


Mød og modtag projektrådgivning
fra Europas dygtigste Creative
Europe-rådgiver
Slovenien modtog ved den seneste runde støtte
for 6 ud af 9 ansøgninger, og torsdag den 14.
september 2017 har du en enestående chance for
at møde deres stjerne-rådgiver, Mateja Lazar. 

Læs mere

Informationsmøde om Creative
Europe og Europa for Borgerne i Vejle

Mangler du overblik over mulige EU-støttemidler og
konkrete værktøjer til at vurdere dit projekt? Så kom
til informationsmøde i Vejle torsdag den 21.
september 2017 og bliv klædt på til at skrive den
bedst mulige ansøgning.

Læs mere

tjekket, om vi levede op til alle kravene.”

Læs mere og tilmelding

Lyder ovenstående kursus relevant? 
Se da også følgende arrangementer:



Europa for Borgerne
Venskabsbyer
Netværk af venskabsbyer
Civilsamfundsprojekter
Aktiv europæisk erindring

Dato
1. september 2017
1. september 2017
1. marts 2018
1. marts 2018

Creative Europe
Samarbejdsprojekter 

Dato
Forventet slut november 2017

Arrangementer
Kulturmødet på Mors
EU regnskabspraksis (Kbh)
Creative Europe Days (Paris)
Ars Electronica (Linz)
Creative Europe-rådgivning
Informationsmøde (Vejle)
Future Architecture (Ljubljana)
Bornholms Fondsmesse
Inspirationsoplæg (Aarhus)
Making Waves (Riga)
Ansøgningsworkshop (Kbh)
NEMO (Ghent)
IETM-konference (Bruxelles)
European Culture Forum (Milano)

Dato
25. august 2017
30.-31. august 2017
5.-7. september 2017
8.-9. september 2017
14. september 2017
21. september 2017
28.-29. september 2017
29. september 2017
4. oktober 2017
18.-20. oktober 2017
1. november 2017
9.-11. november 2017
23.-26. november 2017
7.-8. december 2017

EU-støtten gør det muligt for Rollespilsfabrikken at lære børn og unge at sætte sig ind i situationer, som mennesker i fortiden
levede under. Foto: David Trood

EU-støtte giver bedre kulturprojekter i Danmark

Hvert år uddeler støtteprogrammet ”Europa for Borgerne” midler til projekter, der giver danskerne en
større indsigt i EU-medborgerskab. Og EU-støttemidler er i høj grad med til at sikre, at organisationer og
konkrete projekter i Danmark får luft under vingerne. Det er rollespilsforeningen ”Rollespilsfabrikken” i
København, der modtog støtte i 2017, et rigtig godt eksempel på.

Projektkoordinator Jesper Kristiansen fra Rollespilsfabrikken kan tale med om, hvordan EU-støttemidler
sikrer bedre vilkår for foreningslivet i Danmark. Umiddelbart før sommerferien modtog Rollespilsfabrikken
nemlig et tilskud på 100.000 Euro af støtteprogrammet ”Europa for Borgerne”, som er EU's støtteprogram
for EU-medborgerskab. 

Projektkoordinator Jesper Kristiansen fra Rollespilsfabrikken siger:

”Det har stor betydning for både os som organisation, men også for selve projektet, at vi har fået midler fra
EU. Uden den støtte ville det være svært at holde et højt aktivitetsniveau i vores rollespilsforening, hvor
man gennem leg kan begejstres og få indsigt i vores fælles historie.”

Rollespilsfabrikken er en af 10 tilskudsmodtagere i Danmark, der i 2017 fik tilskud til projekter via ”Europa
for Borgerne”.

Læs hele artiklen

Kalender

Ansøgningsfrister



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

Læs mere om Creative
Europe

Stine
Svenninggaard
Europe for Citizens
EU Rådgiver
eu@slks.dk
ssv@slks.dk
+45 33 74 45 35

Læs mere om Europa
for Borgerne
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