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Gode historier

Nye ansigter på kontoret
Central Denmark EU Office fik i torsdags hele tre nye praktikanter, der de

Aarhus Universitet er
blevet optaget i
CDEU’s ejerkreds

kommende seks måneder skal hjælpe kontoret med det daglige arbejde.

Det er 10 års tæt

Hannan og Line skal blandt andet skrive nyhedsbrevet EU-fokus og fordybe

samarbejde mellem CDEU

sig i konkrete arbejdsområder, mens Maria skal bistå med administrative

og Aarhus Universitet (AU),

opgaver og ligeledes fordybe sig i et fagområde.

der nu kulminerer, idet AU
netop er blevet optaget i
CDEU’s ejerkreds med fast
plads i bestyrelsen.

”Det var fantastisk endeligt at se Aarhus 2017 folde sig ud”
Sådan siger Lone Leth Larsen, CDEU's
internationale kulturrådgiver. Udover Lone deltog
Åse Højlund Nielsen og Julie Sand Jørgensen fra
CDEU´s kulturteam og CDEU's direktør Lars Holte
Nielsen i festlighederne i Aarhus, og alle rejste
derfra med en stor oplevelse i bagagen.

Arrangementer

International konference og udstilling i
Frankrig
Plant Based Summit er en konference, som skaber fokus på den seneste
udvikling inden for plantebaseret, grøn og vedvarende kemi. Plant Based
Summit afholder sin fjerde konference med fokus på at stimulere biobaseret
produktudvikling gennem en markedsbaseret tilgang. I år vil programmet
blandt andet adressere lægemidler, byggeri, emballage og transport. Typisk
deltager omkring 700 internationale slutbrugere såvel som producenter af
biobaserede produkter, R&D specialister, beslutningstagere og

Deltag i workshop om
Crowdfunding
Onsdag d. 22. februar 2017
afholder
Crowdfunding4Culture en
workshop, som giver
adgang til viden om
crowdfunding og
dertilhørende platforme,
modeller og matchfunding-

investeringsfonde.

muligheder med offentlige
og private organisationer.

Deltag i Bio-based Live
konferencen

Bliv klogere på den nye
indkaldelse inden for
bioøkonomi – save the date

Fra d. 31. maj frem til d. 1. juni
2017 arrangerer Bio-Based
World News konferencen BioBased Live, som vil give indblik i
procesinnovation og teknologi.

Webinar:
Afrapportering i Marie
Skłodowska-Curie
Actions

Det store offentlig-private partnerskab
mellem Europa-Kommissionen og de
biobaserede industrier i Europa (BBI-JU)
vil inden længe offentliggøre indkaldelser
af forslag i 2017. I den forbindelse
inviteres interesserede til
informationsdag d. 28.

Hvis din organisation er
med i et Marie SkłodowskaCurie Actions-projekt under
Horizon 2020, og du
arbejder med den
administrative og finansielle
afrapportering, så er
webinaret relevant for dig.

Partnersøgninger

E-læringsværktøj og evalueringsmetoder til
bekæmpelse af fattigdom

Uddannelse, ungdom og
sport

Uddannelsesprojekt
søger partnere

ArmenTekort søger partnere til udvikling af e-læringsværktøj og forbedring af
evalueringsmetoder i forbindelse med deres ”buddy projekt”. Projektet går
ud på at hjælpe mennesker i særligt udsatte situationer som fattigdom ved at
tilbyde dem en buddy. Med fokus på forbedring af selvværd og opbygning af
et socialt netværk er det den frivillige buddys opgave at støtte og coache
den udsatte. Den frivillige modtager undervisning og oplæring af

Organisationen GIP-FTLV
de Bourgogne i Dijon,
Frankrig søger partnere til
projektet “Train, Teach and
Transfer”. Organisationen
er en offentlig

ArmenTekort.

interesseorganisation med
ansvar for innovative
initiativer og
projektudvikling specielt på
europæisk plan.

Kultur, kreativitet og medier

Social og beskæftigelse

Bliv partner i projekt for
unge med fokus på live
events

Strategi til bekæmpelse af vold i hjemmet

Samfundsprojektet ”Staged for

partnere til et projekt, der skal være med til at udvikle en strategi for at

Life” i Edinburgh søger

hindre vold i hjemmet i udkantsområder. Strategien har fokus på tre

europæiske partnere til deres

dimensioner, herunder opsporing, opfølgning og respons på voldsofre.

projekt, der har til formål at

Projektet søger midler under Rights, Equality and Citizenship

tilbyde gratis kurser for

Programme 2014-2020. Der søges regionale aktører og/ eller

arbejdsløse unge i alderen 16 til

universiteter til at udvikle et aktivt og dynamisk system med bedste

24 år.

praksis som omdrejningspunkt. Frist for interessetilkendegivelse er

Public University of Navarra og regionen Navarra i Spanien søger

onsdag d. 8. marts 2017.

Ansøgningsrunder
Uddannelse, ungdom og sport

Social og beskæftigelse

Ny indkaldelse under Erasmus+ Key Action 2 –
Knowledge Alliances

Det europæiske
solidaritetskorps
indkalder forslag

Knowledge Alliances har nu åbnet en ny indkaldelse under Erasmus+
programmet. Knowledge Alliances omfatter transnationale og
resultatorienterede aktiviteter mellem videregående uddannelsesinstitutioner
og virksomheder. Projektet har til formål at styrke Europas innovative
kapacitet samt at styrke innovation på videregående uddannelser og
virksomheder. Projektet ønsker at udvikle ny, innovative og tværfaglige
tilgange til undervisning og læring. Samtidig bestræber projektet sig på at
stimulere iværksætterånden og iværksætterevner for
undervisningspersonale inden for videregående uddannelser.

Indkaldelse til forslag under
European Programme for
Employment and Social
Innovation (EaSI) er åbnet.
Som led i EuropaKommissionens
ungdomsinitiativ, Det
europæiske
solidaritetskorps, er der nu
mulighed for at komme
med...

Transport

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak har åbnet ny
ansøgningsrunde
Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak har åbnet for ny ansøgningsrunde. Der er mulighed for at søge i
perioden fra 23. januar 2017 til 17. februar 2017.

Aktuelt

Deltag i eHealth Week 2017
Til maj er det maltesiske Sundhedsministerium i samarbejde med Europa-Kommissionen og HIMSS vært
for årets eHealth Week. Arrangementet løber af stablen på Malta fra d. 10. til 12. maj 2017.
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