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Vad är CUPIDO?

• CUPIDO handlar om handlar om att utveckla nya affärsmöjligheter inom kultur- och 
kulturarvssektorn. Detta för att stärka den ekonomiska situationen, konkurrenskraften 
och den sociala sammanhållningen i de lokala landsbygdsområdena.

• Projektet uppmuntrar t.ex. kulturarvsorganisationer att använda sig av nya digitala 
arbetssätt för att modernisera och förstärka sitt utbud och förbättra besökarnas 
upplevelse. 

• Projektpartnerna samverkar, delar kunskap, expertis och projektresurser för att skapa 
affärsmöjligheter inom kulturarvssektorn. 

• Piloterna i projektet ger möjlighet att sammanföra nya digitala tekniker med 
traditionella berättelser och platser.
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Arbetspaketen i CUPIDO

1. Project Management  - Projektledning och intern kommunikation (Länsstyrelsen Värmland är Lead 

beneficiary)

2. Communication - Konferenser och spridning av resultat

3. Power of Culture, the DNA of a region – Storytelling, trender och framtidsplaner gällande regionernas 

kulturella kärnvärden

4. Visualisation and testing of cultural potentials – Visa och testa nya innovationer, driva piloter och

bygga upp “Centres of  Excellence”

5. Empowerment and cultural job creation - Stödja nystartade och befintliga företag och ge entreprenörer 

stöd med sina affärsplaner



8 Centres of Excellence within the North Sea Region

I CUPIDO har varje region drivit en pilot inom ett begränsat område som resulterat i ett 
specifikt ”Centre of Excellence” byggt på regionens kärnvärde och kulturella DNA.

Regionernas kulturella DNA togs fram genom ett stort antal intervjuer med kulturaktörer och 
företag i de olika regionerna. 

.



Centre of Excellence – Morsø, DENMARK

I Danmarks CUPIDO pilot finns
ambitionen att strategiskt lyfta skaldjur
som ett kulturarv för Morsområdet och
återuppväcka stoltheten kring handel 
med skaldjur och ge den en framtid.

På ön Morsø i danska Limfjorden är 
CUPIDO-piloten en del av att etablera 
Nykøbing Mors som Danmarks 
skaldjurshuvudstad, som ett sätt att 
använda kulturarvet för att främja 
turistindustrin och affärsmöjligheter för 
lokala entreprenörer.



Centre of Excellence – Heuvelland, Belgium

I Heuvelland har man utvecklat 

besökscentret ”Kemmel”, som involverar en 

nyinrättad keramikverkstad och lokala 

vinproducenter. Genom att arbeta 

tillsammans i ett Centre of  Excellence kan 

de nya Kemmel-varorna kommersialiseras 

och tillföra nya affärsmöjligheter till 

regionen. 

Även ett Land art-projekt har genomförts, 

som är en installation på Kemmelberg, ett 

berg med stort geografiskt och historiskt 

värde. Installationen innebär att forma nio 

monoliter som hänvisar till det förflutna.



Centre of Excellence – Festival Dranouter, Belgien

Festival Dranouter är både ett
företag och ett pilotområde där
man I CUPIDO kompletterar sin 
årliga musikfestival med att 
utveckla en ny besöksattraktion 
där spel och musik har en 
central roll.

En ”ljudfabrik” har installerats 
där besökare kan skapa sin 
egen musik. Denna ljudfabrik 
har öppet året runt. 



Centre of Excellence – Folkestone, England

Creative Folkestone har etablerat 
ett nytt digitalt kreativt nav i 
hjärtat av Folkestones Creative
Quarter, i sydöstra England. 

Det nya CUPIDO-centret, 
digital:glassworks, tillgodoser 
framväxten av digitala och 
tekniska företag och erbjuder en 
unik position inom det kreativa 
samhället – detta innebär att 
samarbeten, nätverkande och 
utbyte av idéer blir en naturlig del 
för företagen.



Centre of Excellence – Highland and Island, Scotland

CUPIDO har gjort det möjligt för 
Highland and Islands Enterprise 
(HIE) och University of St. Andrews 
att arbeta tillsammans för att 
leverera en transnationell digital 
kulturarvspilot i Highlands and 
Islands-regionen. 

Piloten kallas Digital Heritage och 
omfattar de tre projektdelarna
Digital Adoption, Digital Connect
och Digital Skills.



Centre of Excellence – Middelburg, Netherlands

I Middelburg skapas ett dubbelt 
Centre of Excellence. 

Både ett fysiskt och ett virtuellt 
center etableras, både för att 
levandegöra historien om 
Middelburg och för att tillföra 
information och spetskompetens 
för besökare, medborgare och 
företag.



Centre of Excellence – Nome, Norway

KRAFT är namnet på Norges
Centre of Excellence i Nome. 

KRAFT handlar om att använda 
kultur och kulturarv som en resurs 
för att utveckla kommunen.

Nome kommun och Universitetet i 
Söröst samarbetar med att 
arrangera events, hålla workshops 
och möten, knyta samman företag 
och attrahera ungdomar till Nome 
kommun.



Centre of Excellence – Friesland-Wesermarsch, 
Germany

Tysklands “Centre of Excellence” 
“Deichkultour” handlar om digitalt
berättande om kulturutbud i 
Friesland och Wesermarsch, 
Tyskland

Under Coronakrisens utmaningar 
startade piloten Deichkultour i 
Tyskland. Ungdomar fick i uppdrag 
att skapa underhållande och 
informativa video- och ljudbidrag 
om museerna i Friesland och 
Wesermarsch, på "deras" sociala 
medieplattformar.



Centre of Excellence – Värmland, Sweden

I Sveriges CUPIDO pilot samarbetar 
Länsstyrelsen, Region Värmland, 
Sunne kommun och Rottneros park 
inom temat Storytelling.

I Värmlands Centre of Excellence
fokuserar vi på det moderna 
berättandet. Genom CUPIDO vill vi 
skapa nya jobb för unga, skapa nya 
eller stärka befintliga verksamheter, 
visa kultur och kulturarv med nya 
digitala tekniker och göra 
berättartraditionen mer känd 
utanför regionen.



Exempel på transnationell CUPIDO-samverkan
• ”Light without borders”  är ett internationellt och tvärvetenskapligt 

projekt där element från dans och bildkonst smälter samman i ett unikt 
uttryck.

• Poduktionen är ett CUPIDO-samarbete, främst mellan Norge och Sverige 

• Det första eventet i Nome, Norge, i April 2021 livestreamades på sociala
medier. En kort dokumentärfilm togs fram för att visa konceptet.

• Det andra eventet i Rottneros Park I Sunne, Sverige, arrangerades fysiskt
I September 2021samt filmades I sin helhet.

• Trailern från Rottneros Park I Värmland har vunnit pris för bästa trailer I 
NSR video contest☺

• Eventen har resulterat I nya samarbeten mellan kulturskolorna I Nome 
och Sunne samt mellan involverade företag. 

https://youtu.be/DWc9HGUbQRQ

https://youtu.be/y_4Gv8zjoUw

https://youtu.be/DWc9HGUbQRQ
https://youtu.be/y_4Gv8zjoUw
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