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1. PARTNERINTÉZMÉNYEK
LdU Aktuell
Megjelent a döntési lista a kisebbségi önkormányzatok
feladatalapú támogatásáról
2011. augusztus 5.-én jelent meg a Wekerle Sándor Alapkezelő
honlapján a döntési lista a kisebbségi önkormányzatok
feladatalapú támogatásáról.
A 423 helyi német kisebbségi önkormányzatból 68 nem
pályázatott vagy a pályázata elégtelen volt. A helyi német
kisebbségi önkormányzatok az összes kisebbség között szétosztott
964.097.125 Ft támogatásból 312.124.947 Ft támogatást
szereztek meg, ez kb. 30%-os részesedést jelent.
A 11 területi német kisebbségi önkormányzat közül két
önkormányzat nem kap támogatást.
A területi kisebbségi önkormányzatok között összesen szétosztott
48.581.800 Ft támogatásból a területi német kisebbségi
önkormányzatok 10.606.167 Ft-ot szereztek meg, ez kb. 20 %-os
részesedést jelent.
A teljes lista megtalálható:
http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1882&cikkid=10124&listabol
=1

Játszótér építésére nyert pályázati támogatást a Szederkényi
Német Kisebbségi Önkormányzat
A Szederkényi Német Kisebbségi Önkormányzat "Karasica
Játszópark létrehozása Szederkény Községben" címmel nyújtott be
pályázatot. A megvalósítás tervezett helye a Karasica patak egy
jelenleg elhanyagolt parti területe, amely régen strandként
üzemelt.
A Kisebbségi Önkormányzat részére a beruházás
megvalósításához nettó 8,3 millió forint összegű támogatást
ítéltek meg, ezt a forrást az Európai Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Alapból biztosítják. Az önerőt, amely ennél a
pályázatnál az ÁFA összege, Szederkény Község Önkormányzata
átvállalta.
A sikeres beruházást hivatalosan 2011. augusztus 7-én a
Szederkényi Sváb Fesztivál keretében avatták fel, melyen részt
vett az MNOÖ képviseletében Schubert Olívia hivatalvezető
asszony is.
A játszótér terve itt megtekinthető.
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2. OKTATÁS
LdU Aktuell
Az országos német nemzetiségi versenyek győzteseinek
körutazása Baden-Württembergben
2011. augusztus 21. és 27. között 25 diák vett részt egy egyhetes
baden-württembergi körutazáson a Magyarországi Németek
Országos Önkormányzata szervezésében.
A fiatalok, akik az utazást országos német nemzetiségi
versenyeken ill. a „Jugend debattiert“ című versenyen elért
kiváló eredményükkel nyerték meg, Mettelbergben laktak és
innen kirándultak a tartományban minden nap máshová. Jártak
többek között a ludwigsburgi barokk kastélyban, Schiller
szülőházában Marbachban, a tartományi parlamentben, a
„Stutengarten“ elnevezésű gyermekjátékvárosban Stuttgartban,
a backnangi Magyarországi Németek Tájházában, az aaleni
bányában, de a programok közt szerepelt még városnézés
Schwäbisch Gmündben és Ulmban, és az élménypark Tripsdrill.
A programot a Nemzetközi Kulturális Kapcsolatok Intézete
(Institut für Auslandsbeziehungen) és a Nemzeti Erőforrás
Minisztériuma támogatta (a Magyar-Német Kulturális
Vegyesbizottság Állandó Albizottsága projektjei keretében).

2011. augusztus

3. KULTÚRA
LdU Aktuell
Felhívás szólisták részére
Az országos Gála programjának egy részét minden évben a
Landesrat javaslatára olyan kultúrcsoportok alkotják, amelyek
kiváló eredményt értek el az országos fesztiválokon. Emellett
törekszünk arra, hogy magyarországi német szólistáknak is
lehetőséget biztosítsunk arra, hogy nagyobb nyilvánosság előtt is
bemutatkozhassanak.
2011. szeptember 20-ig várjuk javaslataikat szólisták vagy duók
jelölésére. A javaslatokat, amelyeknek tartalmaznia kell a szólista
vagy duó bemutatkozását és egy CD-t vagy DVD-t különböző, helyi
dalokkal, zeneszámokkal, a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata Hivatala címre küldjék (Pf. 348, 1537 Budapest).
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4. PÁLYÁZATOK
LdU Aktuell
A Donauschwäbische Kulturstiftung des Landes BadenWürttemberg projekttámogatása a 2012-es évben

2011. augusztus

A Donauschwäbische Kulturstiftung des Landes BadenWürttemberg feladata a német nyelv és kultúra támogatása
Magyarországon, Romániában és a volt Jugoszlávia területén az
európai egyesülési és harmonizációs folyamat részeként.
A 2012. évi pályázatok beadási határideje 2011. október 15.
További információk: http://www.dsksbw.de/?F%F6rderung

Készítette:
Pfiszterer Angelika,
1026 Budapest, Júlia u. 9.

PROGRAMAJÁNLÓ
2011.szeptember 28. (szerda), 18 óra
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