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I denne udgave af EU STØTTE NYT kan du læse om Europa for
Borgerne-seminaret Making Waves i Helsinki, Roskilde Bibliotekernes
Creative Europe-projekt Turn on Literature og Europa-Kommissionens
forslag om at gøre 2018 til europæisk kulturarvsår. 

Making waves - Baltic Sea Region Europe for
Citizens Seminar 
Det er stadig muligt at tilmelde sig Europa for Borgerne seminaret i Helsinki til november. Seminaret
henvender sig til organisationer, som søger eller overvejer at søge støtte hos Europa for Borgerne næste
år. Seminaret har fokus på deltagernes egne projekter, netværk og nye partnerskaber samt mere
detaljeret information om programmet bl.a. i forhold til udarbejdelse af ansøgning. 

Størstedelen af udgifterne bliver dækket af det danske contact point for Europa for Borgerne. Seminaret
afholdelse fra d. 2.–4. november 2016 i Helsinki. 

For at deltage skal man igennem en ansøgningsproces, se ansøgningsformularen her.
Ansøgningsfrist d. 9. oktober.

For mere information kontakt Gitte Smed, gsm@slks.dk eller læs mere på vores hjemmeside eller på
Baltic Sea Contacts hjemmeside.

European Year of
Cultural Heritage 2018
Europakommissionen har stillet forslag om at gøre
2018 til Europæisk kulturarvsår. Igennem Creative
Europe-støttede projekter ønsker Kommissionen
at sætte fokus på kulturarvens rolle i skabelsen af
europæisk identitet og interkulturel dialog. 

Læs mere på Kommissionens hjemmeside.

EU Prize for 
Cultural Heritage
Europa Nostra, der støttes af Creative Europe
søger lige nu indstillinger til EU Prize for Cultural
Heritage, også kaldet Europa Nostra Awards.
Tidligere danske vindere inkluderer blandt andet
National Museet som vandt i 2016 for deres
projekt om udvikling af værktøjer og teknikker til
bevarelse af undersøisk kulturarv. Deadline 1.
oktober.

Læs mere og send din indstilling her.

http://slks.dk/internationalt/
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1133221&SID=9bb94969-0d2e-4c25-9f6a-15e8404a9c28&dy=1958277750
mailto:gsm@slks.dk
http://slks.dk/internationalt/eu-stoette-europa-for-borgerne/arrangementer/making-waves-baltic-sea-region-europe-for-citizens-seminar/
http://www.balticseacontact.eu/bsc2016
http://ec.europa.eu/culture/news/2016/0830-commission-proposal-cultural-heritage-2018_en.htm
http://www.europanostra.org/heritage-awards/


På billedet ses Roskilde Bibliotekernes poesimaskine fra et tidligere projekt som også fokuserede på
brugerinddragelse og digital litteratur. Foto: Roskilde Bibliotekerne

Projekt i fokus: Turn on Literature 
Roskilde Bibliotekerne er lead-partner på Creative Europe-projektet Turn on Literature i samarbejde med
to andre biblioteker i henholdsvis Norge og Rumænien. Turn on Literature sætter fokus på bibliotekernes
rolle i formidlingen af ny digital litteratur til både de traditionelle biblioteksbrugere og et yngre publikum. 
De planlægger blandt andet at skabe interaktive installationer på bibliotekerne, hvor brugerne kan være
med til selv at skabe den digitale litteratur. Målet er at undersøge hvordan bibliotekerne kan tilpasse sig
en stadig mere digitaliseret verden og udarbejde erfaringsmateriale, der kan bruges af andre
kulturinstitutioner. Turn on Literature modtog ved sidste tildelingsrunde i 2016 195.000 EUR fra Creative
Europe. 

Kontakt Martin Zandi for at høre mere om projektet.

Se listen over alle de danske tilskudsmodtagere her. 

Deadlines

Europa for Borgerne

Puljer
Aktiv europæisk erindring
Venskabsbysamarbejde
Netværk af Venskabsbyer
Civilsamfundsprojekter

Deadline
1. marts 2017
1. marts 2017
1. marts 2017
1. marts 2017

mailto:martinz@roskilde.dk
http://slks.dk/internationalt/eu-stoette-creative-europe-desk-danmark/tilskudsmodtagere/
http://slks.dk/internationalt/eu-stoette-europa-for-borgerne/indsatsomraader/


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 

Creative Europe - Kultur

Puljer
Samarbejdsprojekter
Netværk
Platforme
Litterære oversættelser 

Ansøgningsrunder forventes offentliggjort
snarest.

Er du klar til at ansøge Creative Europe?
Tag vores quiz for at finde ud af det! 

Deadline
Forventes start-november
Forventes medio-november
Afventer dato
7. februar 2017

Kalender
Arrangementer
Baltic Sea Region Seminar
Ice Hot, København
Oplæg v. Dea Birkett, København
Morgenmadsmøde-litterære oversættelser 

Dato
2.-4. november
1. december
22. november
7. december
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