Ofte stillede spørgsmål til puljen ”EU-debat i forbindelse med Konferencen
om Europas fremtid”
Spørgsmål/ svar
•

Hvor mange penge er der i puljen?
Svar: Pulje er nu på 2 mio. kr. Vi forventer at kunne forøge den yderligere bl.a. med rester
fra afsluttede projekter hen over sommeren.

•

Hvor mange penge kan man søge?
Svar: Der er ingen loft på det beløb, der kan søges, men puljen er p.t. på 2 mio. kr. og vi
forventer mange ansøgninger.

•

Kan man søge til flere end ét arrangement?
Svar: Ja, det kan give ”stordriftsfordele” at lave flere arrangementer. Men de skal være
forskellige steder i landet og meget gerne uden for de store byer.

•

Hvornår får vi besked om vi får tilskud?
Svar: Europa-Nævnet fordeler pengene den 30. august 2021. Vi forventer at kunne
udsende afgørelserne omkring d. 1. september.

•

Hvorfor kan man ikke frit vælge emne, men kun få tilskud til debatter om de 9
prioriterede emner?
Svar: De 9 emner er så brede, at det er svært at forestille sig et emne som ikke kan
passes ind i de 9 kategorier.
Ellers hjælper sekretariatet med at finde en kategori.
Vi har vurderet, at det er den måde jeres og de andre danske forslag har den bedste
mulighed for at få indflydelse.

•

Skal man aflægge regnskab og rapport for tilskuddet?
Svar: Man skal aflægge regnskab. Men I skal ikke aflægge en sædvanlig projektrapport.
Blot svare på et spørgeskema, hvor I genbruger de forslag, som I har indskrevet på EU’s
digitale portal.

•

Skal man lægge egenfinansiering?
Svar: Europa-Nævnet har ikke noget ønske om egenfinansiering i puljen, men
egenfinansiering vil evt. kunne betyde, at det ene projekt prioriteres frem for det andet,
når der er tale om ligeværdige projektet.
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•

Er det tilladt at værdiansætte frivillig arbejdskraft - og i så fald, er der bestemte
timesatser der skal følges?
Svar: Man kan ikke modtage tilskud for fiktive omkostninger til frivillig arbejdskraft, men
man kan tælle frivillig arbejdskraft med som egenfinansiering til 120,- pr. time.

•

Hvad er kravene for at få tilskud
Svar: Aktiviteten skal handle om forslag til EU’s fremtid.
For at få tilskud skal man desuden:
• indbyde borgerne til debat eller høring
• Debatten skal dreje sig om et eller flere at de 9 emner, som EU har prioriteret
• Man skal forpligte sig til at videreformidle borgernes forslag til EU’s digitale konferenceportal

•

Hvad nu, hvis man ikke får søgt til fristen?
Svar: Hvis man ikke får søgt inden fristen, som er 11. august kl. 12, kan man ikke komme
i betragtning til tilskud i denne ekstra pulje, som Europa-Nævnet udbyder.
Men man har chancen igen i fra 10. september, hvor Europa-Nævnet udbyder den vanlige
Pulje C for projekter, der gennemføres i 2022. Den har frist 11. oktober 2021.
Pulje C vil denne gang have to indsatsområder, således at nævnet prioritere ansøgninger,
der handler om
•

Debatter om Europas fremtid
o Dels debatter, der i foråret 2022 kan nå at blive del af ”Konferencen om
Europas fremtid”,
o dels debatter der tager tråden fra udfaldet af konferencen op og diskuterer
resultatet.

•

Det andet indsatsområde er Markering af 50-året for Danmarks medlemskab af
EF/EU
o Vi vil gerne understøtte en folkelig debat om hvad EU-medlemskabet har
betydet for samfundet og den enkelte på både godt og ondt
o samt hvad medlemsskabet forventes at betyde fremadrettet.
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