Støttekriterier for projekter under KursKultur 2.0:
Kultur- og netværkspulje

KursKultur 2.0 finansieres med støtte fra Region
Sønderjylland-Schleswigs partnere, de regionale
idrætsorganisationer, UC Syddanmark, EuropaUniversität Flensburg, Professionshøjskolen Absalon,
Museum Lolland-Falster, Næstved Kommune, Museum
Sønderjylland, Kulturministeriet og Ministerium für
Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes SchleswigHolstein.

KursKultur 2.0 wird finanziell unterstützt durch die
Partner der Region Sønderjylland-Schleswig, die
regionalen Sportverbände, UC Syddanmark, EuropaUniversität Flensburg, Professionshøjskolen Absalon,
Museum Lolland-Falster, Næstved Kommune, Museum
Sønderjylland, das dänische Kulturministerium sowie das
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des
Landes Schleswig-Holstein.

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske
Fond for Regionaludvikling.

Dieses Projekt wird gefördert mit Mitteln des
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.

Region Sønderjylland- Schleswig
Lyren 1 ● DK-6330 Padborg
Tel. +45 7467 0501 ● Fax +45 7467 0521
www.region.dk|.de ● www.kulturakademi.dk|de
www.kulturfokus.dk|de

2

Støttekriterier for projekter under KursKultur 2.0: Kultur- og netværkspulje
Formelle kriterier:
-

Projektet skal gennemføres i et aktivt, grænseoverskridende samarbejde mellem mindst en
dansk og en tysk partner.
Projektet må ikke gennemføres med kommercielt sigte.
Projektet må ikke modtage anden EU-finansieret støtte.
Projektet skal overholde tilskudsreglerne for INTERREG 5A programmet.
Projektet skal understøtte målene for prioritet 4 B i INTERREG 5A programmet.
Tyske projektpartnere forpligter sig til at overholde reglerne omkring mindsteløn i Tyskland.

Indholdsmæssige kriterier:
Der gives støtte til innovative og additive mellemfolkelige dansk-tyske projekter inden for
områderne kultur, sprog, børn, unge, fritid og opbygning af netværk.
Yderligere indholdsmæssige aspekter, som indgår i vurderingen af ansøgninger:
Fremmer projektet
- den interkulturelle forståelse i regionen?
- interaktionen hen over grænsen?
- indsigt i levevis, kultur og sprog i nabolandet?
- etablering af nye samarbejdsrelationer og netværk?
- udvikling af nye tilbud og aktiviteter især til børn, unge og børnefamilier?
- inklusion af foreninger og frivillige?
- formidling af regionens fælles kulturarv og historie?
- samarbejdet på tværs af nationale, faglige, etniske og organisatoriske forskelle?
- udvikling af den mellemfolkelige dialog og samarbejdet på tværs af flertal og mindretal?
- inklusion af kulturfjerne grupper?
- etablering af nye partnerskaber på tværs af programområdet?
- inklusion af nye partnere og aktører, der endnu ikke har erfaring med det grænseoverskridende
samarbejde?

