Vejledning til projektansvarlige kulturaktører i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra
Tillægsaftale for 2019 til Kulturaftale Vadehavet 20152018
Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog med de projektansvarlige kulturaktører i perioden fra ansøgningstidspunktet til efter projektgennemførelsen.
Nedenfor anføres information om samt visse af forudsætningerne for tilskud
under tillægsaftalen for 2019.
Ansøgningsfrister
Dato for ansøgning
1. marts 2019

Dato for møde i styregruppen
Juni 2019

Ansøgning
 Ansøgning kan ske ved anvendelse af skema, som findes på kulturregionens hjemmeside (http://www.kulturaftalevadehavet.dk/) – eller anden
form efter projektansvarliges eget valg. Det forudsættes, at den valgte
form giver svar på spørgsmålene i det nævnte ansøgningsskema
Vilkår, der vil blive vægtet ved bevilling
 Opfyldelse af minimum ét indsatsområde og minimum ét mål (bilag 2)
 Perioden fra ansøgningsfristen til projektets afvikling skal være på minimum tre måneder
 Forskellige målgrupper i samme projekt
 Samarbejde med anden/andre kulturaktør(er)
 Samarbejde med anden/andre genre(r)
 Samarbejde med aktører fra andre vadehavskommuner
 Tværgående indhold i bredeste forstand, eksempelvis geografisk, nationalt, internationalt, institutionelt
 Forankring og fortsat udvikling af initiativerne efter projektperioden
 Anden finansiering på minimum 50 %
Bevilling
 Efter styregruppens beslutning sendes mail om bevilling til projektansvarlig
 Nærværende vejledning vedhæftes
 Kulturregion Vadehavets logo vedhæftes (bilag 3)
 Krav om, at efterfølgende væsentlige ændringer i forhold til projektbeskrivelsen og/eller budget samt finansiering på forhånd skal godkendes
af Kulturregion Vadehavet
 Krav om tilbagebetaling af tilskud ved større afvigelser fra projektbeskrivelsen og/eller budget samt finansiering, som ikke kan accepteres af Kulturregion Vadehavet
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Kulturregion Vadehavet
Nørregade 19 ∙ 6700 Esbjerg
Telefon 7616 1863
Fax 7616 1617
kulturregvadehavet@esbjergkommune.dk
www.kulturaftalevadehavet.dk

Kulturaftale Vadehavet

- et samarbejde mellem Esbjerg,
Fanø, Tønder og Varde

Afslag
 Efter styregruppens beslutning sendes mail om afslag til projektansvarlig
Udbetaling
 Tilskud udbetales snarest efter bevilling
Eventuel tilbagebetaling
 Såfremt indhold og/eller økonomi ændres væsentligt uden skriftligt
samtykke fra kulturregionen, kan tilskuddet kræves tilbagebetalt
Arrangement
 Projektansvarlig forestår orientering af pressen (se punkt nedenfor)
 Ved omtale og afvikling af arrangementet skal det nævnes, at det har
modtaget tilskud fra Kulturregion Vadehavet
 Projektansvarlig sørger for, hvor projektets art gør det relevant, at styregruppen, referencegruppen og koordineringsgruppen inviteres til
overværelse af arrangementet eller dele heraf (bilag 1).
Presse
 Projektansvarlig sørger for pressemeddelelse/-omtale ved tilsagn om tilskud og/eller i forbindelse med projektets gennemførelse. Kulturkonsulenterne i de fire kommuner kan eventuelt kontaktes for sparring (mailadresse i bilag 1)

 Af pressemeddelelsen skal det fremgå, at projektet har modtaget tilskud
fra Kulturregion Vadehavet
 Kulturregion Vadehavets logo anvendes (bilag 3)
Kulturregionens hjemmeside og facebook
 Projektansvarlig mailer pressemeddelelse/-omtale til koordinator i kulturregionen til oplægning (mailadresse i bilag 1)
 Projektansvarlig mailer dokumentation i form af for eksempel fotos, video samt eventuelle links til egne hjemmesider og youtube til koordinator til oplægning (mailadresse i bilag 1)
Kultunaut.dk
 Arrangementet skal, hvor det giver mening, annonceres på Kultunauts
hjemmeside (http://www.kultunaut.dk/perl/arradd/type-nynaut).
Rapportering og regnskab
 Rapportering inklusiv regnskab fremsendes snarest efter projektets afslutning og senest den 31. marts 2020.
 Rapportering kan ske ved evalueringsskema, som findes på kulturregionens hjemmeside (www.kulturaftale-vadehavet.dk) – eller ved metode
efter projektansvarliges eget valg. Uanset metode fremsendes dokumentation i form af video og fotos. Det forudsættes, at den valgte form
giver svar på spørgsmålene i evalueringsskemaet.
 Regnskab udarbejdet i hovedposter svarende til projektets budget og finansieringsplan. Krav om fremsendelse af bilag kan forekomme.
Kulturaktørmøder
 Kulturregion Vadehavet forventer at afholde et årligt kulturaktørmøde,
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som blandt andet skal medvirke til at fremme kollegialt og kunstnerisk
samarbejde og dialog på tværs af kulturregionen
26.09.2018
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Bilag 1

Kulturudvalgsmedlemmer i Esbjerg Kommune:
May-Britt Andrea Andersen, formand maa40@esbjergkommune.dk
Connie Geissler
cogei@esbjergkommune.dk
Hans Erik Andersen
haa4@esbjergkommune.dk
Hans K. Sønderby
hasnd@esbjergkommune.dk
Henning Ravn
henra@esbjergkommune.dk
Jørgen Ahlquist
jahl@esbjergkommune.dk
Sarah Nørris Christensen
sac1@esbjergkommune.dk
Kulturudvalgsmedlemmer i Fanø Kommune:
Niels Heinel, formand
nh@fanoe.dk
Dennis Feldberg
df@fanoe.dk
Frej Kofoed Petersen
fkp@fanoe.dk
Marius Nielsen
man@fanoe.dk
Merete Engsted
ie@fanoe.dk
Kulturudvalgsmedlemmer i Tønder Kommune:
René Andersen, formand
rea@toender.dk
Anita Uggerholt Eriksen
anuge@toender.dk
Anette Abildgaard Larsen
abl@toender.dk
Flemming Gjelstrup
fag@toender.dk
Mette Bossen Linnet
mebl@toender.dk
Kulturudvalgsmedlemmer i Varde Kommune:
Mads Sørensen, formand
masp@varde.dk
Henrik Vej Kastrupsen
hkas@varde.dk
Ingvard Ladefoged
inla@varde.dk
Julie Gottschalck
jugo@varde.dk
Lars Teglgaard
late@varde.dk
Sandie Eis Ravn
sanr@varde.dk
Stig Leerbeck
stle@varde.dk
Kulturdirektører i de fire vadehavskommuner:
Esbjerg: Jørn Henriksen
johe@esbjergkommune.dk
Fanø: Vibeke Kinch
vk@fanoe.dk
Tønder: Keld I. Hansen
kih@toender.dk
Varde: Thomas Jaap
thja@varde.dk
Kulturchefer i de fire vadehavskommuner:
Esbjerg: Mads Stendorf
madst@esbjergkommune.dk
Fanø: Vibeke Kinch
vk@fanoe.dk
Tønder: Kia Fog Kristensen
kifog@toender.dk
Varde: Karsten Rimmer Larsen
kale@varde.dk
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Kulturkonsulenter i de fire vadehavskommuner:
Esbjerg: Christina Balslev Saers
cbj@esbjergkommune.dk
Fanø: Vacant
Tønder: Mette Nielsen
metnie@toender.dk
Varde: Signe Mejstrup Sørensen
ssre@varde.dk
Projektleder for Wadden Tide og Kulturkaravanen:
Charlotte P. Holm
chph@esbjergkommune.dk
Koordinator i Kulturregion Vadehavet:
Vacant – forventes besat 01.01.2019

kulturreg-vadehavet@esbjergkommune.dk
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Bilag 2
Tillægsaftale for 2019 til Kulturaftale Vadehavet 2015-2018
Vision
Kulturregion Vadehavet vil fremme kulturelle udtryk, der sætter aftryk
Indsatsområde

Mål


vi vil øge bevidstheden om egne kulturelle værdier
ved genopdagelse og udvikling af vadehavsområdets egnsspecifikke traditioner



vi vil styrke, fremhæve og udvikle vadehavsområdet
ved anvendelse af vadehavsområdets unikke kultur
og natur i fortolkning af den nyskabende samtidskunst

Kulturspirer



vi vil styrke talentudviklingsmiljøet, og vi vil opnå, at
børn og unge får selvstændig, kreativ erfaring ved
inddragelse af børn og unge i den aktive kunstneriske proces

Kulturel Kapital:



vi vil skabe mere nytænkning og bedre innovationsprocesser sammen med vadehavsområdets virksomheder ved hjælp af kunst og kultur

Rødder og Vinger

Kulturregionen varetager
opfyldelsen af dette mål
via projektet Artbizz VADEHAVET
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Bilag 3
Kulturregion Vadehavets logo:
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