Ansøgningsskema 2016
Projekttilskud
Projektets titel:
Oplev Sydslesvig - en dynamisk internetportal med oplevelsespakker for besøg i Sydslesvig
Der søges om tilskud inden for hovedområdet (sæt kun et kryds):
1.
2.
3.

Folkeoplysende virksomhed i Danmark om mindretallet: [X]
Samarbejde mellem mindretallets foreninger og foreninger i Danmark: [ ]
Mindretallets foreningers deltagelse i nordisk og europæisk samarbejde: [ ]

Oplysninger om (hoved) ansøger
Forening/organisation: Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.
Postnr.: 24937
Evt. hjemmeside: www.skoleforeningen.org

Adresse: Stuhrsallee 22
By: Flensburg
Ejerforhold: Forening

Oplysninger om kontaktperson
Navn: Eberhard von Oettingen Tlf.: Tlf. +49 (0) 461 5047 117 E-mail: evo@skoleforeningen.org

Bankoplysninger
Bankens navn: Union-Bank AG
Postnr.: 24937
Reg.nr. (BLZ): 215 201 00
IBAN: DE20215201000000011894

Adresse: Große Str. 2
By: Flensburg
Kontonr.: 11894
Swift/BIC: UNBNDE21XXX

Oplysninger om evt. samarbejdspartnere i projektet
Forening/organisation: Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Postnr.: 24939
Evt. hjemmeside: www.dcbib.de
Forening/organisation: Dansk Kirke i Sydslesvig
Postnr.: 24937
Evt. hjemmeside: www.dks-folkekirken.dk
Forening/organisation: Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig
Postnr.: 24939
Evt. hjemmeside: www.dksund.de
Forening/organisation: Flensborg Avis
Postnr.: 24941
Evt. hjemmeside: www.fla.de
Forening/organisation: Friisk Foriining
Postnr.: 25821
Evt. hjemmeside: www.friiske.de
Forening/organisation: Grænseforeningen
Postnr.: 1054
Evt. hjemmeside: www.graenseforeningen.dk
Forening/organisation: Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU)
Postnr.: 24939
Evt. hjemmeside: www.sdu.de
Forening/organisation: Sydslesvigsk Forening (SSF)
Postnr.: 24939
Evt. hjemmeside: www.syfo.de
Forening/organisation: Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW)
Postnr.: 24939
Evt. hjemmeside: www.ssw.de

Adresse: Norderstraße 59
By: Flensburg
Ejerforhold: Forening
Adresse: Wrangelstr. 14
By: Flensburg
Ejerforhold: Forening
Adresse: Waldstraße 45
By: Flensburg
Ejerforhold: Forening
Adresse: Wittenberger Weg 19
By: Flensburg
Ejerforhold: Aktieselskab
Adresse: Süderstraße 6
By: Bredstedt
Ejerforhold: Forening
Adresse: Peder Skrams Gade 5
By: København K
Ejerforhold: Forening
Adresse: Norderstr. 76
By: Flensburg
Ejerforhold: Forening
Adresse: Norderstr. 76
By: Flensburg
Ejerforhold: Forening
Adresse: Schiffbrücke 42
By: Flensburg
Ejerforhold: Parti
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Projektbeskrivelse: Projektets
formål og indhold, herunder en faglig
begrundelse i forhold til formålet med
tilskudsordningen. I
projektbeskrivelsen skal der desuden
redegøres for, hvordan projektets
målopfyldelse efterfølgende kan
dokumenteres: [max 5 sider]

Oplev Sydslesvig ‐ en dynamisk internetportal med oplevelsespakker for
besøg i Sydslesvig
Portalen Oplev Sydslesvig skal
 samle alle de eksisterende tilbud i én portal og kvalitetssikre
oplysningsopgaven om Sydslesvig
 koble det personlige møde til alders‐ og interesserelaterede
oplevelser
 vække interesse for og lette tilgangen til Sydslesvig for gæster fra
Danmark.
Udfordring
Kommunikationsnetværket for Sydslesvig, der arbejder under en styregruppe
nedsat af Samrådet, registrerer en voksende interesse for besøg i
grænselandet, blandt andet udløst af opmærksomheden i sammenhæng med
jubilæumsåret for 1864.
Alle de danske organisationer i Sydslesvig samt Grænseforeningen servicerer
allerede nu mange besøgsgrupper i alle aldre. Men uden en central
kontaktflade, er det overladt til tilfældighederne, hvilke tilbud de enkelte
grupper får del i, idet henvendelserne indgår hos vilkårlige kontaktpersoner og
ekspederes ved siden af medarbejdernes ordinære opgaver. Mange
besøgsprogrammer udvikles ad hoc og lægger stort pres på enkelte centralt
beliggende institutioner uden at gøre brug af den brede vifte af andre
muligheder, Sydslesvig byder på, herunder en række veletablerede kursus‐ og
lejrskolesteder.
Det er vigtigt at reagere på den stigende efterspørgsel på oplevelser i
Sydslesvig ved at synliggøre mulighederne og kvalitetssikre møderne. Det skal
ikke blot gøres nemmere at besøge Sydslesvig, det skal også gøres let for
organisationerne at modtage gæsterne og arrangere vedkommende møder.
Løsning
Målet med projektet er at etablere en central kontaktflade, der skal servicere
henvendelser fra grupper, der ønsker at opleve det danske mindretal i
Sydslesvig. Portalen skal præsenteret en række færdige oplevelsespakker med
fokus på forskellige temaer eller geografiske områder i Sydslesvig. De
besøgende skal desuden få mulighed for at tilrettelægge deres helt
individuelle program i Sydslesvig med netop det indhold, der har relevans for
den faglige sammenhæng, de besøger Sydslesvig i, og som er tilpasset de
besøgendes alder, budget og rejseperiode.
Det ønskes at ansætte en projektmedarbejder for en treårig periode.
Projektmedarbejderen skal arbejde under en styregruppe, der nedsættes af
samrådet, og bruge kommunikationsnetværket som referencegruppe. Med
Rejsekontoret ved Skoleforeningen som ansættelsessted og arbejdsplads får
projektmedarbejderen adgang til en veletableret infrastruktur.
Adgangen til mindretallets mange lejrskoler og kursussteder overalt i
Sydslesvig skal lettes via mulighed for bustransfer for skoleklasser fra og til
banegården i Flensborg.
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Inden for den treårige projektperiode er det målet at
 etablere og strukturere servicen for både den
undervisningsrelaterede og den fritidsrelaterede udveksling mellem
Sydslesvig og Danmark
 koordinere og udvikle eksisterende tilbud
 oprette en onlineportal indeholdende alle eksisterende tilbud om
oplevelser, arrangementer, foredrag, overnatninger, ture, guider
m.m. i Sydslesvig
 udvikle basis‐oplevelsespakker og aktiviteter om grænselandet, der er
hjælp og service til tilrettelæggelse af program til besøget i Sydslesvig
 etablere et korps af guider, der både geografisk og tematisk dækker
hele Sydslesvig
 tilbyde elevtransport fra banegården i Flensborg til mindretallets
lejrskoler og kursuscentre.
Målgruppe
Projektet skal sikre flest mulige danskere – uanset alder – adgang til konkret
og vedkommende viden om det danske mindretal. Den centrale kontaktflade
skal servicere henvendelser fra både skole‐ og gymnasieklasser samt grupper
af voksne og ældre, der ønsker at opleve det danske mindretal i Sydslesvig.
Alle modtagende organisationers erfaringer viser, at gæsterne bedst kan
fanges, når de oplever den nutidige danske hverdag i mindretallet og får
indblik i Sydslesvig anno 2015 i form af interesserelaterede oplevelser,
foredrag og personlige møder. Så opstår de undrende spørgsmål og ønsket om
at blive taget med tilbage i tiden og få dybere kendskab til mindretallet helt
automatisk.
Det handler derfor om at koble oplevelser i Sydslesvig til de interesser, de
besøgende har i forvejen. Portalen skal derfor gøre det muligt at finde
oplevelser, der er knyttet til overordnede temaer som Natur og Bevægelse,
Vejr og Vind, Kunst og Kultur, Historie og Kulturhistorie, Mindretal og
Medborgerskab eller Krig og Fred. Samtidig skal oplevelserne markeres med
de aldersgrupper, de er egnede for.
Således skal det gøres nemt at matche grupperne med lige netop de tilbud,
der sikrer dem en god oplevelse. Via en velstruktureret søgeportal kan en
Natur og Teknik‐lærer for eksempel finde lige netop de oplevelser, der er
relevante for elevernes undervisningsemner og aldersgruppe, ligesom en
gruppe af kunstinteresserede pensionister på cykeltur kan finde de
arrangementer, overnatningssteder og ruter, der er attraktive for dem.
Nyhedsværdi
Projektideen er opstået i et samarbejde mellem alle de danske organisationer i
Sydslesvig og Grænseforeningen og tager afsæt i det fælles ønske om at
facilitere spændende og vedkommende møder mellem Danmark og Sydslesvig.
Portalen vil gøre det muligt for alle organisationer samt andre aktører i
Sydslesvig at ajourføre deres tilbud løbende og dermed på lang sigt kunne
opgradere kvaliteten af besøg hos mindretallet og således bidrage betydeligt
til at øge vidensniveauet om mindretallet i Danmark.
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Tidsplan: Angiv gerne, hvornår
projektet igangsættes, hvornår det
forventes afsluttet, samt om der er
relevante delmål undervejs

Ansøgt beløb

1.1.‐31.12.2016 Samling og koordinering af eksisterende tilbud,
indholdsmæssig konceptionering af onlineportalen
1.1.‐31.12.2017 Etablering af onlineportal, udvikling af oplevelsespakker,
uddannelse af guider
1.1.‐31.12.2018 Videreudvikling og forankring af portalen
År
2016
2017
2018
DKK
(se nedenfor)
kr. 715.350,22 kr. 1.423.248,88 kr. 976.154,99

I alt DKK.: kr. 3.114.754,10

Underskrift (ansøgningen skal underskrives af foreningens formand)

Ansøgt beløb
Stilling konsulent
Almindelige kontorudgifter
Hard‐ og software
Rejseaktivitet
Marketing
Hjemmesideudvikling
Kurser for guider
Bustilskud
Total

2016
60.000,00 €

2017
60.000,00 €

overtages af Rejsekontoret

overtages af Rejsekontoret

overtages af Rejsekontoret

overtages af Rejsekontoret

6.000,00 €

30.000,00 €
96.000,00 €

6.000,00
15.000,00
70.000,00
10.000,00
30.000,00
191.000,00

2018
60.000,00 €
overtages af Rejsekontoret
overtages af Rejsekontoret

€
€
€
€
€
€

6.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
131.000,00

€
€
€
€
€
€
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