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I denne udgave af EU STØTTE NYT kan du læse om Brexits
umiddelbare betydning for EU-støtte og om Creative Europes
kommende ansøgningsworkshops og ansøgningsrunder samt et Baltc
Sea Region seminar med Europa for Borgerne.

Creative Europe-ansøgningsworkshop i København
og Aarhus og som webinar 
For andet år i træk udbyder Slots- og Kulturstyrelsen ansøgningsworkshops om Creative Europe både i
København og Aarhus hhv. d. 15. og 16. august 2016. Hvis man ikke har mulighed for at deltage fysisk
vil man nu også for første gang kunne deltage i vores webinar d. 19. august 2016. 

Målsætningen er at give deltagerne et indgående indblik i, hvad det kræver at skrive og indlevere en
ansøgning om støtte til Creative Europes forskellige puljer. Workshoppene henvender sig til
organisationer, som regner med at ansøge om midler ved den kommende ansøgningsfrist d. 5. oktober
2016 ifm. samarbejdsprojekter, netværk og platforme. 

Se programmet her. 

Tilmeld dig her. 

Making waves - Baltic Sea Region Europe for
Citizens Seminar
Har din organisation planer om at søge støtte hos Europa for Borgerne næste år? I november har I
mulighed for at deltage i et internationalt seminar i Helsinki. Seminaret har fokus på deltagernes arbejde
og udvikling af deres projekter, netværk og nye partnerskaber samt dybere information om programmet
bl.a. i forhold til udarbejdelse af ansøgning. 

Størstedelen af udgifterne bliver dækket af det danske contact point for Europa for Borgerne. Seminaret
afholdelse fra d. 2.–4. november 2016 i Helsinki. 

For at deltage skal man igennem en ansøgningsproces, se ansøgningsformular her.

For mere information kontakt Gitte Smed, gsm@slks.dk eller 3373 3318.

Læs mere...

Flere ansøgningsrunder åbner
i slutningen af juli 

Resultater fra Europa for
Borgernes ansøgningsrunde

http://www.slks.dk/
http://slks.dk/fileadmin/user_upload/PROGRAM_ansoegningsworkshops2016.pdf
http://slks.dk/internationalt/eu-stoette-creative-europe-desk-danmark/arrangementer/
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1133221&SID=9bb94969-0d2e-4c25-9f6a-15e8404a9c28&dy=1958277750
mailto:gsm@slks.dk


Ansøgningsfristen for tre Creative Europe-puljer er
den 5. oktober 2016 kl. 12. Ansøgningsrunderne
for samarbejdsprojekter, netværk og platforme
åbner omkring d. 31. juli 2016. 

I kan følge med her, hvor de nyeste
ansøgningsrunder (calls for proposals) bliver
offentliggjort.

I kan også orientere jer i ansøgningsrunden fra
sidste år inden for samarbejdsprojekter her. 

Resultaterne for alle Europa for Borgernes
ansøgningspuljer er blevet offentliggjort. Fem
danske partnere modtog støtte ved årets første
ansøgningsrunde i marts. Deres projekter
modtager næsten 3,8 mio. kr. i støtte tilsammen. 

Samlet set uddelte Europa for Borgerne
programmet mere end 82 mio. kr. ved årets første
ansøgningsrunde.

Se hvilke projekter, der har modtaget støtte, inden
for de forskellige puljer her. 

Det Europæiske Råds præsident Donald Tusk om Brexit og Storbritanniens fortsatte forpligtelser som
medlemsstat. Foto: A. Makris

Hvad betyder Brexit for Creative Europe og Europa
for Borgerne?
Folkeafstemningen d. 23. juni i Storbritannien har skabt en del usikkerhed om deres fortsatte deltagelse i
Creative Europe og Europa for Borgerne-programmerne. Under et pressemøde om formiddagen d. 24.
juni udtalte Det Europæiske Råds præsident Donald Tusk sig således: ”EU lovgivning vil fortsat være
gældende for og i Storbritannien, indtil de formelt forlader EU. Ved det mener jeg både deres rettigheder
og obligationer.” 

Det betyder, at alle projekter og ansøgninger med britiske partnere og deltagere vil kunne fortsætte som
planlagt, indtil noget andet er aftalt mellem de 27 medlemslande og den britiske regering. 

Her kan du holde dig opdateret om de seneste nyheder fra Europa-Kommissionen. 

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/news_en
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2016_en
http://slks.dk/internationalt/eu-stoette-europa-for-borgerne/tilskudsmodtagere/
http://ec.europa.eu/news/index_en.htm#all|1


Bradley Allen 
Creative Europe
Desk Danmark
Udviklingskonsulent
bal@slks.dk
+45 33 73 33 22

Læs mere om
Creative Europe 

Gitte Smed 
Europa for Borgerne
Specialkonsulent
gsm@slks.dk
+45 33 73 33 18

Læs mere om Europa
for Borgerne 

Deadlines

Creative Europe - Kultur

Puljer
Samarbejdsprojekter
Netværk
Platforme
Litterære oversættelser 

Er du klar til at ansøge om midler hos
Creative Europe? Tag vores quiz for at
finde ud af det! 

Deadline
5. oktober 2016
5. oktober 2016
5. oktober 2016
1. februar 2017

Europa for Borgerne

Puljer
Venskabsbysamarbejde
Netværk af Venskabsbyer
Civilsamfundsprojekter
Aktiv europæisk erindring

Deadline
1. september 2016
1. september 2016
1. marts 2017
1. marts 2017

Kalender
Arrangementer

Creative Europe: 
Creative Europe ansøgningsworkshop

Europa for Borgerne:
Europa Nævnets Erfaringskonference 
Baltic Sea Seminar

Dato

15. august 2016, København
16. august 2016, Aarhus
19. august 2016, Webinar

14. september, København
2.-4. november, Helsinki
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