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Regelsamling for Partipuljen 

Januar 2023 
 
 

1. Hvem kan få tilskud og hvordan får partiet del i Partipuljen? 

Partier i Folketinget og danske partier og bevægelser indvalgt i Europa-
Parlamentet kan søge om tilskud. Tilskud bevilges for 3 år af gangen. 

For at få del i Partipuljen skal partiet indgive en ansøgning via den digitale 
løsning, som Slots- og Kulturstyrelsen stiller til rådighed for Europa-Nævnet, 
inden for den tidsfrist som nævnet udmelder. 

Ansøgningen skal indeholde et samlet aktivitetsprogram for en treårig 
tilskudsperiode. 

 
Der udmeldes ansøgningsrunder hvert tredje år i september i året før en ny 
tilskudsperiode starter. Europa-Nævnets sekretariat sender en mail til de 
relevante partier og bevægelser med information om det maksimale 
tilskudsbeløb som de enkelte partier og bevægelser kan søge. Det maksimale 
beløb der kan søges er udregnet i forhold til partiets eller bevægelsens mandater 
i Folketinget og i Europa-Parlamentet, se afsnit 5. 
 
Europa-Nævnet kan afslå at yde tilskud til de aktiviteter i aktivitetsprogrammet, 
som nævnet ikke finder opfylder betingelserne for tilskud. Der kan derfor evt. 
blive tale om et delvist tilsagn. 
 
Et parti eller en bevægelse kan ansøge om tilskud efter påbegyndelsen af den treårige 
tilskudsperiode, når partiet eller bevægelsen har fået indvalgt medlemmer i 
Folketinget eller Europa-Parlamentet ved seneste valg. Tilskuddet kan søges for de 
resterende hele år af tilskudsperioden og udbetales fra næste årsskifte. 

 
2. Hvad kan tilskuddet anvendes til? 
 
Tilskuddet skal anvendes til gennemførelse af det bevilgede treårige 
aktivitetssprogram. Aktiviteterne skal opfylde følgende betingelser: 
 
1. Alle aktiviteterne skal have til formål at fremme debat og oplysning i 

Danmark om det europæiske fællesskab (EU), herunder udvikling af 
deltagelsesdemokrati. 
 

2. Der skal være en klar EU-vinkel som hovedfokus i aktiviteten. 
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3. Aktiviteterne skal bestå af reelle oplysningsaktiviteter eller reelle debatter 

om EU. 
 
4. Aktiviteterne skal som helhed i den treårige aktivitetsperiode være 

landsdækkende. 
 
Administrative omkostninger - Maksimalt 5 % af det samlede tilskud over de tre 
år kan anvendes til administrative omkostninger inkl. udgifter til revision. 
 
Lønomkostninger - Partierne kan maksimalt anvende et beløb hvert år svarende 
til det årlige grundtilskud tillagt 20 % af det resterende tilskud til lønudgifter til 
egne medarbejdere. Det er en forudsætning, at lønudgifterne stammer fra 
gennemførelse af det bevilgede aktivitetsprogram. 
 
Samarbejder mellem tilskudsmodtagere – Partier og organisationer kan bruge 
nævnets tilskud i samarbejdsprojekter, hvis der er fuld gennemsigtighed om 
finansieringen, de samlede omkostninger og hvor meget de enkelte parter 
bidrager med af nævnets midler. 
 
2.1.1 Hvad forstår nævnet ved at fremme debat og oplysning i Danmark 
om det europæiske fællesskab (EU)? 

 
Ved ”det europæiske fællesskab (EU)” forstås det internationale politiske 
samarbejde i EU og Europarådet i forbindelse med 
1) de politiske beslutningsprocesser – forhandlingsprocesserne og spillet mellem 
aktørerne, f.eks. hvilke interesser, holdninger, normer, værdier op- træder i 
fællesskabet 
2) det politiske system, institutionelle rammer, f.eks. hvad betyder indretningen 
af det politiske system for processerne og politikken 
3) den førte politik, slutproduktet af de politiske forhandlinger og de 
institutionelle rammer, f.eks. konkrete handlingsplaner, forordninger og 
direktiver, der har direkte betydning for borgeren og samfundets indretning. 
 
Det vil med andre ord sige, at tilskudsfinansierede aktiviteter skal handle om det 
FÆLLES europæiske POLITISKE aspekt. 

 
”I DANMARK” betyder at aktiviteten skal fremme den debat, der foregår inden for 
landets grænser eller den oplysning, der er rettet mod mennesker bosat i 
Danmark. 
Tilskud kan således bruges til at indhente viden, oplæg m.v. internationalt, men 
ikke dække omkostninger for et internationalt publikum f.eks. i form af rejser og 
ophold.  
 
”FREMME” af debat og oplysning indebærer, at aktiviteten reelt skal kunne 
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bidrage til et højere vidensniveauet om EU i Danmark og/eller føre til reelle 
debatter om EU, se 2.4. 
Det fremmer formålet, hvis tilskudsmodtageren tilstræber en god formidling, som 
kan skabe engagement og tilgængeliggøre viden, herunder forklare og synliggøre 
hvad EU betyder for borgeren, og hvilke implikationer det europæiske 
samarbejde konkret har for samfundet. 
 
2.1.2 Hvad forstår nævnet ved udvikling af deltagelsesdemokrati? 
 
Ved ”udvikling af deltagelsesdemokrati” forstås aktiviteter, der kan understøtte 
borgernes og civilsamfundets aktive deltagelse i EU’s demokratiske proces, f.eks. 
via borgerens forståelse af EU’s indretning og ved at skabe mulighed for 
borgerens politiske engagement på europæisk niveau og borgernes deltagelse i 
valg og afstemninger. 
 
2.2 Hvad forstår nævnet ved aktiviteter, der har en klar EU-vinkel som 
hovedfokus? 

 
En klar EU-vinkel som hovedfokus betyder at aktiviteterne skal have det FÆLLES 
europæiske POLITISKE aspekt (jf. 2.1.1) som HOVEDFOKUS.  

 
HOVEDFOKUS betyder, at hovedindholdet – tidsmæssigt eller mængdemæssigt - 
består af EU-vinklen. 
Det er derfor ikke muligt at bruge tilskud til aktiviteter, der kun i begrænset 
omfang eller på et overfladisk plan behandler temaer fra EU. Eksempelvis ydes 
ikke tilskud til en aktivitet om f.eks. danske regler, der implementerer EU-
regulering eller danske forhold om et emne, der også diskuteres på EU-plan - 
uden at EU-vinklen klart fremgår af indholdet og er en fremtrædende del af 
aktiviteten. 
 
Ved afholdelse af arrangementer, udgivelse af publikationer o.l., hvor andre 
emner end EU indgår, kan tilskuddet således kun anvendes til dækning af fælles 
omkostninger i forhold til den anvendte tid i arrangementet for de 
tilskudsberettigede EU-emner samt til de konkret henfør-bare udgifter. 
 
At aktiviteten skal handle om det FÆLLES europæiske medfører, at aktiviteter 
om forhold i de enkelte EU-lande ikke er tilskudsberettiget. 
 
At aktiviteten skal handle om det POLITISKE aspekt betyder, at f.eks. en analyse 
om miljøets tilstand i Europa ikke er tilskudsberettiget 

 
2.3 Hvad forstår nævnet ved reelle oplysningsaktiviteter eller reelle  
debatter om EU? 
 
1. Reelle oplysningsaktiviteter skal formidle viden eller information om EU. 
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I oplysningsaktiviteter kan man nøjes med at gøre brug af en enkelt vidende 
person, som leverer reel oplysning – dog ikke events med en enkelt kandidat under 
en valgkamp, da det vil være at ligne med en personlig kampagne. 
 

2. Reelle debataktiviteter skal ligeværdigt involvere flere personer med forskellige 
holdninger eller tilgange. 
 

3. Opslag på SoMe samt anden kortfattet kommunikation i ord, lyd og billede skal som 
minimum have link eller anden nem omstilling til yderligere oplysning, hvor der 
findes reel information om EU. 
 

4. Annoncer (fysiske og digitale) og plakater skal fortsat i 2023 indeholde reelle 
oplysninger om EU, som borgeren kan blive oplyst af, eller markedsføre en 
aktivitet, der indeholder reel debat. Se nedenfor om erstatning med ny regel fra 
2024). 
 

5. EU-informations merchandise skal fortsat i 2023 ledsages af reel 
oplysningsmateriale om EU. Se nedenfor om erstatning med ny regel fra 2024. 

 
Partierne har mulighed for at anvende partiets profiler og kandidater til Europa-
Parlamentet i relevante sammenhænge enten i form af reelle debatter eller reelle 
oplysningsaktiviteter, såfremt personerne er vidende om emnet og har til opgave 
at leverer reel oplysning. 
 
Det er muligt at anvende tilskud i forbindelse med valgmøder og andre initiativer 
ved valgkamp og folkeafstemninger, når hensigten er reel debat eller reel 
oplysning om EU formidlet af flere end en enkelt kandidat. F.eks. kan der 
annonceres for afholdelse af offentlige møder for flere kandidater eller en reel 
oplysningskampagne, som består af mere end slagord. 
 
Fra starten af næste tilskudsperiode 2024 – 22026 indføres følgende nye regel til 
erstatning af 4. og 5.: 
Udgifter til annoncer (fysiske og digitale) og plakater samt EU-informations 
merchandise kan maksimalt i alt udgøre 25% af tilskuddet fra Partipuljen pr. år, 
herunder også markedsføring af aktiviteterne. Med EU-informations merchandise 
menes f.eks. kuglepenne, slikposer, krus, beklædningsgenstande, muleposer og 
lignende, der bærer en information eller et budskab om EU. 
 
Såvel annoncer som plakater og merchandise er uegnet til at formidle 
information, da formaterne har kraftige begrænsninger i forhold til at kunne 
indeholde reel information, som borgerne kan blive oplyste af. Nævnet ønsker 
derfor at begrænse andelen af tilskudsmidler, der bruges hertil. Til gengæld får 
partierne mulighed for at anvende formaterne til blikfang, tiltrækning af borgere 
m.v. i relevant men begrænset omfang uden at der er krav om reel oplysning. 
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2.4 Hvad forstår nævnet ved, at aktiviteterne som helhed i den treårige 
periode skal være landsdækkende? 
 
Hermed forstås, at partiet i løbet af de tre år gennem aktivitetsprogrammet skal 
have udbudt debat og oplysningsaktiviteter i alle landets fem regioner. Partiets 
almindelige hjemmesideaktivitet kan ikke I sig selv opfylde kravet om at udbyde 
debat og oplysning i alle regioner. 

 

3. Hvad kan tilskuddet ikke anvendes til? 
 
1. Tilskudsmidler kan ikke anvendes til personlige annoncer eller personlige 

kampagner, selvom EU eller forhold i det europæiske fællesskab nævnes. 
 
Events med en enkelt kandidat under en valgkamp betragtes som en 
personlig kampagne, også selvom kandidaten inviteres til et 
oplysningsarrangement som særligt vidende om EU. 
 

2. Europa-Nævnet giver ikke tilskud til 
a. generelle driftsudgifter og lønninger, der ikke vedrører de 

konkrete aktiviteter i aktivitetsprogrammet 
b. rejser og ophold i udlandet 
c. honorarer til og transportomkostninger for medlemmer af 

Folketinget eller Europa-Parlamentet 
d. køb af produktionsudstyr, IT-udstyr og inventar. 

 
3. Årsmøder, generalforsamlinger o.l. betragtes som driftsudgifter, der ikke 

kan tilskudsfinansieres. Dvs. at eventuelle omtaler eller diskussioner om EU 
på disse møder ikke kan tilskudsfinansieres. 
 
Ønsker tilskudsmodtager imidlertid at lægge et EU-arrangement op ad f.eks. 
en generalforsamling for at udnytte, at mange vil være tilstede, kan det 
tilskudsfinansieres, hvis det er tydeligt adskilt fra generalforsamlingen. 
Fællesudgifter til leje af lokale, rengøring, forplejning m.v. opgøres enten med 
selvstændige fakturaer for de 2 adskilte arrangementer eller, hvis dette ikke 
er hensigtsmæssigt, forholdsmæssigt i forhold til den anvendte tid. 
 

4. Brug af egne lokaler og eget udstyr, sendetilladelser eller annoncering i eget 
medie o.l. betragtes også som driftsomkostninger, der ikke kan 
tilskudsfinansieres. 
 

5. Der bevilges ikke tilskud til aktiviteter eller dele af aktiviteter, der er 
gennemført ved tilskudsperiodens start som var 1. januar 2021 eller til 
udgifter, der er afholdt før denne dato. 
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4. Vilkår for tilskud 
 
Tilskud fra Europa-Nævnet gives på betinges af at modtageren bl.a. overholder 
en række centrale vilkår. 
 
4.1 Aktivitetsprogrammets gennemførelse 
Med mindre andet fremgår af tilsagnsbrevet, skal aktivitetsprogrammet 
gennemføres som beskrevet i ansøgningen – både hvad angår indholdet og 
fordelingen af budgettet på aktiviteterne. Nævnet kan i særlige tilfælde 
godkende, at budget eller aktiviteter ændres efterfølgende. 

 
4.2 Årsplaner 
Tilskudsmodtager skal i den treårige periode senest 1. december indsende en 
uddybet årsplan med et detaljeret budget og konkrete aktivitetsmål for det 
efterfølgende tilskudsår til godkendelse i nævnet. 

Årsplanen skal beskrive aktiviteterne på et niveau, der gør det muligt for nævnet 
at vurdere om betingelserne for tilskud overholdes. 
De årlige budgetter skal opgøres på aktiviteterne, der specificeres på relevante 
poster som løn, lokaleleje, honorarer annoncering, markedsføring m.v. Den 
samlede løn til egne medarbejdere skal fremgå. Budgettet skal overholde 
eventuelle budgetrestriktioner meddelt i tilsagnet og være på et 
detaljeringsniveau, hvor det synliggøres at betingelserne overholdes. 
 
Såfremt årsplanen ikke indsendes, udbetales første rate for tilskudsåret ikke i 
januar. 
 
De tre årsplaner skal tilsammen gennemføre det bevilgede treårige 
aktivitetsprogram med den bevilgede budgetfordeling inden for en rimelig 
margen. 

 
4.3 Regnskaber og rapporter 
Hvert år den 15. marts skal der aflægges et revideret regnskab og indsendes en 
rapport over de gennemførte aktiviteter. Rapporten offentliggøres på Europa-
Nævnets hjemmeside. 

 
Regnskabet skal aflægges som et projektregnskab og omfatte hele den 
tilskudsudløsende aktivitet, og tilskud fra anden side skal specificeres. 
Lønudgifterne skal opgøres pr. aktivitet. 
 
Regnskabet skal underskrives af alle medlemmer af tilskudsmodtagers bestyrelse 
eller, hvis tilskudsmodtager ikke har en bestyrelse, af alle medlemmer af 
tilskudsmodtagers ansvarlige ledelse. 
 
Rapportering og regnskab skal ske i de afrapporteringsskemaer, som findes på 
nævnets hjemmeside. Eventuelle fremstillede materialer og alle annoncer skal 
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bilægges rapporten i form af link, indscannet i pdf-format eller som screen dump. 
 
Tilskudsmodtager skal være i besiddelse af dokumentation for de aktiviteter, der er 
beskrevet i rapporten og de udgifter, der medtages i regnskabet. 
Dokumentationen skal opbevares i 5 år. 
 
Revisionen skal udføres af en registreret revisor efter bekendtgørelsens anvisning. 

 
4.4 Erfaringsudveksling 
Tilskudsmodtager skal medvirke til videns- og erfaringsudveksling og f.eks. give 
oplæg i Europa-Nævnets regi uden vederlag. 

 
Nævnets medlemmer skal have oplysning om og kunne deltage i 
tilskudsfinansierede aktiviteter. 

 
4.5 Kreditering af Europa-Nævnet 
Det skal på alle fremstillede materialer, som f.eks. blade, aviser, bøger, audio- 
og video programmer og hjemmesider, fremgå at materialet er udarbejdet med 
tilskud fra nævnet. Følgende formulering SKAL anvendes: 

”Finansieret med tilskud fra Europa-Nævnet. Ansvaret for indholdet er 
alene tilskudsmodtagers”. 

 
Nævnets særlige logo kan ikke mere benyttes, da det gav for mange 
misforståelser, om hvorvidt nævnet stod bag indholdet. 

 

Deklarationen af tilskuddet skal dog ikke optræde i annoncer indrykket af 
partierne eller på plakater. 

 

5. Udmåling og udbetaling af tilskud 
 

Tilskuddet er udregne på baggrund af mandatfordelingen i Folketinget ved 
Folketingets åbning i oktober og repræsentationen i Europa-Parlamentet på 
samme tidspunkt. 

En tredjedel af den samlede årlige finanslovsbevilling i Partipuljen ydes som 
grundtilskud i lige store dele til partier i Folketinget og partier og bevægelser ind- 
valgt i Europa-Parlamentet, en tredjedel af bevillingen ydes til partier i 
Folketinget efter antal mandater i Folketinget, og en tredjedel af bevillingen ydes 
til partier og bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet efter antal mandater i 
Europa-Parlamentet. 

Tilskuddet justeres hvert år i den 3-årige tilskudsperiode i forhold til puljens 
størrelse og repræsentations- og mandatfordelingen i oktober med virkning for 
det følgende kalenderår. 
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Tilskuddet udbetales i rater over den treårige periode kvartalsvis forud. Første, 
femte og niende rate udbetales dog medio januar. Det årlige tilskud afregnes 
endeligt i forbindelse med den årlige regnskabsaflæggelse i forhold til de 
gennemførte aktiviteter, der kan godkendes af nævnet. 

 
Uforbrugte midler i et kalenderår kan bruges i den resterende tilskudsperiode. 
Tilsvarende kan merforbrug i et år dækkes af tilskud i den resterende 
tilskudsperiode. Der skal dog anvendes midler hvert år i den treårige periode, 
idet formålet med puljen er at sikre en kontinuerlig oplysningsindsats og ikke 
udelukkende en fokuseret indsats på givne tidspunkter, som f.eks. i forbindelse 
med valg til Europa-Parlamentet. 

 
Mindst 75 % af årets tilskud skal derfor bruges til årets EU-aktiviteter. og man kan 
maksimalt overføre et underskud eller et overskud på 25 %. 

 
Hvis det samlede tilskudsbeløb ikke er brugt i slutningen af den treårige periode, 
skal det uforbrugte beløb tilbagebetales til nævnet. 
 
Nævnet kan tilbageholde udbetalinger af tilskud eller kræve udbetalte beløb 
tilbagebetalt, hvis tilskuddet ikke er anvendt i overensstemmelse med vilkårene. 
Det samme er tilfældet, hvis tilskuddet er opnået ved svig eller der er afgivet 
urigtige oplysninger til nævnet. 

 
6. Regelgrundlag 

Regelgrundlaget er senest fastsat i Bekendtgørelse nr. 631 af 2. juni 2017 om 
tilskud til Folketingets partier og danske partier og bevægelser indvalgt i Europa-
Parlamentet til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa. 
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