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Ansøgt beløb
Ansøger om Mål 2 midler – Socialfonden
Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden
Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

0 kr.
540.625 kr.
270.312 kr.

Indstillet beløb
0 kr.
0 kr.
0 kr.

J.nr.:

08/5037

Projektnavn:

Sound Experiment Centre

Ansøger:

Assens Kommune

Adresse:

Willemoesgade 15, 5610 Assens

Kontaktperson:
Kontaktpersons e-mail adresse
Kommune:

Peer Bjørnskov Madsen
pbmad@assens.dk
Assens

Juridisk status og CVR/CPR nr.:

Offentlig myndighed, CVR 29189692

Partner i projektet og partners
relation og rolle:

Følgende partnere indgår i forprojektet med rådgivning, konkrete
ydelser m.m:
• Syddansk Turisme (rådgivning og viden)
• Vestjysk Musikkonservatorium (viden)
• Centre for Music & Science/Cambridge University/England
(viden)
• Institut for Kommunikation og Psykologi/Aalborg Universitet
(viden)
• Centre for Music Therapy, Anglia Ruskin University/England
(viden)
• Fysiologisk afd/Santiago de Compostela University/Spanien
(viden).
Indsatsen fra de enkelte parter lader sig ikke kapitalisere.

Øvrige netværksdeltagere:

Firmaet Interacoustics/Assens, Dansk Netværk for musikpædagogisk
Forskning, Danmarks Pædagogiske Universitet, Danfoss Universe m.fl
01.10.2008
01.10.2009

Projektstart / Projektslutning:
Vækstforums indsatsområde:
Strukturfonds indsatsområde:
Relation til den regionale
partnerskabsaftale, tema:
Indsatsområde i forhold til
partnerskabsaftale:

Indsatsområde 4+7: Oplevelsesøkonomi – udvikling af nye
forretningsområder
Regionalfonden, prioritet 1. Innovation, videndeling og
videnopbygning
Tema V: Markedsføring af Danmark – tiltrækning af investeringer og
turisme
Indsats 28: Kultur og oplevelsesøkonomi
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Vækstforumsekretariatets kommentar:
Der søges om støtte til et forprojekt til belysning af det påtænkte hovedprojekt: Sound Experiment Centre.
Det færdige center skal kunne fungere som en kombination af et eksperimentarium, et showroom for
virksomheder indenfor musik, lyd, stilhed og akustik m.v. samt lærings- og uddannelsessted for akustik,
musik, terapi m.m. og vurderes på den måde at være nyskabende.
Der foreligger i en række idéer til, hvordan en sådan institution/attraktion kan opbygges, indrettes og drives i
relation til målgrupperne, og til hvordan disse vil kunne få nytte af centeret. Der ansøges om en nødvendig
forundersøgelse til nærmere at vurdere, hvorvidt der er et grundlag for at påbegynde udvikling og opbygning
af en helt ny institution.
Sekretariatet vurderer, at ansøgningen falder indenfor to af initiativets temaer, ”Viden og læring” og ”Leg og
kreativitet", idet det omhandler bl.a. kreativ oplevelses- og forlystelsesudvikling samt musik. Det vurderes
ligeledes, at ansøgningen lever op til Vækstforms to tværgående kriterier om samordning og koordinering
samt globalisering.
Om end projektidéen synes spændende - som oplevelsescenter og showroom - ses den ikke at opfylde
Vækstforums krav om et tilstrækkeligt erhvervspolitisk rationale. Som projektet fremstår ses det primært som
værende af værdi for forskning og kulturelle formål, mens der ikke lægges tilstrækkeligt vægt på involvering
af virksomheder og kreativ forretningsudvikling.
Sekretariatet vurderer, at det ikke er sandsynligtgjort, at et lyd-og oplevelsescenter vil kunne opnå en
selvbærende drift, og et sådant center vil derfor ikke leve op til Vækstforums tværgående kriterium om
bæredygtighed, herunder økonomisk bæredygtighed.
Det vurderes, at tyngden i den foreliggende projektidé ligger klart indenfor forskning og kultur, og i mindre
grad på forretningsudvikling.

Indstilling:
-

Sekretariatet anbefaler at ansøgningen indstilles til afslag med henvisning til at projektet ikke lever
op til Vækstforums kriterier for tildeling af støtte. Det vurderes at projektets erhvervspolitiske
rationale er for svagt og at projektet ikke lever op til kriteriet om (økonomisk) bæredygtighed. Det
anbefales hermed:
 at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager afslag på
ansøgningen om støtte fra strukturfondsmidlerne, og
 at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at projektet modtager afslag om støtte fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler.

Her vurderes ansøgningens placering i A, B og C-kategorien. (A:
tilsagn, B: til drøftelse, C: afslag)

Kategori
C

Ansøgers korte resumé af projektet:
Der ønskes udviklet og udarbejdet et forprojekt til et oplevelseskoncept for lyd, musik og stilhed - med
henblik på senere etablering af et konkret oplevelsescenter. Det eneste i Danmark. Projektet bygger på
nytænkning, kreativitet, og videnopbygning. Det vil kunne skabe en verden af lyd, leg og læring, hvor
rendyrkede eksperimenter kan foregå, idet hver enkelt besøgende præsenteres for neutrale, uforpligtende
oplevelser, som ligger i krydsfeltet mellem leg og læring. Dette er et behov, som er betydeligt i en verden,
hvor mennesker - børn, unge og voksne - i stigende grad skaber deres egen livskvalitet. Følgende
samfundsbehov vil blive dækket af et sådant oplevelsescenter:
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•
•
•
•
•
•
•

give sanseoplevelser indenfor musik, lyd og stilhed
tilbyde forskning indenfor musik og lyd, et eksperimentarium afprøve terapeutiske egenskaber ved
hjælp af musik, lyd og stilhed
give oplevelser indenfor læring og leg rettet mod børn, unge og voksne
medvirke til at skabe vækst i kreative erhverv og beskæftigelse i området
gøre Danmark til et pionerland indenfor musik, lyd og stilhed
skabe et samlingssted for unge talenter indenfor musik
skabe et oplevelses- og aktivitetscenter, som vil være banebrydende mht. teknik

Målgrupper (for det påtænkte endelige projekt):
A: Ikke-professionelle: Individuelle børn, unge og voksne, som besøger centret som familie, Skoleklasser
(børnehaver - til gymnasieklasser), Musikskoler og musikgymnasier, Fritidsbands og musikgrupper, Frivillige
organisationer, Virksomheder/Medarbejdere.
B: Professionelle: Udøvende musikere, musikpædagoger, musikterapeuter, komponister,
dirigenter, individuelle sangere, kor, forskere m.fl.

Projektets formål:
Der skal gennemføres et forprojekt, der omhandler en strategi og handlingsplan, feasibility studie og
økonomiforslag, lokaliseringsforslag, markedsanalyse og publikumsanalyse, miljøforhold,
samarbejdsmuligheder samt bygningsmæssige og funktionsmæssige forhold.
Projektets målgruppe:
Forprojektet: virksomheder, faglige netværk, forskningsenheder og andre eksperter indenfor projektets
faglige, bygningsmæssige, tekniske og administrative rammer.
Projektets forventede effekter:
Ansøger forventer at et forprojekt vil kunne danne et grundlag for at gå videre med et hovedprojekt, og
angiver de forventede effekter af det endelige projekt:
Samarbejder internt i virk./inst./org.: 2
Samarbejder mellem virk./inst./org.: 10
Udvikling/implementering af nye produkter/processer i virk./inst./org.: 15

Ansøgt finansiering:
Samlede støtteberettigede
udgifter:
Ansøgte Mål 2-Midler:
Kontante regionale tilskud:
Egenfinansiering:

Finansiering via
deltagerunderhold:
Statslige indirekte tilskud:
Indtægter fra projektet:
Kontante kommunale tilskud:
Indirekte kommunale tilskud:
Kontante tilskud fra offentligt
lignende:

Ansøgt:

Procent:

1.081.250 kr.
540.625 kr.
270.312 kr.
270.312 kr.

kr.

Nærmere beskrivelse:
100 %
50 %
25 %
25 % Ansøgeren Assens Kommune stiller
75.000 kr. til rådighed i kontanter og
195.312 kr. i form af arbejdskraft
%

kr.
kr.

%
%
%

kr.

%
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Indstillet finansiering:
Samlede støtteberettigede
udgifter:
Ansøgte Mål 2-Midler:
Kontante regionale tilskud:
Egenfinansiering:
Finansiering via
deltagerunderhold:
Statslige indirekte tilskud:
Indtægter fra projektet:
Kontante kommunale tilskud:
Indirekte kommunale tilskud:
Kontante tilskud fra offentligt
ligenden:

Indstillet:

Procent:

Nærmere beskrivelse:

0 kr.
0 kr.
0 kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.

%
%
%
%
%

Kommentarer til budgettet:

Udviklingsområde procent:
Assens Kommune er ikke defineret som et udviklingsområde, og projektet forventes ikke
at ville generere aktiviteter til gavn for disse.

0%
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