker at omdisponere tilskuddet, som findes at have karakter af et driftstilskud,
idet det anvendes til udgivelse af en brochure om Musikhuset i Esbjerg. Tilskuddet, som i 2018 udgjorde kr.
299.413, vil i 2019 blive anvendt til indsatsområderne Rødder og Vinger samt Kulturspirer.
2. Statslige bevillinger fra Puljen til kultur i hele landet
Staten kan yde tilskud til særlige indsatsområder som led i en kulturaftale fra Puljen til kultur i hele landet,
som er en del af det kulturelle udlodningsaktstykke.
Statslig bevilling fordelt på indsatsområder i 2019
Rødder og Vinger

549.413

Kulturspirer

250.000

Kulturel Kapital

200.000

I alt

999.413

Kulturregionens egenfinansiering af indsatsområder i 2019 *
Rødder og Vinger

936.868

Kulturspirer

250.000

Kulturel Kapital

200.000

I alt
*

1.386.868
Kulturregionens egenfinansiering består af kommunernes bidrag til kulturaftalen. Dertil kommer projek-

ternes egenfinansiering samt eventuelle fondsmidler. Det enkelte indsatsområdes statslige projektbevilling vil maksimalt udgøre 50 % af finansieringen.
Kulturregion Vadehavet har i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen mulighed for at ændre på fordelingen af egne midler indsatsområderne imellem. Det enkelte indsatsområdes statslige projektbevilling vil
fortsat maksimalt udgøre 50 % af finansieringen.
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