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Samverkan och medfinansiering avseende
etablering av Europa Direkt-kontor i Lund 20212025
Sammanfattning
Europa Direkt är ett nätverk av informationskontor i EU:s medlemsländer
med syfte att fungera 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 och privat sektor. Arbetet sker oberoende till EU-kommissionen och
Europa direkt-kontoren har stor frihet i att utforma sin verksamhet. Detta
syns bland annat genom att kontoren har olika tematiska inriktningar och
målgrupper. Finansieringen är delad mellan EU och den eller de sökande
organisationerna med ett maxbidrag från EU på 30.400 EUR för 2021 och
45.600 EUR/år för 2022-2025.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Ansökan och etablering av Europa Direkt i Lund
2021-2025 (bilaga)
Förslag delta på ansökan om Europa direkt (Lund, bilaga)

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att samverka med Lunds kommun i att ansöka om att etablera ett Europa
direkt i Lund för perioden 2021 till och med 2025.
att 150.000 kr/år avsätts som medfinansiering som stöd för Lunds
etablering av Europa Direkt 2021-2025.

Beslutet skickas till
Fredrik Geijer
Kommundirektör

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199
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Ärendet
Vad är Europa Direkt?
Europa direkt är ett europeiskt nätverk av informationskontor som finns i
alla EU:s medlemsländer. Totalt finns det ca 500 kontor i Europa varav 14 i
Sverige. 3 av de 14 ligger i Skåne: Helsingborg, Hässleholm och Sjöbo.
Syftet med Europa Direkt beskrivs i tjänsteskrivelsens bilaga
Förlagsinfordran ED-SE-2020 som:
”EUROPA DIREKT verkar kontinuerligt och proaktivt för att nå ut till
människor och få dem att känna sig mer delaktiga i EU. Genom sin
verksamhet sprider EUROPA DIREKT information som gör det möjligt för
människor att fatta välavvägda beslut om EU:s framtid och att fullt ut delta i
den europeiska demokratiska processen.
Genom att främja en bättre förståelse för hur EU och dess parlamentariska
demokrati fungerar och vilka frågor som omfattas av EU:s befogenheter,
bidrar EUROPA DIREKT till att öka människors medvetenhet om hur EU är
till nytta för dem i deras vardag och vilket mervärde EU har.
EUROPA DIREKT lyfter fram sådana aspekter av EU:s politik som är
viktiga på lokal nivå och kan anpassa informationen och verksamheten till
lokala behov. Genom utåtriktade åtgärder och kontakter med allmänheten
bidrar EUROPA DIREKT till att förankra EU-kommissionens och
parlamentets strategiska prioriteringar.
EUROPA DIREKT lyssnar också till människors förväntningar och
förmedlar dessa vidare till EU-institutionerna.
EUROPA DIREKT har ett nära samarbete med EU-kommissionens
representation och Europaparlamentets förbindelsekontor i respektive
medlemsstat. De strävar också efter samarbete med andra EU-nätverk
med utåtriktad verksamhet och lokala kontaktpunkter, inklusive relevanta
lokala nätverk (om sådana finns), och främjar utbyte och samordning
mellan dem.”

Inriktning på verksamheten
Samtliga Europa direkt ska ta fram en kommunikationsplan för sin
verksamhets aktiviteter. Planen SKA innehålla aktiviteter inom fem
specifika områden;
Uppgift 1: Information till och kontakter med allmänheten
Uppgift 2: Förbindelser med lokala medier och informationsspridare
Uppgift 3: Medvetenhet om känsliga EU-frågor på lokal nivå
Uppgift 4: EU i skolan
Uppgift 5: Främja regionala nätverk

