Fritid & Samfund indbyder til workshop om

Hvordan får man tilskud fra
det nye Europe for Citizens-program?

Baggrund for workshoppen
EU's Europe for Citizens-program (Europa for
Borgerne), der giver tilskud til initiativer, der
stimulerer civilsamfundene i Europa, er lige blevet
revideret.
Revisionen har medført ændringer i, hvad der kan
ansøges tilskud til. Det bliver bl.a. muligt at få
tilskud til civilsamfundsprojekter, hvor ansøgerne
både kan være kommuner, folkeoplysende foreninger, uddannelsesinstitutioner m.v.

Fra programmet kan der desuden søges om
tilskud til europæisk historieerindring, venskabsbysamarbejde og samarbejde mellem flere kommuner.
Workshoppen, der primært vil fokusere på civilsamfundsprojekter og venskabsbysamarbejde, vil
arbejde med, hvordan man skriver projektansøgninger, og hvad der skal til for at lave en succesfuld ansøgning til dette program.

Program
Kl. 10.30		

Morgenkaffe/te m. rundstykker.

Kl. 11.00		

Velkomst.

Kl. 11.05		
		
		

Præsentation af Europa for Borgerne-programmet med fokus på
civilsamfundsprojekter og venskabsbysamarbejde.
V. Steffen Hartje og Jan Lyck, Fritid & Samfund.

Kl. 12.30		

Debat.

Kl. 13.00		

Frokost.

Kl. 13.30		
		

Udformning af ansøgning. Hvad skal man være opmærksom på, når man 		
søger om tilskud?

Kl. 14.30		

Erfaringsudveksling – samarbejdsmuligheder.

Kl. 15.00		

Afslutning.

tilmelding og praktiske oplysninger
kursus 1

Tid
Onsdag den 3. december 2014 kl. 10.30-15.00
Tilmeldingsfrist
Fredag 7. november 2014

Vær opmærksom på, at der er et begrænset antal pladser.

Sted
Spinderihallerne, Spinderigade 11, 7100 Vejle
Pris
295 kr. 				

Kurset er gratis, prisen dækker forplejningen.

kursus 2

Tid
Onsdag den 10. december kl. 10.30-15.00
Tilmeldingsfrist
Fredag 14. november 2014

Vær opmærksom på, at der er et begrænset antal pladser.

Sted
Studieskolen, Borgergade 12, 1300 København K
Pris
195 kr. 				

Kurset er gratis, prisen dækker forplejningen.

Tilmelding til seminar om Europe for Citizens

husk at afkrydse ønsket kursus		

kursus 1			

kursus 2

navn
adresse
postnr.		

by

e-mail									

tlf.

kommune								

ean

funktion/udvalg/forening
underskrift

Tilmeldingsblanketten sendes til Fritid & Samfund, Skt. Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C
eller mailes til fritid@fritid-samfund.dk
Evt. spørgsmål om workshoppen kan rettes til Fritid & Samfund på tlf. 61 51 85 50
Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.
fritid & samfund I oktober 2014 I ret til ændringer forbeholdes

