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Innovative dansk-tyske projektidéer søges

KursKultur 2.0 støtter grænseoverskridende projekter / Ansøgningsfrist 26. januar 2021
(Region Sønderjylland-Schleswig) Du har en idé? Vi har pengene. Det EU-støttede Interregprojekt KursKultur 2.0 styrker det dansk-tyske samarbejde med forskellige puljer. Næste
ansøgningsfrist er den 26. januar, og der er hjælp at hente til kvalificering af projektidéer.
Sekretariatet i Padborg rådgiver mulige ansøgere via forskellige digitale tilbud, telefon og mail.
Det er pga. corona for tiden vanskeligt at mødes fysisk på tværs af grænsen, men kontakten kan
stadig opretholdes gennem de digitale kommunikationsformer. Brug dem til at udvikle projekter,
dele erfaringer og overvej, om dele af dansk-tyske projekter også kan gennemføres virtuelt.
Midler, der søges nu, kan bruges til projekter i både 2021 og første halvdel af 2022.
Projektstøtte kræver mindst en partner fra dansk og tysk side, en innovativ projektidé og lyst og
mod på et aktivt dansk-tysk møde. Inspiration kan hentes blandt de allerede bevilgede projekter,
som beskrives på vores hjemmeside www.kulturfokus.dk.
Mangfoldige og grænseløse ideer
Hvad med at udvikle et projekt om grænselandets madkultur? Vores madkultur er påvirket af
inspiration fra hele verdenen, men traditionelle retter står stadig på familiernes madplan. Er det de
samme traditionelle retter, som serveres på tværs af grænsen, eller er de vidt forskellige? Og
hvilke trends om sund mad er aktuelle? Et projekt om madkultur rummer mange muligheder, men
uanset projektidé er noget af det vigtigste at få konkretiseret sin idé, bestemt sin målgruppe og
finde de helt rigtige samarbejdspartnere. KursKultur-Sekretariat har samlet informationer og tips til
at få dansk-tyske projekter til at lykkes. Informationerne findes på www.kulturfokus.dk. Der ligger
også alle vigtige bilag til ansøgningsprocessen såsom kritierier, vejledning og ansøgningsskabelon.
Der kan søges om støtte til projekter inden for et bredt felt af emneområder, der fremmer det
dansk-tyske kulturmøde: kunst, musik, historie, dans, sport, natur og fritid eller et tværfagligt
emne – prøv dig frem og husk på, at sekretariat støtter op om alle projektfaser fra udvikling, til
gennemførelse og afregning.
KursKultur 2.0 er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske
Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.

KursKultur 2.0 finansieres med støtte fra Region Sønderjylland-Schleswigs partnere, de regionale idrætsorganisationer, UC
Syddanmark, Europa-Universität Flensburg, Professionshøjskolen Absalon, Museum Lolland-Falster, Næstved Kommune,
Museum Sønderjylland, Kulturministeriet og Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein.
Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

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
Interreg-projektet KursKultur 2.0 har tre støttepuljer til borgernære og grænseoverskridende
projekter: Kultur- og netværkspuljen støtter innovative dansk-tyske projekter inden for
områderne kultur, sprog, børn, unge, sport & fritid, som bidrager til den interkulturelle forståelse
og en forankring af det dansk-tyske samarbejde blandt borgerne. Transportpuljen støtter det
aktive samarbejde og mødet mellem danske og tyske børn og unge til og med 26 år. Skoler,
daginstitutioner, foreninger og andre institutioner, der arbejder med børn og unge kan søge om
støtte til transport, entré, honorarer og overnatning. Puljen støtter fortrinsvis fysiske møder, men
virtuelle møder med vægt på kommunikationen mellem børn og unge kan også støttes.
Strakspuljen fremmer netværksdannelse, mindre dansk-tyske projekter, udviklingen af nye
projektideer og fremadrettede partnerskaber. Ansøgerne kan komme fra hele Interregprogramregionen.
Den næste ansøgningsfrist til kultur- og netværkspuljen er den 26. januar 2021.
Projektsekretariatet tilbyder gerne projektrådgivning via mail, telefon eller digitalt. Det er løbende
muligt at ansøge om midler gennem transport- og strakspuljen.
Yderligere informationer: https://www.kulturfokus.de/dk/til-projektaktoerer/
Info: Interreg-projektet KursKultur 2.0 slutter den 31. december 2022. Interreg-tilskuddet er på 16.390.00
DKK/ 2.200.000 Euro og det samlede budget udgør ca. 23,6 mio. DKK/ 3,2 mio. Euro.
Partnere: Region Sønderjylland-Schleswig/ Aabenraa Kommune (Leadpartner), Tønder, Haderslev og
Sønderborg kommune, Kreise Nordfriesland/ Stiftung Nordfriesland og Schleswig-Flensburg/ Kulturstiftung
des Kreises Schleswig-Flensburg, Stadt Flensburg, UC Syd, Europa-Universität Flensburg,
Professionshøjskolen Absalon, Museum Lolland-Falster, Næstved Kommune, Museum Sønderjylland.
Netværkspartnere: Projektet KursKultur 2.0 har over 50 netværkspartnere. Land Schleswig-Holstein og
faggruppen Sport i Region Sønderjylland-Schleswig bidrager økonomisk til projektet.
Støttehenvisning
KursKultur 2.0 er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for
Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu

