
 
 

Genvej til Europa hjælper i din EU-ansøgningsproces 
Har du en god projektidé, som du kan se europæisk potentiale i, 

og er du klar til at samarbejde med os om din idé? Så står vi klar 

med rådgivning, som gør dig i stand til at drive dit projekt på den 

mest optimale måde og dermed også maksimerer dine 

muligheder for at opnå EU-støtte. Ansøgningsprocessen tager 

udgangspunkt i Creative Europe- og Erasmus+-programmerne.  

Afklaring | 1 år-6 mdr. før ansøgningsfristen 

Du lægger en projektplan, som vi i fællesskab kvalificerer. 

Planlægningen giver basis for vores videre samarbejde, og vi giver 

sparring på din idé samt hjælper dig med at afklare både tidsplan 

og ressourcer. Vi finder frem til det relevante EU-program og 

indgår i en dialog om, hvad det kræver af din organisation og 

person at gå igennem en EU-ansøgningsproces. Vi tager også hul 

på identificering af og kontakt til relevante partnere. 

Partnere | 8-4 mdr. før ansøgningsfristen 

De rette partnere er alfa og omega for et godt projekt. Men 

hvordan finder du dem? Her kan vores vidtforgrenede, 

internationale kulturnetværk hjælpe. Vi assisterer således med at 

identificere og kontakte mulige partnere, ligesom vi kvalificerer 

både dit partnerskab og den viden samt de kompetencer, som 

partnerne kommer med. Du får i denne periode også til opgave at 

organisere et partnermøde, som vi hjælper med at facilitere. 

Partnermødet er vigtigt for, at parterne kan lære hinanden bedre 

at kende og for at kvalificere jeres ansøgning, så du får skabt tillid 

og ejerskab for projektet hos alle, der er med i det. 

Ansøgning | 4-2 mdr. før ansøgningsfristen 

Vi bistår med at skrive din EU-ansøgning. Her forklarer vi, hvordan ansøgningsspørgsmålene skal forstås og 

gør dig opmærksom på vigtige elementer som f.eks. projektets formidling og effekt. Vi holder dit projekt op 

mod de programkriterier, der stilles, og så sikrer vi, at visionen for dit projekt matcher EU’s visioner bedst 

muligt – alt sammen for at sikre, at du maksimerer dine muligheder for at få fat i EU-støtten.  
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