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I denne udgave af EU STØTTE NYT kan du læse om partnersøginger inden for
Europa for Borgerne, Creative Europes nye lånegarantiprogram, projektet PUSH
samt nye datoer for ansøgningsrunderne for samarbejdsprojekter.

Europæiske projekter søger danske partnere
Kunne din organisation tænke sig at være med i et internationalt samarbejde? På Slots- og
Kulturstyrelsens hjemmeside kan du finde aktuelle partnersøgninger inden for Europa for
Borgerne programmet og finde links til internationale partnersøgningsdatabaser.

Op til ansøgningsfristen d. 1. september søger flere europæiske projekter partenere fra andre europæiske
lande heri blandt Danmark. Et slovakisk regionscenter søger bl.a. partnere til et projekt med fokus på
større involvering af borgere i EU's landlige områder. En serbisk kommune arbejder med et projekt inden
for kulturhistorie og landlig turisme samt iværksætteri og landbrug. Projektet har primært fokus på den
unge målgruppe.

Se flere aktuelle partnersøgninger på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Creative Europes ansøgningsrunder udsættes
Creative Europes ansøgningsrunder og ansøgningsfrister inden for samarbejdsprojekter, netværk og
platforme udsættes med minimum tre uger. Ansøgningsrunden for samarbejdsprojekter forventes
offentliggjort i begyndelsen af september med ansøgningsfrist i ultimo oktober. Netværk offentliggøres i
begyndelsen af september med ansøgningsfrist medio november. For platforme udsættes
offentliggørelsen og fristen på ubestemt tid. 

Forsinkelsen skyldes at Europa kommissionen endnu ikke har godkendt arbejdsplanen for 2017. Den
forventes godkendt i løbet af august. 

Ansøgere kan med fordel læse og sætte sig i de gamle ansøgningsrunder: 
Samarbejdsprojekter
Netværk
Platforme

For flere informationer kontakt Bradley Allen, bal@slks.dk eller t. 3373 3322. 

Ansøgningsrunder for samarbejdsprojekter offentliggøres
Ansøgningsfrist for de nyeste runder inden for samarbejdsprojekter er sat til d. XX 2016. Ansøgere kan
forvente svar i XX 2017. 
Prioriteringerne for programmet er uændret fra sidste runde og er følgende: 

http://www.slks.dk/
http://www.slks.dk/
http://slks.dk/internationalt/eu-stoette-europa-for-borgerne/find-partnere/
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2016_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/european-networks_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/european-platforms-2015_en


1. Transnational mobilitet af kunstnere og professionelle
2. Publikumsudvikling
3. Kompetenceudvikling inden for:
• Digitalisering
• Træning og uddannelse
• Nye forretningsmodeller

Kontakt Bradley Allen, hvis du har spørgsmål om samarbejdsprojekter og/eller de andre ansøgningsrunder
inden for Creative Europe.

Her kan du læse mere om den nuværende ansøgningsrunde for samarbejdsprojekter.

Billede: Race Horse Company fra Finland på sidste års SWOP Festival i Roskilde. SWOP Festival og Aaben Dans er partnere i
Creative Europe-projektet PUSH.

Projekt i fokus: PUSH
PUSH er et to-årigt samarbejdsprojekt under Creative Europe, som har fokus på at udfordre og udvikle
tanker, ideer og kunstneriske former inden for teater og dans. Projektet består af fem partnere fra fem
lande, hvor den danske partner er Aaben Dans i Roskilde. Projektet ledes af Imaginate i Edinburgh
Scotland og består bl.a. af kunstneriske labs, festivaler og netværksarrangementer. Næste arrangement er
i Oslo til november. 

Kontakt Pernille Møller Taasinge for at høre mere om projektet.

Se listen over de danske tilskudsmodtagere her

Creative Europes lånegarantiprogram igangsættes
Som en hel ny del af Creative Europe-programmet har bankerne nu mulighed for at byde ind som
låneudsteder. Disse lån bliver garanteret af European Investment Fund. Lånene rettes imod organisationer

mailto:bal@slks.dk
http://slks.dk/internationalt/eu-stoette-creative-europe-desk-danmark/tilskudspuljer/
mailto:pernille@aabendans.dk
http://slks.dk/internationalt/eu-stoette-creative-europe-desk-danmark/tilskudsmodtagere/


Puljer
Aktiv europæisk erindring
Venskabsbysamarbejde
Netværk af venskabsbyer
Civilsamfundsprojekter 

Deadline
1. marts 2017
1. september 2016
1. september 2016
1. marts 2017

Puljer
Samarbejdsprojekter
Netværk
Platforme
Litterære oversættelser 

Er du klar til at ansøge Creative Europe?

Tag vores quiz for at finde ud af det!

Deadline
afventer ny dato
afventer ny dato
afventer ny dato
1. februar 2017

Arrangementer 
Arrangement 
Arrangement
Arrangement
Arrangement
Arrangement
Arrangement
Arrangement

Dato 
24. maj
25. - 28. maj 2016
7. juni 2016
8. juni 2016
16. juni 2016
17. juni 2016
15. august 2016

Bradley Allen

Creative Europe
Desk Danmark
Udviklingskonsulent
bal@slks.dk
+45 33 73 33 22

Læs mere om Creative
Europe

Gitte Smed

Europa for Borgerne
Specialkonsulent
gsm@slks.dk
+45 33 73 33 18

Læs mere om Europa for
Borgerne

inden for de kreative og kulturelle sektorer.

Læs mere om Creative Europes lånegarantiprogram her.

Deadlines
Europa for Borgerne

Creative Europe - Kultur

Puljer og deadline
Aktiv europæisk erindring: afventer ny dato
Venskabsbysamarbejde: afventer ny dato
Netværk af venskabsbyer afventer ny dato
Civilsamfundsprojekter afventer ny dato
Litterære oversættelser 1. februar 2017 

Kalender

https://www.quiz-maker.com/QMCTXTZ
mailto:bal@slks.dk
http://slks.dk/internationalt/eu-stoette-creative-europe-desk-danmark/
http://slks.dk/internationalt/eu-stoette-creative-europe-desk-danmark/
mailto:gsm@slks.dk
http://slks.dk/internationalt/eu-stoette-europa-for-borgerne/
http://slks.dk/internationalt/eu-stoette-europa-for-borgerne/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/cross-sector/guarantee-facility_en
http://slks.dk/internationalt/eu-stoette-europa-for-borgerne/indsatsomraader/
http://slks.dk/internationalt/eu-stoette-creative-europe-desk-danmark/tilskudspuljer/
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