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Common Ground – 
Samarbejde på tværs af grænser
Regioner, der forbinder nabolande – grænse
regioner – er særlige geografiske områder, 
der byder på stort potentiale. Samarbejdet 
mellem regionerne er tætte og alsidige. På 
trods af, at de grænseoverskridende relati
oner mellem Tyskland og nabolandene er 
blevet tættere så hæmmer forskellige forvalt
ningsstrukturer på begge sider af grænsen 
fortsat den fælles formgivning af regionerne. 
Det omfatter også indbyggernes deltagelse 
i de politiske formgivningsprocesser i græn
seregionerne. Programmet Common Ground: 
Samarbejde på tværs af grænser sætter fokus 
på netop disse aspekter.

Med Common Ground støtter Robert Bosch 
Stiftelsen befolkningens grænseoverskridende 
deltagelse i formgivningen og udviklingen af 
deres region. Indholdsbaseret rådgivning og 
finansiel støtte skal etablere en forbindende 
deltagelseskultur mellem politik, forvaltning, 
civilsamfundet og den lokale befolkning på 
begge sider af grænsen. Det fælles koncept, 
organisation og skabelsen af en grænseover
skridende deltagelseskultur tager regionale 
udfordringer op og frisætter potentialer og 
løsninger. De skal resultere i den grænseover
skridende deltagelseskultur, der 
foreløbigt vil blive etableret i programmets 
treårige periode
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Bliv Common Ground-region!

Du står overfor en udfordring i en grænseregi
on, som du gerne vil tage fat på med indbyg
gerne på begge sider af grænsen? Du vil gerne 
ændre noget og frisætte potentialer? Du vil 
samarbejde i et stærkt grænseoverskridende 
partnerskab indenfor politik, forvaltning og 
civilsamfund? Du er motiveret for at etablere 
en deltagelseskultur i din grænseregion med 
alle relevante aktører? Så søg om deltagelse i 
programmet Common Ground: Samarbejde på 
tværs af grænser og bliv Common Groundregi
on!

Det tilbyder programmet

Som udvalgt grænseregion vil du få støtte 
til valget af emner såvel som til formgivning 
og skabelse af en deltagelseskultur. nexus 
Institut für Kooperationsmanagement und 
interdisziplinäre Forschung (nexus Institut 
for samarbejdsmanagement og interdisci
plinær forskning), der samarbejde med 
Robert Bosch Stiftelsen om gennemførelse 
af Common Ground, støtter og rådgiver dig 
individuelt og efter behov. Desuden kan hver 
udvalgt grænseregion søge om en regional 
rådgiver, der ledsager deltagelsesprocessen 
i hele støtteperioden. Dertil kommer, at du 
har adgang til vigtig information vedrørende 
deltagelsesprocesser på de tilbudte kurser. 

I forbindelse med programmet har du des
uden mulighed for at oprette netværk til kom
munale aktører og aktører fra civilsamfundet i 
forskellige grænseregioner. I netværkene kan 
du deltage i diskussioner og udveksle tanker 
om det grænseoverskridende samarbejde. I 
den sammenhæng vil der blive tilbudt faglige 
workshops og netværksmøder.  

I forbindelse med gennemførelsen af de 
grænseoverskridende deltagelsesprocesser 
står der et beløb på i alt 1,3 mio. € til rådig
hed for de otte grænseregioner. Det nøjagtige 
beløb per region afhænger af en plausibel 
præsentation af det økonomiske behov og 
støtteperioden er på tre år. Der gives udeluk
kende støtte til deltagelsesprocesser, der 
indebærer forskellige deltagelsesformater 
samt opbygningen af grænseoverskridende 
deltagelsesstrukturer. Efter denne pilotstøtte 
vil udvalgte grænseregioner fortsat modtage 
støtte til forankring af deres deltagelses
strukturer. Alle støttede projekter modtager i 
pilotfasen akademisk funderet rådgivning. 
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Hvilke temaer er relevante for 
en grænseoverskridende  
deltagelse? 

Common Ground er som udgangspunkt åben for 
at støtte alle temaer, der tjener fællesskabet.

Temaerne kan for eksempel være:
• Projekter om udvikling af forsyningspligty

delser, f. eks. indenfor passagernærtrafik, 
energiforsyning, bortskaffelse af affald, 
sundhedsvæsenet, uddannelse, 

• Projekter indenfor udvikling af koncepter 
for regionen, f. eks. grænseoverskridende 
turisme, kultur og mobilitets eller kli
mabeskyttelseskoncepter, der indebærer 
koncepter for (offentlige) institutioner, 
der bruges af borgere på begge sider af 
grænsen, f. eks. et fælles svømmebad.

Hvem kan søge? 

Ansøgningen som grænseregion indsendes af 
en hovedansøge.
 
Ansøgeren skal være en regional myndig
hed, dvs. en tysk landkreds (Landkreis), en 
kommune eller en anden myndighed i Tysk
land eller et naboland. En civilsamfunds
organisation kan også være hovedansøger, 
hvis den kan dokumentere et samarbejde 
med en regional myndighed.

Hovedpartneren indsender ansøgningen 
sammen med tre yderligere partnere (det 
vil sige en lokal myndighed og en civilsam
fundsorganisation per land). Partnerne 
erklærer deres beredvillighed til samarbejdet 
med en hensigtserklæring (Letter of Intent). 

Bemærk: Hovedansøgeren skal være en regi
onal myndighed. Partnerne i samarbejdet kan 
godt være fra den private sektor.
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Hvordan søger du?

Du skal igennem en totrins ansøgningen for 
at blive Common Groundregion.

På første trin indsender du som hovedansøger 
inden den 15.11.2021 en interessebekendt
gørelse.

Det kræver blot en registrering på Robert 
Bosch Stiftelsens portal og en præsentation 
af din idé. Vi beder om forståelse for, at vi 
ikke modtager interessebekendtgørelsen per 
post. 

Alle ansøgere, der har registreret sig inden 
den 15.11.2021 vil blive indbudt til en held
ags workshop med temaet „God deltagelse 
i kommunerne“, der finder sted i slutningen 
af november. Her vil der blive kommunikeret 
yderligere information om programmet Com
mon Ground og projektansøgningen. Tid og 
sted for arrangementet vil blive offentliggjort 
i god tid forud for arrangementet. 

Frem til den 15.02.2022 kan du indsende  
din endelige ansøgning (inkl. budget og 
Leter of Intent). Send dette per email til  
common.ground@boschstiftung.de.  
Ansøgningsskemaet vil ligge klar i november.

Valget af de maksimalt otte grænseregioner 
sker inden slutningen af marts 2022.

Programopslaget samt yderligere vigtig  
information vedrørende ansøgningen finder 
du i vores FAQ på: 
www.boschstiftung.de/commonground. 

nexus Institut 
Kontaktperson: Kerstin Franzl
Email: common.ground@nexusinstitut.de
Telefonnummer: +49 30 318 054 64

Robert Bosch Stiftung GmbH
Kontaktperson: Sylvia Hirsch
Email: common.ground@boschstiftung.de
Telefonnummer: +49 711 460 844 90
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