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Gode historier

EU-støtte til Aarhus-virksomhed kan hjælpe med
til at redde liv
Har du den rette idé, så kan du få EU-støtte til at hyre en PhD-specialist til din
virksomhed i et helt år.

Praktikanterne sige
farvel og tak – og på
gensyn!
Vi er ikke så meget for
det, men dagen måtte jo
komme: Vores sidste dag
som praktikanter på
CDEU’s kontor.

Arrangementer

URBACT inviterer til
infomøde om ny
indkaldelse
Den 9. marts 2017 inviterer tre ministerier til workshop om EU-Kommissionens

Lær at bruge gratis data fra rummet

jordobservationsprogram Copernicus. Workshoppen åbnes af astronaut

I december åbnede

Andreas Mogensen og har fokus på, hvordan landbrug og klimatilpasning kan

URBACT for en

optimeres ved at udnytte data fra rummet.

indkaldelse for byer, der
kan vise best practices
inden for bæredygtig
byudvikling. Kom til
Bruxelles og hør mere
om selve indkaldelsen og

andre byers erfaringer.

Partnersøgninger
Udvikling af land og by

Partnerbyer til projekt om aktivt medborgerskab
i Europa

Uddannelse, ungdom og
sport

Videndeling af
mentorprogrammer
for immigranter

Et konsortium bestående af en fransk, tysk og polsk by søger partnerbyer til et
projekt under Europe for Citizens - Democratic engagement and civic

The Business Start Up

participation - Networks of Towns 2017. Projektets formål er at afprøve,

Center fra Region

videndele og på sigt implementere nye initiativer i byer til fremme af en

Bergen, Norge, søger

europæisk medborgerskabsfølelse og samtidig modvirke euroskepsis.

partnere til Erasmus+
Adult Education Staff
mobility project.

Ansøgningsrunder
Fødevarer og bioøkonomi

Tilskud til oplysningskampagner og
salgsfremstød for landbrugsprodukter

Uddannelse, ungdom og
sport

Erasmus+ deadlines
for 2017

Europa-Kommissionen åbner nu for nye indkaldelser, som skal støtte

Erasmus+ er puljen for

oplysningskampagner og salgsfremstød i tredjeverdenslande.

lærings- og
uddannelsesaktiviteter,
men dækker også
aktiviteter, der involverer
unge og sport. Erasmus+
strækker sig over
perioden 2014-2020 og
har et samlet budget på
14,774 mia. EUR.

Aktuelt

Deltag i konsultation om Det Tredje
Sundhedsprogram
Alle borgere og organisationer med en interesse i sundhedspolitik,

Eurostars har åbnet
for registrering
Eurostars -2 cut-off er nu
åben for registrering,

folkesundhed og sundhedspleje i Europa inviteres til at deltage i en offentlig

som er nødvendigt for at

konsultation. Resultaterne herfra skal bidrage til evalueringen af Det Tredje

kunne indsende en

Sundhedsprogram (3rd Health Programme 2014-2020).

ansøgning til et
Eurostars-projekt.
Ansøgninger skal
indsendes online for at
blive accepteret.
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