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Felter markeret med * skal udfyldes. Bemærk, at du ikke kan gemme ansøgningen undervejs. Det kan derfor være en god ide
at tage et pdf-print af ansøgningsskemaet og udfylde ansøgningen i Word først. Udfyld også projektskabelon,
budgetskabelon og hensigtserklæring(er), inden du udfylder ansøgningsskemaet.

  
Et eventuelt tilskud vil blive overført til den NemKonto, der er tilknyttet det angivne CPR- eller CVR-nr.

Oplysninger om ansøger

CVR-nummer
 Link til CVR

Produktionsnummer

Virksomhed/institution

Afdeling

Kontaktperson, fornavn (inkl. mellemnavn)

Kontaktperson, efternavn

Direkte telefonnummer

Gade, husnr., etage etc.

29189919

1003344602

Herning kommune

Herning Bibliotekerne

Pernille

Schaltz

24782541

Østergade 8
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Oplysninger om projektets økonomisk/juridisk ansvarlige
  

Navn

Titel

Gade, husnr., etage etc.

Postnummer

By

Pernille Schaltz

Bibliotekschef

Østergade 8

7400

Herning

Email bibpsc@herning.dk

Evt. c/o adresse

Postnummer

By

7400

Herning

Biblioteksnummer 7657000
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Projekttitel

Projektresumé 
 (max 1000 tegn)

Beskriv hvad projektet vil levere, hvad
det skal opnå, hvem det vil gavne og
hvorfor det er vigtigt. Resuméet vil
indgå direkte i sagsfremstillingen til
Koordinationsgruppen.

Aula - ny kanal for læseinspiration

Aula bliver fremtidens kommunikationskanal i
folkeskoler, SFO’er og dagtilbud. Med kommende 2 mio
brugere og 4200 skoler og dagtilbud tilknyttet er Aula en
yderst interessant kommunikationsplatform for
bibliotekernes indsats med at pushe læseinspiration til
lærere samt pædagogisk personale og fremme læselyst
blandt børn og forældre. Målet i dette projekt er at
afdække hvordan, på hvilke måder og med hvilken type
af læseinspiration, folkebibliotekerne kan være tilstede
på Aula med det formål at styrke bibliotekernes
tilstedeværelse i børn og deres voksnes hverdag med
inspiration til børns læsning. Som resultat af projektet vil
DDB og bibliotekerne desuden på et tidligt tidspunkt få
afdækket, hvilke udfordringer og muligheder, der ligger
for bibliotekerne i at benytte Aula som
kommunikationskanal både for det enkelte bibliotek og
ift et tværkommunalt samarbejde omkring produktion og
distribution af indhold.

Projektperiode, inklusiv arbejdet med den udfoldede
projektbeskrivelse.

Startdato - Datoformat dd-mm-åååå

Slutdato - Datoformat dd-mm-åååå 30-06-2020

01-03-2019

Primære samarbejdspartnere (max 255 tegn)

Bemærk, at der sidst i ansøgningen skal
vedhæftes hensigtserklæringer fra projektets
parter om samarbejde

Silkeborg Bibliotekerne

Hvilket af puljens temaer indskriver
ansøger sig i?

Biblioteket tæt på borgernes hverdag
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Underskrevet samarbejdserklæring.pdf

Aula projektbeskrivelse.docx

Budget Aula projekt.xlsx

Vedhæft bilag. Bilagene må højst fylde 15 MB i alt. (skabelonerne er tilgængelige på
hjemmesiden).

Budgetskabelon (benyt skabelon)

Øvrige relevante dokumenter

E-mail for indsendelse og kvittering bibpsc@herning.dk

Projektets budget, angivet i hele tal uden tusindtalsseparator

Egenfinansiering (er ikke et krav)

Ansøgt støttebeløb fra DDB

Samlet budget

506000

0

506000

Projektbeskrivelse (benyt skabelon)

Hensigtserklæring om samarbejde
(benyt skabelon)

Bemærk venligst, at et samlet budgetark skal uploades på ansøgningens sidste side.
Udfyld budgetskabelonen, inden du udfylder disse felter i ansøgningen. 

 Skabelonen finder du på DDB's hjemmeside

Kr.

Kr.

Kr.


