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Förfrågan om deltagande i ansökan om Europa
Direkt för perioden 2021-2025
Kommunkontoret i Lunds kommun avser att föreslå för
kommunstyrelsens arbetsutskott i Lunds kommun att ansöka om
etablering av ett så kallat Europa Direkt kontor för perioden 20212025. Deadline den 15 oktober.
Europa Direkt är ett nätverk av informationskontor i EU:s
medlemsländer med syfte att fungerar som en informationskanal för
EU-kommissionen från och till lokal nivå. Europa direkt verkar
genom att arrangera events, debatter och informationsaktiviteter om
europeiska framtidsfrågor. Detta inkluderar att informera om EU:s
olika fonder och program för till exempel ideell, privat och offentlig
sektor. Arbetet sker oberoende till EU-kommissionen och Europa
direkt-kontoren har stor frihet i att utforma sin verksamhet utifrån
lokala prioriteringar. Detta syns bland annat genom att kontoren har
olika tematiska inriktningar och målgrupper.
För mer information om vad Europa Direkt är, se bifogad
tjänsteskrivelse från Lunds kommun.
Ett Europa Direkt kontor med bas i Lund hade med fördel arbetat
med målgrupper som befinner sig i ett större geografiskt område än
enbart Lunds kommun. Därför vill Lunds kommun bjuda in övriga
kommuner i sydvästra Skåne att delta i ansökan.
Formellt beslut om ansökan förväntas i Lunds kommun under
augusti och september. Först på kommunstyrelsens arbetsutskott
och där efter kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I syfte att
initiera dialog översänder Kommunkontoret i Lund sin
tjänsteskrivelse (bifogat) samt förslag på organisering och
finansiering.
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Förslag om Europa Direkt i Sydvästra Skåne/Lund
Samarbete
Europa Direkt kan sökas av en enskild värdorganisation men söks i
regel i någon form av lokalt samarbete. Till exempel finns det idag tre
Europa Direkt i Skåne; Europa Direkt Helsingborg, Hässleholm och
Sydskåne(Sjöbo) och dessa samarbetar inom geografierna Familjen
Helsingborg, Skåne Nordost och Sydöstra Skåne.
Nytt för den aktuella ansökningsomgången är att dessa samarbeten
ska vara formaliserade i ansökan och kommer där med att
tydliggöras.
Lund föreslår att samarbetet inom Europa Direkt Lund innebär att:
1. En koordinator anställs för Europa Direkt av Lunds kommun
och ett fysiskt kontor etableras i Lund. Koordinatorn arbetar
för alla deltagande kommuner. Om medfinansieringen tillåter
kan mer än en person anställas.
2. Events* arrangeras med utgångspunkt i Lund men varje år
arrangeras också events i alla deltagande kommuner (1-5
st/kommun). Hur många baseras på medfinansieringens
storlek men även på eventets tema och samarbete med
kommunens organisation. Obs att det är svårt att förutse idag
vad som är en rimlig mängd aktiviteter.
3. Marknadsföring om och inbjudningar till events riktas speciellt
till deltagande kommuner och organisationer inom
kommunernas geografiska område
4. Europa Direkts informationsspridning om EU-program/fonder,
EU:s påverkan, EU-politik m.m. delges deltagande kommuner
och deras medarbetare samt andra målgrupper i
kommunerna. Enligt tjänsteskrivelsen är huvudsakliga
målgrupper ungdomar, näringsliv och skola.
5. Europa Direkt stödjer organisationer med beröring till de
prioriterade målgrupperna med ansökningar till relevanta EUprogram (ex. Erasmus+, Europa för medborgarna, ERUF
m.m.).
6. Europa Direkt företräder deltagande kommuner i EUkommissionens nätverk för Europa Direkt kontor i Sverige och
EU samt i regionala motsvarigheter.
7. Att deltagande kommuner ställer upp med material och
lokaler som att koordinatorn vore anställd av kommunen.
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Exempelvis utlåning av möteslokal och tillfällig arbetsplats,
mejlkontakter.
*Med events menas seminarier, föreläsningar, utställningar,
författarbesök, informationsträffar, debatter, konferenser o.s.v. med
25 eller fler besökare.

Finansiering
Europa direkt kontoren finansieras av EU-kommissionen med max
30.400 EUR år 2021 och därefter max 45.600 EUR/år för 2022-2025.
För år 2021 beviljas dessutom ett engångsbidrag om 4.800 EUR för
anordnade av ett evenemang för att marknadsföra Europa Direkt
kontorets verksamhet. Den sökande organisationen ska i sin tur
säkerställa tillräcklig medfinansiering för att genomföra Europa
direkts verksamhet. Europa direkt kontoren ska årligen redovisa
antalet aktiviteter och deltagarantal för att erhålla sitt bidrag samt
att andra krav följs.
Enligt bifogad tjänsteskrivelse är förslaget till kommunstyrelsens
arbetsutskott i Lund att Lunds kommun medfinansierar med
400.000 kr/år perioden 2021-2025. Lund avser därmed ta
huvuddelen av medfinansieringen.
Lunds kommun föreslår att deltagande kommuner medfinansierar:
 50.000 kr för kommuner storlek under 25.000 invånare.
Mål om 1 event/år i kommunen.
 75.000 kr för kommuner storlek 25.001-40.000 invånare.
Mål om 1-3 event/år i kommunen.
 150.000 kr för kommuner över 40.000 invånare.
Mål om 3+/år event i kommunen.
Lunds kommun är även öppna för förslag om en mer utvecklad
samverkan som möjliggör fler tjänster eller fysisk kontorsplats i mer
än Lunds kommun.
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