Infomedia - Søgning

1 of 2

http://apps.infomedia.dk.proxy3-bib.sdu.dk:2048/Ms3E/ShowArticle.as...

Julehygge og gavehumør: kultKIT giver 1,7 mio. kr. til
dansk-tyske projekter
Naestved.dk (Næstved Kommune) | 18.11.2015 | Side | 337 ord | Artikel-id: e5522291 |

Link til artikel

Har du en projektleder i maven, og er du interesseret i at samarbejde på tværs af den dansk-tyske grænse?
Næstved Kommune inviterer til opstartsarrangement for projektet kultKIT den 28. november på Rønnebæksholm
i Næstved med dansk-tysk julehygge og information om projektet, tilskudsmuligheder og meget mere.
I juni bevilgede EU's Interreg-udvalg knap 8 mio. kr. til det tre-årige dansk-tyske projekt kultKIT. De fem tyske og
fem danske partnere har siden da, med Næstved Kommune ved roret, arbejdet på højtryk med at få alt det
praktiske på plads. Nu er projektet klar til at blive sat rigtigt i søen, og nu bliver der åbnet for ansøgninger til den
pulje, der skal understøtte mikroprojekter, som fremmer det dansk-tyske samarbejde inden for kultur, fritid, sport
og uddannelse.
Muligheder for nye samarbejder
Til opstartsarrangementet den 28. november vil der være en præsentation af de forskellige støttemuligheder,
kriterier og ansøgningsfrister. Desuden får deltagerne mulighed for at møde projektpartnerne og potentielle
samarbejdspartnere og deltage i workshops om kulturelle, sportslige og fritidsorienterede mikroprojekter samt
interkulturel kommunikation og institutionelt samarbejde på tværs af grænsen.
Danske og tyske julegodter, kaffe, kage og musik opfylder de kulinariske ønsker og varmer op til julehygge i den
begyndende adventstid.
- Vi er i gavehumør og glæder os til at hilse på rigtig mange potentielle ansøgere til dansk-tyske mikroprojekter,
siger Kim Dawartz, Kultur- og borgerservicechef i Næstved Kommune.
Fakta om kultKIT
- KIT står for kompetencer, interaktion og forståelse og henviser til projektets målsætning om at fremme den
dansk-tyske interaktion og dermed bidrage til at forbedre sproglige og kulturelle kompetencer og øge den
gensidige kulturelle forståelse hos borgerne i den dansk-tyske grænseregion.
- Formålet med projektet kultKIT er at skabe en generation af danskere og tyskere, der ser den dansk-tyske
grænse som et udgangspunkt for nye muligheder og ikke som en barriere.
- Projektet kultKIT finansieres af EU-programmet INTERREG Deutschland Danmark og projektpartnerne:
Næstved Kommune (Leadpartner), Vordingborg Kommune, Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune,
University College Sjælland (UCSJ), Kreis Ostholstein, Kreis Plön, Stadt Fehmarn, Förderzentrum Kastanienhof
og Hansestadt Lübeck.
INTERREG Deutschland - Danmark:
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Alt materiale i Infomedia er ophavsretligt beskyttet.

Kunden må ikke sælge, videregive, distribuere, gengive eller mangfoldiggøre materiale fra Infomedia uden særlig og skriftlig aftale med Infomedia. Overført
(downloadet) materiale skal slettes efter anvendelsen og må ikke indlægges i informations-genfindingssystemer, som for eksempel elektroniske postsystemer,
databaser, fælles netværk eller lignende.
Videreformidling

Kunden må foretage videreformidling (ved videreformidling forstås kopiering, distribution via elektronisk post, tilrådighedsstillelse i databaser, på netværk eller
lignende) af modtagne overskrift- og indledningsformater inden for kundens egen virksomhed. Al anden videreformidling af materiale fra Infomedia skal aftales skriftligt
med Infomedia.
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