Forum for innovation i kultur og erhverv i Kulturregion Østjysk Vækst
Vækstbånd
Horsens Kommune forestår ledelsen af projektet. De kommunale kulturadministrationer samt kulturelle institutioner i Viborg, Silkeborg, Randers og Horsens Kommuner
deltager i gennemførelsen af projektet.
Projektbeskrivelse
I relation til målene vedr. samarbejde mellem virksomheder og kunstnere udvælges et
antal erhvervsvirksomheder og kunstnere til projektet i det Østjyske Vækstbånds
område. Virksomheder og kunstnere samarbejder om et udviklingsprojekt i relation til
den enkelte virksomhed med udgangspunkt i og implementering af kunstnerens kompetencer.
Projektlederen sikrer, at de involverede virksomhedsmedarbejdere og kunstnere herudover planlægger og gennemfører formidling af information om kunstnernes hidtidige
virke blandt de respektive virksomheders medarbejdere med henblik på at skabe kendskab og medejerskab til de processer på virksomhederne, hvor kunstnerne er involveret.
Formidlingen kan eksempelvis ske i form af udstillinger og medarbejderarrangementer
med deltagelse af kunstnerne.
Projektlederen har den overordnede styring og ansvaret for gennemførelsen af de enkelte projekter mellem virksomheder og kunstnere, og projektlederen følger projekterne
løbende. Den løbende styring af de enkelte projekter aftaler projektlederen med en
central medarbejder på hver af virksomhederne. Virksomhedsmedarbejderen rapporterer projektforløb og resultater til projektleder efter nærmere retningslinjer. Projektmedarbejderen evaluerer herefter de enkelte projektforløb.
I forhold til målene omkring udvikling af kulturinstitutioner tager projektlederen
kontakt til kulturinstitutioner i de fire kommuner med henblik på at undersøge, hvilke
institutioner der har behov for og interesse i at etablere et samarbejde med en leder af
en privat virksomhed og drage nytte af dennes erfaring og kompetence i relation til
udvikling af kulturinstitutionen. Sideløbende opbygger projektlederen et netværk af
virksomhedsledere, som dels har en solid erfaring med virksomhedsudvikling, dels har
interesse i at medvirke ved udvikling af eksisterende kulturelle institutioner – eksempelvis som bestyrelsesmedlem eller som mentor for institutionslederen.
Projektlederen tilrettelægger herefter forløb, hvor virksomhedsledernes erfaringer og
kompetencer implementeres i forhold til kulturinstitutionernes udvikling. Projektlederen har det overordnede ansvar for styring og gennemførelse af projekterne og følger
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projekterne løbende. Den daglige styring af de enkelte projekter efter opstartfasen
aftaler projektlederen med lederne af de involverede kulturinstitutioner. Institutionslederen rapporterer projektforløb og resultater til projektlederen efter nærmere retningslinjer. Projektmedarbejderen evaluerer herefter de enkelte projektforløb.
I forbindelse med Forum for innovation i kultur og erhverv-projektet etableres et samarbejde med de 4 kommuners Erhvervsråd med henblik på dels at benytte sig af Erhvervsrådenes viden og ekspertise i forbindelse med udvælgelse af virksomheder og
erhvervsledere til projektet, dels for at opnå Erhvervsrådenes medvirken til at udbrede
kendskabet til projektet blandt virksomheder i det Østjyske Vækstbånd.
Projektet ønsker i høj grad at drage nytte af de erfaringer, der er opsamlet i udlandet i
forhold til projektområdet. Der planlægges derfor studierejser, kortere studieophold o.
lign. i f.eks. England. Endvidere planlægges foredrag, workshopper og lign. med deltagelse af udenlandske medvirkende.
Projektets eksemplariske værdi
Det er intentionen – gennem samarbejdsprojekterne – at skabe en voksende kreds af
mennesker (”dynamoer”, ”nøglepersoner”), som lokalt kan informere om deres erfaringer og oplevelser og dermed fungere som ambassadører for tilsvarende samarbejdsprojekter mellem erhvervssektoren og kultursektoren.
Formidling af projektet
Projektet vil blive formidlet gennem artikler, foredrag og lign. i kunst- og kulturfaglige
kredse samt i erhvervsfaglige fora. Herudover gennem eget webside og presse. I formidlingen inddrages såvel kunstnere som erhvervsledere og institutionsledere.
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Budget for og finansiering af projektet
2009--2011
Budget for Forum for innovation i kultur og erhverv 2009
Projektkoordinator

1.050.000

Kunstnerhonorarer

600.000

Information, hjemmeside m.m.

100.000

Udstillinger, forestillinger, koncerter, foredrag og lign.

144.000

Møder, rejser, transport, forsikringer m.m.

200.000

Administration og projektkoordinering

336.000

I alt

2.430.000

Finansiering af Forum for innovation i kultur og erhverv 2009
2009-2011
Virksomheders og institutioners medfinansiering

300.000

Kulturregion Østjysk Vækstbånd

1.006.000

Puljen Kultur i hele landet

1.124.000

I alt

2.430.000

