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Kære partnere, 
 
Vi har nu udarbejdet et projektbudget, der i store træk skulle klargø re 
sammenhængen mellem projektets budget og aktiviteter (vedlagt). 
Grundlaget for projektets aktiviteter er naturligvis de formål og resultater, vi har 
forpligtet os til ifølge bevillingsskrivelsen (se neden for).  
 
Som I kan se, følger budgettet de 3 hoved spor for projektet, som vi tidligere har 
drøftet: 
1) Udvikling af uddannelsen og tool-box/værktøjskasse   
2) Model aktiviteter  
3) Øresundsregional identitet - netværk 
Hertil kommer projektkoordinering som spor (0).  
 
Der er i projektet lagt op til, at de 3 spor understøtter hinanden i projektets forløb. 
Som det fremgår af budgetfordelings - nøglerne, vil det især være gennem aktiv Som det fremgår af budgetfordelings - nøglerne, vil det især være gennem aktiv 
deltagelse i spor 1) og 3), at både den enkelte partner og projektet som helhed vil 
kunne sikre den optimale udnyttelse af ressour cerne. 
 
Som nævnt er vores fælles grundlag for projektet  
 dels ansøgningen, som i sin endelige version blev sendt til alle partnerne midt i 

september 2004 
 dels bevillingsskrivelsen, som blev sendt til partnerne i begyndelsen af januar 

2005.  
 
Projektets formål, forventede resultater og succes indikatorer som beskrevet i 
godkendelsesskrivelsen vedlægges i kopi som vigtigt baggrundsmateriale for vores 
opfølgnings- og netværksdag den 28. februar 2005. 
 
Udover vedlagte projektbudget og centrale dele af bevillin gsskrivelsen vil vi i næste 
uge fremsende program for  
den 18. februar samt 2005 program for modul 1: Udvikling af uddannelsen og tool -
box. 
Desuden holder vi inden den 28. februar særskilte kulturkortlægningsmøder med 
Værløse kommune, Farum kommune, Hiller ød kommune, Simrishamn Kommun, 
Malmø Stad og Ängelholm kommune samt Campus Helsingborg.   
 
Til vores web -side beder vi om at partnerne inden den 28. februar sender fotos til 
vores kontaktperson liste (dem af jer, der ikke allerede har fremsendt foto).  
 



 
Venlige hilsner 
 
Henrik Sparre -Ulrich 
Projektleder 
 
Frederiksborg Amt  
Regionalpolitisk Sekretariat  
Kongens Vænge 2 
3400 Hillerød 
Tlf.: +45 48205328 
Fax: +45 48205399 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
 


