Gode råd til din kultKIT-ansøgning
Os, der arbejder for kultKIT, mener, at vi bliver klogere af at komme hinanden ved på tværs
af Femern Bælt. Det er sjovt, udfordrende og lærerigt at fjerne sig fra dagligdagens trygge
rammer, og lade sig konfrontere med en anden måde at gøre tingende på, en lidt anden
måde at tænke på. Lad os blive klogere på hinanden – og samtidigt blive klogere på os selv.
Lad os finde ud af, at der er mere der forener os, end der adskiller os, og at vores
forskellighed gør os stærk.
Holdet bag kultKIT ønsker at give flest mulige mennesker i vores Femern Belt-region en
mulighed for selv at udforske, hvad de kan få ud af at leve i en grænseregion. Derfor har vi
fundet sammen for at hjælpe dig og alle andre, der ønsker at vække et dansk-tysk projekt
til live.
Det er ikke helt nemt at modtage EU-midler, men vi har en ambition om, at alle skal kunne
få gavn af kultKITs midler. Alle skal kunne være med. Derfor ønsker vi at give dig netop den
hjælp som du har brug for. Læs støttekriterierne og ansøgningsskemaet grundigt, og gøre
brug af den personlige rådgivning, som vi brænder for at give dig.
Husk, at kultKIT både støtter møder med et begrænset aktivitetsniveau, der for eksempel
kan bruges til at udvikle et projekt, samt egentlige projekter med et større budget og mere
omfattende program.
For neden har vi samlet gode råd, som forhåbentligt kan hjælpe dit dansk-tyske projekt
godt på vej.
Vi ser frem til at modtage din projektansøgning,
kultKIT
kultKIT støtter…
-

-

dansk-tyske projekter, der har et overordnet fokus på enten uddannelse, idræt, fritid eller kultur i
bredeste forstand. Det giver dig og dine samarbejdspartnere vide rammer
projekter, hvor deltagerne kommer hinanden ved i aktiviteter, der udføres i fællesskab. Vi håber, at
det vil motivere deltagerne til at lære mere om hinandens sprog og kultur
projekter, der udføres i og hvor mindst én af projektaktørerne kommer fra kultKIT-Regionen: Kreis
Ostholstein, Stadt Fehmarn, Hansestadt Lübeck, Næstved Kommune, Vordingborg Kommune,
Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune. Hvis projektaktiviteter skal udføres et andet sted,
kan kultKIT måske støtte projektet sammen med vores samarbejdspartnere fra Kurskultur
Innovative projekter. Det vil sige projekter, hvis aktiviteter projektpartnerne ikke har været
sammen om at gennemføre på et tidligere tidspunkt

kultKIT støtter ikke…
-

igangværende projekter
kommercielle projekter
driftsaktiviteter

kultKIT støtter ikke udgifter til…
-

gaver og præmier
indkøb af udstyr
administrative omkostninger
alkohol
lønudgifter eller honorarer (kultKIT kan støtte honorar til eksterne)

Alle kultKIT-projekter skal have…
en projektansvarlig person, både på dansk og tysk side. De projektansvarlige fungerer både som
kontaktpersoner og er ansvarlige for projektets gennemførsel, budget og regnskab, samt afrapporteringen
til kultKIT. Det er en god idé at sikre sig, at en overlevering er mulig i tilfælde af sygdom. Det enkelte
funktioner må gerne fordeles blandt flere personer.

Husk!
-

-

at kultKIT ikke stiller krav om egen – eller medfinansiering. kultKIT-projekter må gerne modtage
midler fra andre finansieringskilder, disse må dog ikke være EU-fonde eller programmer. En
undtagelse er, når kultKIT støtter et projekt i samarbejde med Kurskultur
at projektet først begynder, når bevillingsbrevet er modtaget
at projektmidler først refunderes efter projektet er afsluttet og kultKIT har modtaget og behandlet
slutrapport, bilag, deltagerliste og dokumentation for projektgennemførelsen
at kultKIT refunderer udelukkende udgifter, der er angivet i bevillingen
at dokumentere projektets aktiviteter i form af regninger, billeder eller film, deltagerunderskrifter,
samt anden relevant dokumentation
at kultKIT-projekter udføres i fællesskab mellem alle partnerne. De udvikles i fællesskab og afregnes
i fællesskab

Vi hjælper dig med at finde den rette projektpartner
kultKIT Partnerbørshjælper dig med at finde de rette partnere til dit projekt. Forfat en kort og præcis tekst
om dine ønsker til et samarbejde og send den info@kultkit.eu. Så kan vi lægge din beskrivelse på kultkit.eu,
kultKITs Facebookside.

Få dækket udgifterne til et indledende møde
kultKIT støtter både dansk-tyske projekter og dansk-tyske møder. Et kultKIT-møde er en enkeltstående
begivenhed, der har et budget på maksimalt 3.000 euro, og kan med fordel bruges til at udvikle et projekt.
Husk, at ansøgningen til støtte af et dansk-tysk møde skal godkendes, og at I skal afvente bevillingen før I
afholder omkostninger.

Projekt- og budgetændringer
Vi har alle sammen lov til at blive klogere - også mens vi udfører projekter. Derfor må I gerne justere
indhold og også at foretage små budgetjusteringer. Men husk, at jeres projektrådgiver skal give grønt lys.

Glem ikke slutrapport og afregning
kultKIT ønsker at videreformidle dine projekterfaringer. Det er en af grundende til at slutrapporten er
obligatorisk. Slutrapporterne er også vigtige for evalueringen af kultKIT.
kultKIT kan kun refundere i bevillingen budgetterede udgiftsposter, der er angivet i afregningen og
dokumenteret med fakturaer. Projektets navn og ’kultKIT2’ skal stå på alle fakturaer. Husk også at få alle
projektdeltagerne til at skrive under på en deltagerliste.

kultKIT er for alle - Vi er der for dig
Din kultKIT-rådgiver hjælper dig gennem hele projektprocessen. Vi hjælper dig med at finde en
projektpartner, vi hjælper dig med at formulere ansøgningen – og vi hjælper dig med afrapporteringen og
alt det kedelige. Vores ambition er, at kultKITs støttemidler skal være tilgængelige for alle, så flest mulige
børn, unge og voksne kommer til at møde hinanden ved på tværs af Femern Belt, og har en sjov,
spændende og lærerig tid sammen.
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