Kort projektbeskrivelse KursKultur 2.0
Interreg-projektet KursKultur 2.0 har til formål at fremme den interkulturelle, dansk-tyske
forståelse i Interreg-programregionen. Overordnet støtter projektet dansk-tyske mikroprojekter og
styrker det gensidige kendskab til nabosprog og kultur på tværs af grænsen. KursKultur 2.0
udarbejder desuden aktiviteter, som synliggør vores fælles dansk-tyske kulturarv. Og med fokus
på børn, unge og børnefamilier vil projektet derudover fremhæve de særlige muligheder, der er
forbundet med at bo i et grænseland.
Interreg-projektet KursKultur 2.0 startede den 1. juli 2019 og slutter den 30. juni 2022. Interregtilskuddet er på 16.390.00 DKK/ 2.200.000 Euro og det samlede budget udgør 23.632.610,60 DKK/
3.172.162,50 Euro.
Partnerskab: KursKultur 2.0 har et stort partnerskab med regionale og tværregionale partnere.
På den ene side bygger projektet videre på mangeårige og succesfulde erfaringer med borgernære
aktiviteter og initiativer i Region Sønderjylland-Schleswig. På den anden side åbner det nye
kulturprojekt op for et samarbejde i hele Region Syddanmark, i Region Sjælland og i den hele
nordlige del af Schleswig-Holstein med de gode grænseoverskridende erfaringer derfra. Med dette
udvidede partnerskab giver KursKultur 2.0 muligheder for synergieffekter på tværs af
programområdet og spændende partnerskabskonstellationer i mikroprojekterne.
Partnere: Regionskontor & Infocenter i Region Sønderjylland-Schleswig/ Aabenraa Kommune
(Leadpartner), Tønder, Haderslev og Sønderborg kommune, Kreise Nordfriesland/ Kulturstiftung
Nordfriesland og Schleswig-Flensburg/ Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg, Stadt
Flensburg, UC Syd, Europa-Universität Flensburg, Professionshøjskolen Absalon, Museum LollandFalster, Næstved Kommune, Museum Sønderjylland.
Netværkspartnere (se Interreg-ansøgningen side 29-139): Projektet KursKultur 2.0 har
over 50 netværkspartnere. Landet Schleswig-Holstein og faggruppen Sport i Region SønderjyllandSchleswig bidrager økonomisk til projektet.
KursKultur 2.0.: mål og aktiviteter


Støtte til dansk-tyske mikroprojekter og mellemfolkelige møder i hele Interregprogramregionen
Projektet har tre puljer, der yder støtte til mellemfolkelige projekter og møder.
Kulturmøderne skal bidrage til en øget bevidsthed om de særlige muligheder man har som
borger i et grænseland.



Dansk og tysk som nabosprog
Projektet skal forbedre forudsætningerne og interessen for at lære dansk og tysk som
nabosprog. Der skal udvikles en særlig nabosprogsdidaktik for dansk og tysk, der sætter
fokus på det autentiske sprogmøde. Vigtigheden af at lære nabosprogene skal synliggøres,
således at flere får lyst til at lære sprogene.



Den fælles kulturarv

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 SchleswigHolstein.
Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.
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Et vigtigt arbejdsområde for projektet er også at øge viden blandt regionens borgere om
den fælles kultur og historie. Dette vil give borgerne en bedre forståelse for grænselandets
historie og unikhed.
I alle mål og aktiviteter sætter KursKultur 2.0 fokus på den tætte sammenhæng mellem sprog- og
kulturforståelsen som nødvendige kompetencer i en dynamisk grænseregion.
KursKultur 2.0: Arbejdspakker
KursKultur 2.0 omfatter 5 arbejdspakker, der skal bidrage til at opnå projektes mål:
Arbejdspakke 01 Projektledelse
Obligatorisk for alle Interreg-projekter er en arbejdspakke omkring projektledelse. Der er oprettet
et projektsekretariat med fire medarbejdere, der indgår i kulturafdelingen på Regionskontor &
Infocenter i Padborg. Projektsekretariatet sørger for økonomistyrelsen, rådgiver ansøgere, sørger
for gennemførelsen af arbejdspakkerne og er koordinerende sekretariat for alle partnere.
Derudover har alle partnere udnævnt primære kontaktpersoner. Leadpartner Regionskontor &
Infocenter / Aabenraa Kommune har det overordnede ansvar for at sikre, at projektet
gennemføres i henhold til den bevilgede ansøgning og budgettet anvendes i overensstemmelse
hermed.
Arbejdspakke 02 Kommunikation
Arbejdspakken Kommunikation har følgende mål:
 Fremme en interesse for nabolandets kultur og levevis.
 Synliggøre kulturtilbud og muligheder for at være aktiv i fælles grænseoverskridende
aktiviteter.
 Informere om projektets støttemuligheder og øvrige tilbud.
 Tilrettelæggelse, synliggørelse og gennemførelse af konferencer og workshops, der
bidrager til erfaringsudveksling, etablering af nye netværk og faglig udvikling.
 Formidle viden om best-practice koncepter.
 Rådgive om gennemførsel af dansk-tyske projekter.
Arbejdspakke 03 Puljer
Støttepuljerne fremmer grænseoverskridende, mellemfolkelige projekter. Kultur- og
netværkspuljen på 5 mio DKK støtter innovative dansk-tyske projekter inden for områderne
kultur, sprog, børn, unge & fritid, som bidrager til den interkulturelle forståelse og en forankring af
det dansk-tyske samarbejde blandt borgerne. Transportpuljen på 1.005.000 DKK 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. Strakspuljen på 500.000 DKK fremmer
netværksdannelsen og udviklingen af nye projektideer, hvis disse støtter det grænseoverskridende
samarbejde og giver indsigt i nabolandets levevis og kultur.
Arbejdspakke 04 Nabosprog
Arbejdspakken tager initiativ til at motivere borgerne i den dansk-tyske grænseregion til at
beskæftige sig med og lære nabosproget. Sprogpuljen på 1,6 mio DKK skal fremme
udarbejdelsen af undervisningsmaterialer og undervisningsforløb. Målet er desuden at udvikle en
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nabosprogsdidaktik for sprogundervisningen med supplerende videreuddannelsestilbud for
undervisere. En central opgave er yderligere vidensdeling blandt de deltagende
uddannelsesinstitutioner. Arbejdspakkens resultater skal forankres i et videnscenter for nabosprog.
Arbejdspakke 05 Kulturarv
Arbejdspakken skal bidrage til en øget interesse for den fælles kulturarv og nabolandets kultur og
historie. Hovedmålene er følgende:
 Få flere borgere, særligt børn, unge og børnefamilier, til at bruge museernes
formidlingstilbud, så de får et indblik i grænselandets kultur og historie.
 Kvalificere kulturinstitionernes formidling til besøgende fra nabolandet, så formidlingen
tilpasses forskellige målgrupper.
 Styrke samarbejdet mellem kulturinstitutionerne på tværs af grænsen med henblik på
netværksdannelse og øget samarbejde.
KursKultur 2.0: Organisationsstruktur (se organigram )
Projektes overordnede styregruppe, bevillingsudvalget, vil bestå af medlemmer af
Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig inkl. mindretal, Region Syddanmark, Land Schleswig-Holstein
og øvrige partnere samt repræsentanter fra den øvrige del af Interreg-programregionen for at
sikre projektets relevans i hele Interreg-geografien. Bevillingsudvalget har kompetencen til at
bevilge ansøgninger til kultur- og netværkspuljen, men det vil også løbende blive orienteret om
projektets udvikling, så det som del af projektets risikostyring kan komme med anvisninger til
projektsekretariatet og de faglige styregrupper om at tilpasse arbejdsprocedurer, så projektets
mål opnås.
Den administrative styregruppe vil bestå af en repræsentant fra hver af projektpartnerne, en
repræsentant fra Region Syddanmark og Land Schleswig-Holstein. Den administrative styregruppe
er det daglige forbindelsesled mellem leadpartner og projektpartnerne og har ansvar for fagligt at
vurdere ansøgninger til kultur- og netværkspuljen, evaluere bevillingspraksis ift. strakspuljen;
udbrede kendskabet til projektets tilbud og vil komme med anbefalinger til den overordnede
styregruppe ift. løbende kvalitetssikring af projektet.
Faggruppe børn, unge, fritid har ansvar for løbende at vurdere, om formålet med
transportpuljen opfyldes og vil stå for netværksfremmende aktiviteter.
Den tværgående koordinationsgruppe består af leadpartner, projektkoordinator og faglige
koordinatorer og sikrer samspillet mellem de respektive aktiviteter i arbejdspakkerne.
Styregruppe sprog har bevillingskompetencen ift. sprogmidlerne og består af repræsentanter fra
Region Sønderjylland-Schleswig, kultKIT, UC Syd, Europa Universität Flensburg, PH Absalon,
Christian-Albrechts-Universität og relevante netværkspartnere.
Arbejdspakke 05 Kulturarv gennemføres i et samarbejde mellem partnerne bag Region
Sønderjylland-Schleswig, UC Syd, Museum Sønderjylland, Oldenburger Wallmuseum, Museum
Lolland-Falster, Fuglsang Kunstmuseum og Museum Vestsjælland og vil inddrage øvrige museer og
uddannelsesinstitutioner i Interreg-programregionen.
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