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AFTALEGRUNDLAG
mellem Region Midtjylland og Central Denmark EU Office om kulturindsatsen Genvej til
Europa
Baggrund
Genvej til Europa (GTE) er en kvalificeret og veletableret projektindsats, der begyndte i 2014
som et samarbejde mellem Central Denmark EU Office (CDEU), Region Midtjylland (RM) og
Fonden Aarhus 2017. Efter afslutningen af det europæiske kulturhovedstadsår er samarbejdet
fortsat mellem CDEU og RM. I forbindelse med fastlæggelsen af den regionale finansiering til
CDEU i 2020 og 2021 besluttede Regionsrådet, at kultur fremadrettet indgår som en del af den
faste regionale finansiering til CDEU. CDEU’s bestyrelse har i forbindelse med sin faglige allokering af CDEU’s ressourcer bestemt, at CDEU samlet skal afsætte 1,3 konsulentårsværk til kulturområdet.
GTE er en indsats i forhold til Europæisk Kulturregion (EKR), som er et regionalt kultursamarbejde, mellem Region Midtjylland og alle Midtjyllands 19 kommuner. EKR er opstået i 2018 i
kølvandet på Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 og faciliteres af RM. GTE er indskrevet i
den strategi og handleplan, der ligger for EKR.
Formål
GTE’s formål er at understøtte midtjyske kulturaktører, kommuner, kulturaktører i at arbejde
projektorienteret og perspektivere sig i en europæisk kontekst. Det gøres ved at udnytte de muligheder, der findes i EU og bidrage til at udvikle europæiske initiativer inden for rammerne af
EKR.
Vision
Midtjyske kulturaktører skal være attraktive partnere for europæiske samarbejdspartnere og projekter for at løfte Midtjylland som en anerkendt europæisk kulturregion.
Mål
GTE arbejder med tre indsatsområder: projektrådgivning, kompetenceudvikling samt synlighed
og interessevaretagelse i Midtjylland og Europa.
o

Et europæiske mindset bliver en integreret del af den regionale og kommunale strategiske tænkning, hvorved en europæisk referenceramme bliver normen for det daglige arbejde hos kulturaktører.

o

Midtjyske kulturaktører anvender i stigende grad EU-projekter og andre internationale
projektsamarbejder som et naturligt værktøj til udvikling af deres organisation og aktiviteter.

o

Midtjyske kulturaktører deltager i europæiske netværk og opnår synlighed for at styrke
europæiske perspektiver og samarbejder.
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o

Midtjyske kulturaktører opnår kompetencer og tilskud via EU-ansøgningsprocesser og −projekter i samarbejde med regionale og europæiske partnere.

o

Midtjyske kulturaktører indsender flere EU-tilskudsansøgninger og øger hjemtaget af
EU-midler.

Bærende aktiviteter
o

Identificere midtjyske kulturaktører, som har potentiale for europæiske aktiviteter.

o

Afklare og projektrådgive om projektmuligheder og grænseoverskridende støttemuligheder, bl.a. ved bilaterale møder.

o

Løbende afholdelse af kompetencegivende workshops og arrangementer.

o

Lette adgangen til deltagelse i europæiske netværk, konferencer og studieture.

o

Skabe rum for sparring og peer-to-peer-learning mellem projekter, så udvikling af projekter opnår højere kvalitet.

o

Skabe matchmaking mellem kulturaktører, så de indtræder i konsortier til EUprojekter.

o

Indhentning og formidling af rettidig viden og information om europæiske muligheder
til midtjyske kulturaktører.

o

Synliggøre midtjyske kulturaktører i Europa.

o

Tiltrække og bistå afholdelse af europæiske netværks- og kulturarrangementer.

o

Bistå sekretariatet for Europæisk Kulturregion i forbindelse med aktiviteter i EKR med
en europæisk/international dimension, herunder udmøntning af pulje for europæiske
initiativer.

Organisering
GTE er i dag organiseret med en styregruppe og en arbejdsgruppe.
GTE’s arbejdsgruppe integreres fremadrettet i EKR’s organisering således, at der ikke længere
eksisterer en separat arbejdsgruppe for GTE. Den præcise model herfor fastlægges, når EKR’s
organisering er afklaret.
GTE’s styregruppe opretholdes og består af ledelsesrepræsentanter fra CDEU, RM og EKR. Projektledelsen for GTE refererer til styregruppen. Styregruppen tegner og sætter retningen for
GTE. Gruppen mødes minimum to gange årligt. CDEU er ansvarlig for projektledelsen af GTE
og er formand for styregruppen.
GTE varetages af to konsulentmedarbejdere ansat i CDEU - en konsulent i Midtjylland med
primær kontorplads i regionshuset og en konsulent i Bruxelles med kontorplads på CDEU, således at CDEU’s samlede EU-faglige ekspertviden udgør en ressource for GTE. GTEkonsulenterne arbejder tæt sammen med kulturmedarbejdere i Midtjylland, herunder i RM og i
kommunerne, og medarbejderressourcer herfra indgår i arbejdet.
GTE udarbejder en årlig handlingsplan, som drøftes i regi af GTE og godkendes i styregruppen.

