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Kun to ansøgningsfrister tilbage!

Interreg-projekt KursKultur 2.0 støtter fortsat grænseoverskridende projekter
(Region Sønderjylland-Schleswig) Aktørerne i den dansk-tyske grænseregion har stadig to
chancer til at søge om støtte til et kulturprojekt. Kultur- og netværkspuljens ansøgningsfrister er
den 21. juni og 21. september. Alle aktiviteter skal foregå inden den 30. juni 2022. Projektstøtte
kræver mindst en partner fra hhv. dansk og tysk side, en innovativ projektidé og lyst til og mod på
et aktivt dansk-tysk møde. Inspiration kan hentes blandt de allerede bevilgede projekter, som
beskrives på vores hjemmeside www.kulturfokus.dk.
Tips til dansk-tyske projekter
Interreg-projektet KursKultur 2.0 har gennem kultur- og netværkspuljen indtil videre støttet 28
projekter. Mange kulturaktører har ventet på, at corona-restriktionerne skulle blive lempet, og nu
er det heldigvis så vidt, at der igen kan planlægges og gennemføres aktiviteter. De allerede
bevilgede projekter vidner om stor idérigdom. Der er projekter med fokus på musik, kunst, dans,
samfund, historie, sprog og meget mere. Uanset emne eller genre så har alle projekter det til
fælles, at de giver oplevelser på tværs af grænsen. Gennem projekterne mødes borgere fra dansk
og tysk side for at dele erfaringer og være sammen om en fælles interesse.
Pandemien har betydet, at der det sidste år er kommet færre ansøgninger end forventet, så der er
stadig over 1.768.346 DKK at søge i puljen. Projektsekretariatet håber, at aktører fra dansk og tysk
side efter en tvungen pause med færre aktiviteter har samlet ny energi og mange projektidéer.
Projektsekretariatet hjælper gerne interesserede aktører, både når det drejer sig om idéudvikling,
ansøgning eller afregning. Desuden hjælper sekretariat også med at finde den rigtige partner og
giver tips til pr-arbejdet. KursKultur-Sekretariat har samlet informationer og tips til at få dansktyske 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 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.
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
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.
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projektideer og fremadrettede partnerskaber. Ansøgerne kan komme fra hele Interregprogramregionen. Sprogpuljen støtter udviklingen af undervisningsmaterialer,
undervisningsforløb eller didaktiske koncepter i dansk og tysk som nabosprog.
Den næste ansøgningsfrist til kultur- og netværkspuljen er den 21. juni 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
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