Vejledning for Partipuljen 2015-2017

Tilskud fra Partipuljen søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside: http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/partipuljen/
Europa-Nævnets sekretariat sender en mail til partier og bevægelser med
information om størrelsen af mulige tilskudsbeløb (se mere under udbetaling af tilskud), vejledning, link til ansøgningsmodulet og ansøgningsfrist.
Ansøgningsfristen for ansøgninger om tilskud gennem Partipuljen er den
10. oktober 2014 kl. 24. Der dispenseres ikke for ansøgninger modtaget
herefter.
Du skal logge på ansøgningsskemaet med NemId. Når du har udfyldt skemaet og trykket send, modtager du en kvittering for ansøgningen på den
mail-adresse, som du har oplyst i ansøgningen.
Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at ”gemme” det elektroniske
ansøgningsskema og tilgå det efterfølgende, hvorfor det kan være en god
idé at gøre sig bekendt med skemaet i pdf-version inden udfyldelse af det
elektroniske skema.
Hvis du er tvivl om, hvordan man logger på med NemId, kan du læse mere
her: http://www.kulturstyrelsen.dk/tilskudsordninger/tekniskvejledning/nemid/

Hvem kan søge?
Partier i Folketinget og danske partier og bevægelser indvalgt i EuropaParlamentet kan søge om tilskud til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram for perioden 2015-2017.

Hvilke kriterier skal være opfyldt?
Det er en betingelse for at modtage tilskud gennem Partipuljen, at:
1. Aktiviteterne skal have til formål at fremme debat og oplysning om Europa, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati.

2. aktiviteterne skal som helhed i den tre-årige aktivitetsperiode være landsdækkende
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Det påhviler ansøger at oplyse, hvis forholdene ændrer sig i den treårige
periode og ansøger ikke længere opfylder ovenstående kriterier. Såfremt
dette er tilfældet, kræves tilskuddet tilbagebetalt fra det tidspunkt, hvor
ansøger ikke længere opfylder betingelserne for tilskuddet.

Hvad lægges der vægt på ved afgørelsen?
Europa-Nævnet træffer afgørelse om afslag eller tilsagn baseret på en konkret vurdering af
•
•

Om partiet eller bevægelsen lever op til de i bekendtgørelsen fastsatte kriterier
hvorvidt de aktiviteter, der er beskrevet i aktivitetsplanen lever op
til puljens formål om at fremme debat og oplysning om Europa.

Der bevilges ikke penge til projekter, der allerede er gennemført. Ej heller
til projekter, der er påbegyndt inden projektperiodens start.
Til brug for udarbejdelse af ansøgning er her beskrevet en række opmærksomhedspunkter, som det kan være væsentligt at holde sig for øje, når
man vil søge om tilskud fra Partipuljen.

Vilkår for tilskud
Med mindre andet fremgår af tilsagnsbrevet, skal aktivitetsplanen gennemføres som beskrevet i ansøgningen. Nævnet kan i særlige tilfælde godkende, at budget og aktivitetsplan ændres efterfølgende. Hvis nævnets sekretariat godkender ændringer i budget og aktivitetsplan, er det en betingelse,
at aktiviteterne gennemføres i overensstemmelse med de godkendte ændringer.
Europa-Nævnet opfordrer desuden tilskudsmodtagere til at publicere eventuelle arrangementer på Altinget.dk’s EU-kalender, og til at producerede TV
programmer, film og lignende lægges på web-TV platformen www.bideo.dk
for at sikre størst muligt spredning af initiativerne.
Vi gør opmærksom på, at nævnets logo skal optræde på fremstillede materialer, som f.eks. blade, aviser, bøger, tv- og radio programmer og hjemmesider, som er udarbejdet med støtte fra nævnet. Det skal fremgå, at
aktiviteten er ”støttet af” nævnet, så det tydeliggøres, at nævnet ikke er
eksempelvis samarbejdspartnere el. andet. Nævnets logo findes på hjemmesiden: http://www.europa-naevnet.dk/om-europa-naevnet/logo/

Aktivitetsplan
Ansøger skal i den treårige periode senest 1. december indsende en revideret og uddybet aktivitetsplan for efterfølgende tilskudsår til godkendelse

2

i nævnets sekretariat. Såfremt aktivitetsplanen ikke indsendes, udbetales
første rate for tilskudsåret ikke i januar.

Afslag om tilskud
Nævnets afgørelser om tilsagn om tilskud og afslag på tilskud er endelige
og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed jf. § 12 i bekendtgørelsen.
Vær opmærksom på, at selvom ansøger tidligere har modtaget tilskud, er
det ikke ensbetydende med, at en ansøger er garanteret tilskud i en efterfølgende tilskudsrunde.

Udbetaling af tilskud
Fordelingen af tilskud i Partipuljen er beskrevet i bekendtgørelsen, hvor det
fremgår, at en tredjedel af bevillingen ydes som grundtilskud i lige store
dele til partier i Folketinget og partier og bevægelser indvalgt i EuropaParlamentet, 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 vil over den 3-årige tilskudsperiode blive justeret, hvis repræsentationen i Folketinget eller i Europa-Parlamentet ændres.
Opgørelse ved ske ved Folketingets åbning i oktober og evt. regulering af
tilskud vil ske det efterfølgende år.
Tilskuddet udbetales i rater over den treårige periode kvartalsvis forud.
Tilsagnet udmeldes medio december og første udbetaling sker medio januar, hvor 1. rate udbetales. I de efterfølgende tilskudsår udbetales 1. rate
ligeledes medio januar.
Det fremgår ligeledes af bekendtgørelsen, at uforbrugte midler i et kalenderår kan bruges i den resterende tilskudsperiode. Der skal dog anvendes
midler hvert år i den treårige periode, idet det er nævnets overbevisning,
at 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.
Der må derfor maksimalt overføres 25 % af det årlige tilskud til
brug i den resterende tilskudsperiode.
Hvis det samlede tilskudsbeløb ikke er brugt i slutningen af den treårige
periode, udbetales det uforbrugte beløb ikke.

Puljens formål og anvendelse af tilskuddet
Nævnet lægger vægt på, at de i aktivitetsplanen beskrevne aktiviteter har en
klar europæisk vinkel. Nævnets formål er at fremme debat og oplysning om
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Europa i Danmark, hvilket skal afspejles i de initiativer, der modtager tilskud
fra nævnet.
Det er derfor ikke muligt at søge om tilskud til aktiviteter, der kun i begrænset
omfang har som formål at oplyse eller skabe debat om Europa.
Det ligger desuden nævnet på sinde, at der er en sammenhæng mellem de
emner, der er aktuelle på europæisk plan, og de emner der diskuteres i Danmark. Derfor lægges der i bedømmelsen vægt på, at initiativet adresserer aktuelle problemstillinger og emner, der er relevante i en europæisk kontekst.
Der må anvendes midler til annoncering, oplysningskampagner, valgmøder
og andre initiativer i forbindelse med valgkamp, dog ikke enkeltpersoners
valgkampagne. F.eks. kan der godt annonceres for afholdelse af offentlige
møder for flere kandidater.

Kontakt
Europa-Nævnets sekretariat ligger i Kulturstyrelsen, som administrerer
tilskudsordningen og har følgende adresse:
Europa-Nævnet
Kulturstyrelsen
H. C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Tlf.: 3374 5545
e-mail: europanaevnet@kulturstyrelsen.dk
Hvis I har spørgsmål til vejledningen eller det elektroniske ansøgningsskema, er I velkomne til at kontakte sekretariatet.

Regelgrundlag
Regelgrundlaget er senest fastsat i Bekendtgørelse nr. 192 af 9. marts
2011 om tilskud til Folketingets partier og danske partier og bevægelser
indvalgt i Europa-Parlamentet til debat og oplysning i Danmark om Europa.
Link til bekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=136189

Ikrafttræden
Vejledningen træder i kraft den 12. september 2014 og samtidigt bortfalder tidligere vejledninger om Europa-Nævnets Partipuljen.
Europa-Nævnet d. 12. september 2014
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