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I denne udgave af EU-støtte Nyt kan du læse om vores nye medarbejder, Saxe
Lomholt, den kommende Europa for Borgerne-ansøgningsfrist 1. marts,
offentliggørelsen af ansøgningsrunden til Creative Europe-puljen ”Litterære
Oversættelsesprojekter” for 2018, samt muligheden for at give din holdning til
kende i en række offentlige høringer udsendt af Europa-Kommissionen.

Velkommen til Saxe Lomholt – ny EU-rådgiver

Creative Europe Desk Danmark og Europa for Borgerne Contact Point Danmark har pr. 1. januar 2018
fået ny rådgiver. Saxe Lomholt har overtaget stillingen efter Bradley Allen, som har fået nyt job som
administrativ leder for salene i Tivoli. Saxe kommer fra en tidligere stilling som kunst- og kulturrådgiver og
er allerede nu klar til at rådgive potentielle og kommende ansøgere. I er velkomne til at skrive og spørge til
både stort og småt på slo@slks.dk eller ringe på 33 74 45 12.
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Ved sidste års deadline den 1. marts modtog Rollespilsfabrikken cirka 750.000 kroner til deres arbejde med at lære børn og unge om
de vilkår, fortidens mennesker levede under. Foto: David Trood.

Europa for Borgerne ansøgningsfrist 1. marts 2018

Alle puljer under Europa for Borgerne har ansøgningsfrist torsdag den 1. marts. Europa for Borgerne er et
inddragende, aktivitetsbaseret program rettet mod borgere på tværs af Europas grænser. Baggrunden for
programmet er et ønske fra EU’s side om yderligere inddragelse af den europæiske offentlighed i EU-
spørgsmål og politikudvikling samt at øge bevidstheden om fælles historie og værdier i Europa. Derfor er
der i programmet fokus på bæredygtigt tværnationalt samarbejde, interkulturel udveksling og dialog,
frivillighed og aktive civilsamfund, forbedret adgang for borgere til EU-beslutningsprocesser samt debat
om euroskepsis og EU’s fremtid.

Europa for Borgerne henvender sig til en lang række af aktører og er et oplagt program for både offentlige
myndigheder, civilsamfundsorganisationer, kulturinstitutioner, kommuner m.fl., der ønsker støtte til et
projekt med deltagelse af europæiske partnere.

Europa for Borgerne Contact Point Danmark kan kontaktes med henblik på rådgivning i forbindelse med
udarbejdelse af ansøgninger, hjælp til partnersøgninger, formelle krav og sparring til projektidéer. I løbet af
februar er det muligt at booke rådgivningsmøder med EU-rådgiver Stine Svenninggaard, som kan
kontaktes på ssv@slks.dk eller 33 74 45 35.

Læs meget mere om Europa for Borgerne her.

Jensen & Dalgaard skal oversætte og udgive blandt andre et værk af den finske forfatter Selja Ahava. Foto: Liisa Valonen.

Litterære Oversættelsesprojekter åbner for ansøgninger i marts 2018

Creative Europe-puljen ”Litterære Oversættelsesprojekter” åbner for ansøgninger i anden uge af marts.
Deadline for indsendelse af ansøgninger er anden uge af maj – nærmere dato følger. Det er muligt at søge
to forskellige projekter: Et 2-årigt projekt hvor støttemodtageren skal oversætte og udgive 3-10 værker,
samt et 3-årigt projekt hvor støttemodtageren skal oversætte og udgive 3-10 værker hvert år i løbet af de
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Puljer

Aktiv Europæisk Erindring
Venskabsbysamarbejde
Netværk af Venskabsbyer
Civilsamfundsprojekter

Deadline

1. marts 2018
1. marts 2018
1. marts 2018
1. marts 2018

tre år.

Læs mere om puljen her.

Det danske forlag Jensen & Dalgaard modtog i november 2017 en bevilling på cirka 337.000 kroner fra
puljen ”Litterære Oversættelsesprojekter” til oversættelse af prisvindende litteratur fra små sprogområder.

Forlægger Jeanne Dalgaard udtalte i den forbindelse:
”I Danmark er antallet af læsere til oversat skønlitterær fiktion af høj kvalitet desværre ikke stort nok til, at
en udgivelse kan bære sig selv økonomisk. Med andre ord: Til den type romaner, vi udgiver, er det
altafgørende med oversættelsesstøtte fra tilgængelige puljer.”

Læs meget mere om forlagets erfaringer med at søge Creative Europe-støtte her.

Europa-Kommissionen ønsker at høre din mening

Europa-Kommissionen har udsendt en offentlig høring, hvor du kan give din mening til kende om EU-
støtteordningernes udformning for perioden efter 2020. Høringen kommer til at have stor betydning for
programmerne ”Creative Europe” og ”Europa for Borgerne” efter 2020. Derfor opfordrer vi alle, som har
stiftet bekendtskab med programmerne til at dele ud af deres oplevelser og erfaringer, sådan at disse kan
blive udformet på bedst mulig vis.

Kommissionen ønsker inputs til, hvad EU’s flerårige budget fra 2021 og frem skal fokusere på. Derfor, hvis
du har nogle ønsker eller forslag til dette, er høringen en oplagt mulighed for at lade din stemme blive hørt.

Tilgå høringen her.

Yderligere inviterer Kommissionen alle EU’s borgere til at deltage i en række af offentlige høringer om den
næste generation af finansielle programmer for den flerårige periode med start i 2021. Europa-
Kommissionen ønsker inputs til, hvad EU’s langsigtede budget skal fokusere på. Du kan bidrage ved at
give din mening til kende om hvad, der har fungeret både godt og mindre godt i den seneste årrække.

Tilgå høringerne her.

Europa for Borgerne

Creative Europe - Kultur
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Puljer

Litterære oversættelser

Deadline

Maj 2018

Arrangementer

Fondskonference (Vejen)

Dato

27. februar 2018

Saxe Lomholt

Creative Europe
Desk Denmark
Udviklingskonsulent
eu@slks.dk
slo@slks.dk
+45 33 74 45 12

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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