Mini-pulje til digital omstilling
Midtjysk Kulturakademi og Europæisk Kulturregion (EKR) – der er det regionale
kultursamarbejde i Region Midtjylland – indbyder hermed små og mellemstore
kulturinstitutioner til at søge om tilskud til rådgivningsforløb inden for digital omstilling.
Tilskuddet skal benyttes til at indhente uvildig rådgivning, som understøtter
kulturinstitutionerne i at omstille og udvikle sig professionelt rent digitalt, og som stiller dem
bedre i stand til at anvende digitale værktøjer til at skabe forandring og udvikle forretningen.
EKR har afsat 300.000 kr. til mini-puljen, og der kan maksimalt søges om et tilskud på 50.000
kr. pr. institution.

Krav til ansøgninger
Ansøgninger skal vedrøre uvildig rådgivning om digital omstilling, der har fokus på enten:
•

Rådgivning, der bidrager til at afklare muligheder og potentialer for institutionen i
at blive mere digital og peger på næste skridt (afklaringsfase)
Nærmere belysning og kortlægning af, hvor digital omstilling og ny teknologi kan skabe
værdi for institutionen set ift. kerneopgaven, herunder eksempelvis hjælp til mere struktur
på indsamling og brug af data, hjælp til at få udarbejdet en kravspecifikation for den videre
digitale omstilling o.lign.

•

Rådgivning ift. konkrete digitale løsninger og systemer, som institutionen gerne
vil eller står overfor at skulle indkøbe (konkretiseringsfase)
Nærmere undersøgelse af konkrete digitale løsninger, der vil kunne løfte institutionens
virke til næste niveau – det være sig i forhold til nogle interne arbejdsprocesser eller i
håndteringen og udviklingen af et publikum (konkrete digitale løsninger kan være
eksempelvis cloudløsninger, it-systemer som kundedatabaser, bookingsystemer eller
billetsystemer, løsninger til digital formidling mv.)

Der ydes alene tilskud til uvildig rådgivning - og dermed ikke til rådgivning ved specifikke
systemleverandører og ikke indkøb af IT-systemer, teknik til brug for fx digital formidling i en
udstilling o.lign.
Ansøgningsfrist m.m.
Der er ansøgningsfrist onsdag 1. december kl. 9.00. Ansøgninger skal sendes til
sku@ru.rm.dk
Ansøgere er forud for aflevering af ansøgning velkommen til at kontakte kulturteamet ved
Region Midtjyllands kulturteam, som udgør EKR's sekretariat.

For en forhåndsvurdering af en ansøgning, kontakt enten:
Bettina Kiilsgaard Henrichsen
bettina.henrichsen@ru.rm.dk
4085 0405

Amalie Møller Christensen
amalie.christensen@ru.rm.dk
2475 3795

EKR's sekretariat gennemgår ansøgninger i begyndelsen af december og udsender
bevillingsskrivelser inden udgangen af 2021.
Hvem kan søge tilskud
Mini-puljen er målrettet små og mellemstore kulturinstitutioner baseret i Region Midtjylland.
•

Ansøger skal være en kulturinstitution og skal være åben for/henvende sig til et
publikum.

•

Ansøgere skal have adresse i regionen.

Krav til finansiering
• Det regionale tilskud kan maksimalt udgøre 75% af det samlede budget, hvilket betyder
at ansøger selv skal kunne fremvise en egenfinansiering på 25%
• Egenfinansiering kan med fordel udgøres af kontant betaling i tillæg til egne afholdte
timer, alternativt af afholdte timer alene. Frivilligt arbejde kan ikke indgå som
egenfinansiering.
Bemærk: Eksterne indkøb skal ske i henhold til det almindelige prisniveau på markedet og under
fuld konkurrence. Det er derfor ansøgers ansvar at gøre sig bekendt med leverandørmarkedet for
denne type af rådgivningsopgave og rent praktisk lave en markedsafdækning ved fx at rette
henvendelse til flere virksomheder. Omfanget af markedsafdækningen skal hænge proportionalt
sammen med opgavens størrelse.
Du kan finde link til standardvilkår og støtteberettigelsesregler for Region Midtjyllands udviklingspuljer
her.

Vurdering og prioritering af ansøgninger
Ansøgninger vurderes overordnet ud fra, at ansøgte rådgivningsforløb:
• Bidrager til at pågældende institution bliver mere afklaret om egne muligheder i digital
omstilling og bedre klædt på til at tage næste skridt i en omstilling og udvikling.
• Bidrager til, at pågældende institution bliver bedre klædt på til at arbejde videre med
en konkret digital løsning – både ift. at sikre optimal implementering i organisationen
samt optimal anvendelse og udbytte af den nye løsning.
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