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BRUG EU-ANSØGNINGER TIL AT UDVIKLE DIT BEDSTE 
KULTURPROJEKT  

Genvej til Europa og Creative Europe Desk Danmark inviterer til pitchmøde.  

 

Torsdag den 4. april 2019, kl. 09.30-13.00 og 13.00-17.00 

Sted: Midtjylland. Nærmere lokation følger.  

 

Målgruppe: Kultur- og uddannelsesaktører fra fx et teater, en musikskole, et museum, en 

forening, en NGO eller en uddannelsesinstitution i Midtjylland samt kulturkonsulenter. 

Udbytte: Indblik i, hvad EU-projekter kan, og hvilken værdi det giver organisationer og 

personer at arbejde med partnere fra andre lande. 

Tilmelding: Send en mail til Julie Jørgensen på JSJ@centraldenmark.eu /+32 499 48 92 03 

senest 28. marts. 

Pitch din idé: Har du en god idé - den behøver ikke at være færdig - så kom og pitch den og få 

brugbar feedback fra kulturfolk, og så er du i gang med dit næste projekt. 

 

Program  
Vidste du at europæiske ansøgninger er et genialt redskab til at udvikle dit projekt, så det bliver 

bedre og mere relevant - også for dit publikum. Du har med europæiske samarbejdspartnere 

mulighed for at udvikle og kvalificere dit kulturprojekt. Vi inviterer til en formiddag fyldt med 

inspiration og input til, hvordan du bliver klar til at arbejde europæisk i dit kulturprojekt. 

 

INFORMATIONS- OG PITCHMØDE 

09.30 Kaffe og te ved ankomst 

09.45 Velkommen v/Lone Leth Larsen, International kulturrådgiver, CDEU 

10.00 Præsentation af problemstillinger i Europa v/Saxe Lomholt, EU-udviklingskonsulent, 

 Creative Europe Desk DK / Slots- og Kulturstyrelsen  

10.15 Pitch-sessioner af nye midtjyske projektideer (3 min. pitch/3 min. feedback) 

11.15 Oplæg fra tidligere EU-ansøger(e) 

11.45 Præsentation af EU-programmer v/Malte Aarup-Sørensen, Europa for Borgerne, 

 SLKS og Julie Jørgensen, EU-rådgiver, CDEU 

12.00 Q&A henover frokosten 
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Hvis du er klar til at søge EU’s kulturprogram, Creative Europe, så hjælper vi dig. Vi tager 

udgangspunkt i Creative Europe’s små samarbejdsprojekter (Culture Sub-

program, cooperation projects, small-scale). Sammen stiller vi skarpt på dit projekts europæiske 

kvalitet og partnerskab samt sparrer på din kommende EU-ansøgning.   

 

CREATIVE EUROPE WORKSHOP 1 

13.00  Intro til Creative Europe-programmet v/Saxe Lomholt 

 Prioriteter og definitioner 

 Logical framework-metoden 

13.15  Award Criteria v/Julie Jørgensen 

 Øvelse - tegn dit projekt 

14.15  Partnere v/Lone Leth Larsen 

 Hvad er partnernes roller? 

 Hvad skal man være opmærksom på? 

 Hvordan planlægges et partnermøde?  

15.00 Kaffepause  

15.15  Introduktion til ansøgningsskema v/Saxe Lomholt 

 Øvelse - skriv svar på rationale og projektaktiviteter 

16.45  Næste skridt - Spørgsmål og evaluering v/Julie Jørgensen 

  

 

CREATIVE EUROPE WORKSHOP 2 og 3 

Første Creative Europe workshop er en del af et mini-kursusforløb, som forløber over tre gange. 

For at du kan få det fulde udbytte af kurset, er det nødvendigt, at du forpligter dig til forløbet og 

har forberedt dig til hver workshop.  

Creative Europe workshop 2: 17.-18. juni  

Creative Europe workshop 3: ml. 10.-13. september 

 

 

Se vedhæftet produktblad over Genvej til Europa. 

 

 

Med venlig hilsen  

 


