21 Pressemeddelelse 2 KursKultur 2.0: Ansøgningsfrist sprogpulje
Padborg 2021-03-08
Projekter til sprogpuljen søges

Interregprojektet KursKultur 2.0 yder støtte til udvikling af undervisningsmaterialer og
undervisningsforløb samt til koncepter til læring af nabosprogene dansk og tysk. Ansøgningsfrist:
18. marts 2021
(Region Sønderjylland-Schleswig). Sprogpuljen i Interreg-projektet KursKultur 2.0 yder støtte
til dansk-tyske nabosprogsprojekter. Ansøgere kan indsende ideer til materialer, undervisningsforløb eller koncepter. Sprogprojekterne skal understøtte nabosprogsundervisningen af børn
og unge samt voksne i den dansk-tyske grænseregion. Sidste år blev der ydet støtte til seks
projekter, men der er stadig ca. 520.000 DKK til rådighed til nye ideer.
Eksempler på projekter, der har modtaget støtte
Gennem det første projekt bliver der udviklet et let tilgængeligt undervisningsmateriale til voksne.
Materialet er særlig relevant for grænsependlere, tilflyttere eller arbejdsløse, der vil ind på
arbejdsmarkedet. Det andet sprogprojekt dækker et behov for et nutidigt tekstmateriale til faget
dansk på gymnasieniveau på tysk side. Et tredje projekt vil gøre det lettere for danske og tyske
skoler at samarbejde om forskellige emner. Mediet er e-bøger, og det er eleverne selv, der skal
skrive teksterne til hinanden. E-bøgerne indtales også af eleverne og kan på den måde bruges til
selvstændig læsning på nabosproget. Til det formål er der lavet hjemmesiden www.kulturbib.org
og en facebook-side.
Sprogpuljen er foruden kultur- og netværkspuljen, transportpuljen og strakspuljen den fjerde
støttepulje i det dansk-tyske Interreg-projekt KursKultur 2.0, der løber frem til medio 2022. Den
sidste frist for ansøgninger til sprogpuljen er den 13. august 2021. Støtte fra sprogpuljen kan bl.a.
dække finansiering af materialer, honorarer, transport og andre udgifter.
Ansøgningsskemaet med kriterierne findes på hjemmesiden for kulturfokus:
https://www.kulturfokus.de/projektakteure/antragsformulare/
Kontakt og rådgivning: KursKultur 2.0, Anja Peist: apei@region.dk / kulturregion@region.dk
KursKultur 2.0 støttes af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for
Regionaludvikling. Du kan læse mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.
Yderligere information om sproglige aktiviteter samt uddannelsestilbud generelt i det dansk-tyske
grænseområde kan findes på Kulturakademiets hjemmeside: http://www.kulturakademi.de/
KursKultur 2.0 støttes økonomisk af partnerne i regionen Sønderjylland-Schleswig, de regionale sportsorganisationer, UC
Syddanmark, Europa-Universität Flensburg, Professionshøjskolen Absalon, Museum Lolland-Falster, Næstved Kommune, Museum
Sønderjylland, det danske kulturministerium samt af Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes SchleswigHolstein.
Dette projekt støttes af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.
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