
Er I klar til at bringe jeres kulturprojekter op i den internationale liga?
Vi kan hjælpe dig med at få idéen op og flyve!

Genvej til 
europa

Med Genvej til Europa byder vi ind med den viden, 

kompetence og kapacitet, som kulturaktører i regionen 

har brug for, når de skal i gang med internationalt 

samarbejde. Herunder at søge midler til projekter i 

internationale puljer. 

Genvej til Europa er ikke et konsulentforetagende, 

hvor en konsulent skriver ansøgningen. Genvej til 

Europa er et samarbejde mellem kulturaktører i Midt-

jylland, der gerne vil arbejde internationalt, og folk, der 

ved noget om internationale puljer og selv har prøvet 

at søge eller arbejde i internationale projekter. Målet er 

international kompetenceudvikling gennem internatio-

nale projekter med midtjysk ejerskab 

eller partnerskab!

Hvad er 
Genvej til Europa?

Internationalt samarbejde kan være vanskeligt at kom me i gang med, og internationale puljer kan være en jungle at komme ind i og især at finde rigtig ud af. Med Genvej til Europa er det målet at gøre det nem-mere, både med an søgningen og med projektet. Der er assistance hele ve jen igennem - fra projektideen fødes, og til ansøgningen sendes afsted. Vi kan hjælpe med at finde internationale partnere, med at udarbejde projektplaner, give feedback på ansøgnings teksten og med at lægge et budget. Og assistance til at gennemføre projektet, 
når pengene er i hus.

Hvorfor er 
det sat i værk?

Central denmark Culture

“Genvej til Europa” er et initiativ, der støtter 
op om kulturaktører, som vil arbejde inter-
nationalt. Initiativet er udviklet af Midtjyllands 
EU-kontor (Central Denmark EU Office) i 
samarbejde med Region Midtjylland og Aarhus 
2017. Læs om initiativet her Culture

http://www.centraldenmark.eu/sprgomeu/genvej-til-europa-central-denmark-culture/


Culture
Genvej til 
europa

Indsatsen retter sig mod alle kulturaktører i regionen og alle, der arbejder med kultur og kreativitet – museer, organisationer, skoler, uddannelsessteder, kommuner, virksomhe-der, foreninger og andre. Der er ikke noget krav om allerede at være en del af Aarhus 2017-satsningen, og indsatsen henvender sig til alle typer aktører. Men I skal have kapacitet til at gå aktivt ind og være 
en del af arbejdet med forme projektet, søge om midlerne og styre projektet, 

når pengene kommer i hus. 

Hvem retter 
indsatsen sig mod?

Genvej til Europa foretager en vurdering af 

indkomne projektideer på baggrund af kriterier, 

som tager hensyn til Aarhus 2017-temaet, de 

regionale kulturpuljekriterier og kriterier, der 

vedrører international relevans. Er der grundlag 

for at gå videre med projektideen i en interna-

tional sammenhæng, indleder Genvej til Europa 

et samarbejde med den organisation eller aktør, 

der står bag ideen. I den proces vil vi sammen 

vurdere behovet for bistand og sætte ressourcer 

ind i form af videnspersoner, der kan hjælpe i 

arbejdet med at udfolde projektet, finde partnere 

eller skrive ansøgningen.

Hvordan 
foregår 

det i praksis?

Der er ikke frister for, hvornår den enkelte kul-

turaktør, kommune, virksomhed eller institution 

kan indsende en projektide til vurdering og gå i 

gang. Arbejdsgruppen bag Genvej til Europa 

vurderer løbende indkomne projektideer. 

Hvornår ideen kan foldes ud til at blive et 

internationalt projekt eller samarbejde, af-

hænger af ideens kvalitet og relevans i forhold 

til kriterierne, af de ressourcer som kulturak-

tøren har mulighed for at lægge i det, og af 

ansøgnings fristen for den pulje, 

som I beslutter at søge under.

Hvornår kan
man gå i gang?

Projektidé

Projekudviklingsgruppe

Kulturaktører

Ansøgning Europa

Projektvurdering

Fakta
Genvej til Europa løber foreløbig over tre år frem til midten af 2017. 

I arbejdsgruppen bag Genvej til Europa sidder repræsentanter for 

Region Midtjylland, Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles og Aarhus 

2017-sekretariatet. 

Midtjyllands EU-kontor koordinerer indsatsen, og har ud over en 

med arbejder i Bruxelles også en kulturrådgiver med base i Midtjyl-

land. 

Projektudviklingsskemaet kan fås ved kontakt til Lone Leth Larsen, 

kulturrådgiver med arbejdsplads i Midtjylland, lll@centraldenmark.eu 

eller Åse Højlund Nielsen, projektleder med arbejdsplads i Bruxelles, 

ahn@centraldenmark.eu eller kan downloades her

Læs mere om forskellige EU-puljer og udvikling af EU-projekter 

Læs mere om RETHINK-temaet bag Aarhus 2017.

Læs mere om Regionens kulturpolitik

http://www.centraldenmark.eu/sprgomeu/genvej-til-europa-central-denmark-culture/
http://www.centraldenmark.eu/nyheder/ansogningsrunder/
http://www.centraldenmark.eu/hvad-er-et-eu-projekt/erdinprojektidegnettileusttte/
http://www.aarhus2017.dk/hvad_er_rethink
http://www.regionmidtjylland.dk/regional+udvikling/kultur/kulturpolitik+og+retningslinjer+for+kulturtilskud?

