“ VÆK LYSTEN,
VISION:

RYK GRÆNSERNE OG
STYRK SAMMENHÆNGEN
NORDJYLLANDS KULTURAFTALE 2017-2020

”

KulturKANten bringer kulturen og nordjyderne sammen på nye og overraskende
måder.

Vi vil skabe et Nordjylland, hvor flere ser muligheder i kulturen, og hvor vi nænsomt
rykker grænserne for den måde, vi ser og møder verden på.

KAN-PULJEN
• KAN dit nordjyske kulturprojekt være med til at understøtte
KulturKANtens vision om at vække lysten, rykke grænserne og styrke
sammenhængen?

• KAN-puljen løber fra 2017-2020, men har kun ansøgningsfrist to gange i
perioden; sidste gang 1. September 2018.
Puljen er i alt på 2.4 mio. Kr., og du kan søge til både etårige og flerårige
projekter.

• http://kulturkanten.dk/soeg-puljer/kan-puljen/

KAN-PULJEN
- Puljens målgruppe er de nordjyske kulturaktører

KRAV TIL PROJEKTET

• Et minimumsbudget på 100.000
kr. for etårige projekter og
200.000 kr. for flerårige
projekter

• Egen- eller medfinansiering på
min 33 % af det samlede budget

• Projektet skal være afsluttet
inden udgangen af 2020

• Projektet skal bidrage til
opfyldelse af KulturKANtens
vision og bagvedliggende
værdier

BAGVEDLIGGENDE VÆRDIER
- Matcher dit projekt KulturKANtens værdier?

• Vække nysgerrighed og udvide horisonter
• Involvere og engagere mennesker
• Give næring til kreativitet og lyst til at skabe
• Skabe møder, fællesskaber og relationer på tværs
• Overraske og rykke grænser for de få og for de mange
• Skabe værdi i andre sektorer og sammenhænge

I ansøgningsskemaet skal du svare på følgende
spørgsmål:

HVORDAN
SØGER JEG?

•

Husk inden du ansøger at
overveje, hvordan dit projekt
forholder sig til visionen væk

lysten, ryk grænserne og styrk
sammenhængen og til de
bagvedliggende værdier.

•
•
•

Hvordan passer projektet ind i KulturKANtens 6
bagvedliggende værdier

•
•
•
•
•

Vække nysgerrighed og udvide horisonter

•

Skabe værdi i andre sektorer og sammenhænge

Involvere og engagere mennesker
Give næring til kreativitet og lyst til at skabe
Skabe møder, fællesskaber og relationer på tværs
Overraske og rykke grænser for de få og for de
mange

Hvordan har projektet regional karakter?
Projektets tidsplan
Hvordan vil projektet blive synliggjort?

KAN-PULJEN
BEHANDLING AF ANSØGNINGER

Sagsbehandlergruppen og
det kulturfaglige korps

Administrativ styregruppe

Politisk styregruppe

Sekretariatet modtager
ansøgninger og laver sammen
med det kulturfaglige korps en
indstilling til
administrativstyregruppe

Administrativ styregruppe
behandler ansøgninger og
laver endelige indstillinger til
politisk styregruppe

Politisk styregruppe behandler
ansøgninger og beslutter den
endelige støttefordeling

NUVÆRENDE KAN-PULJEPROJEKTER
• Historiedetektiverne

Projektet understøtter indsatsområderne: ”Nye møder
og fællesskaber”, ”Muligheder for dannelse og talent”
og ”Mangfoldig kultur der rykker”
Projektet er støttet af KulturKANten med 361.744 kr.

• PIXLBOX
Projektet understøtter indsatsområderne: ”Nye møder
og fællesskaber” og ”Mangfoldig kultur der rykker”
Projektet er støttet af KulturKANten med 200.000 kr.

• Filmmaskinen – det videregående • ATMOSPHAERA
spor
Projektet understøtter indsatsområdet: ”Muligheder for
dannelse og talent”
Projektet er støttet af KulturKANten med 499.000 kr.

Projektet understøtter indsatsområderne: ”Nye møder
og fællesskaber” og ”Mangfoldig kultur der rykker”
Projektet er støttet af KulturKANten med 60.000 kr.

