
Fra bevillingsskrivelsen:  
 
Projektets mål er: 
 
 at udvikle uddannelsesmodul og kompetencer inden for kulturplanlægning baseret på en 

vekselvirkning mellem teori og praksis  
 at gennemføre konkret kulturkortlægning, kulturplanlægning og efterfølgende projektig angsættelse i 

partnerkommunerne for derigennem at anskueliggøre, hvorledes sådanne kompetencer kan bidrage 
til en mere helhedsorienteret kommunal planlægning og hvorledes sådanne kompetencer kan bidrage 
til et innovativt samarbejde på tværs af forvaltnings skel og i forhold til nøgleaktører i lokalområdet. 

 At gennemføre konkret kulturplanlægning som grundlag for øget kendskab og bevidsthed om både 
kulturelle forskelle og kulturelle fællestræk i Øresundsregionen, som på sigt kan få både borgerne i 
Øresundsregionen og udefrakommende besøgende til at se Øresundsregionen som en kulturelt 
dynamisk og økonomisk kreativ enhed omkring sundet.  

 At udvikle et webbaseret Øresundsregionalt kulturkortlægningsværktøj og –database.  
 
Forventede resultater: 
 
 udviklede manuale r/curriculum/undervisningsmodul inden for kulturkortlægning og –planlægning 
 kompetanceudvikling for min. 28 forvaltningsmedarbejdere og –ledere samt min. 9 forskere, Phd. - 

og specialestuderende 
 minimum 40 andre professionelle, eksempelvis planlæggere, poli tikere og administratorer har fået 

øget viden og forståelse for kulturplanlægning ved deltagelse i projektaktiviteter 
 minimum 4 konkrete kulturkortlægninger gennemført som grundlag for konkret planlægning og 

efterfølgende igangsættelse af minimum 4 pilotpr ojekter i partnerkommuner inden for de udvalgte 
temaer 

 minimum 4 kreative tværsektorielle partnerskaber etableret mellem forvaltninger og nøgleaktører i  minimum 4 kreative tværsektorielle partnerskaber etableret mellem forvaltninger og nøgleaktører i 
pilotkommunerne  

 udviklet professionel webside, kulturkortlægningsdatabase, e -kommunikations - og awarene ss forum 
 3 fælles Øresundsregionale seminarer og en afsluttende Øresundsregional konference  
 informationsspredning og netværksdannelse mellem partnerkommuner, amter, 

uddannelsesinstitutioner og andre relevante nøgleaktører på tværs af sundet 
 øget bevidsthed  om både forskelle og kulturelle fællestræk i Øresundsregionen som led i udviklingen 

af en fælles Øresundsregional identitet 
 

Særlige vilkår for tilskuddet: 
 
Projektet skal sikre at det uddannelsesmateriale som fremstilles i projektet dokumenteres så at det kan 
anvendes og implementers af kommuner og regioner indenfor Øresundsregionen som ikke deltager I 
projektet 
 
Projektets styregruppe skal kontinuerligt sikre en tydlig Øresundsdimension i de lokale projekter. 
 
Indikatorer: 
 
Projektet skal udfylde følgende indikatorer: 
Generel indikator  Definition Måleenhed 
Grænseregional interaktion, 
information og uddannelse 

Projekt eller aktivitet som 
udvikler og fremmer 
kundskabs - og 
kompetenceløft respektive 
informationsspredning i 

1 uddannelsesmateriale 
og/eller system samt 
informationsmateriale 



regionen  
 
Foranstaltningsspecifik indikator: 
 
Indikator Definition Måleenhed 
Grænseregionale læremidler og 
uddannelser indenfor 
Øresundsregionen 

Aktiviteter som udvikler 
grænseoverskridelde læremidler 
og uddannelse samt f remmer og 
udvikler eksisterende, og som er 
med at at gøre integration mulig 

54 aktiviteter 
1 uddannelse  
3 læremidler 
3 
skoler/uddannelsesorganisationer 
28 elever/studerende (14 M/14K) 

 


