
Kære medlemmer af Globalt Fokus 
  
Over de seneste måneder er der blevet arbejdet på en 2015-arbejdsplan for det nye sammenlagte netværk. Der 
har i dette vist sig en stærk og bred interesse for at fortsætte Concord Danmarks arbejde med danske 
organisationers adgang til EU-funding. Dette arbejde var en vigtig del af arbejdet hos Concord Danmark, og de 
mange gode erfaringer danner grundlag for Globalt Fokus’ videre arbejde med området. 
  
Denne infomail er derfor tiltænkt som en introduktion særligt til de af Globalt Fokus’ medlemsorganisationer, 
som ikke tidligere var medlemmer af Concord Danmark. 
  
Herunder beskrives kort, det pågående Globalt Fokus-arbejde med EU-funding samt hvad der er lagt op til at 
arbejde videre med i 2015. Alt dette vil blive uddybet til informationsmøde om EU-funding som afholdes 
torsdag d. 30. oktober kl. 15.30-17. Tilmelding til mødet bedes ske ved at skrive til alr@globaltfokus.dk. Nævn 
gerne, hvis du har specifikke ønsker og interesser for mødet. 
  
EU-funding arbejdsgruppe 

Vores EU-funding arbejdsgruppe er omdrejningspunkt for arbejdet med og sparring om EU-funding samt 
bindeled til CONCORD Europes FDR taskforce. EU-Funding arbejdsgruppen vil være omdrejningspunkt for at 
styrke netværkssamarbejdet mellem medlemmernes EU-funding medarbejdere, hvor sekretariatet vil have en 
facilitatorrolle i forhold til medlemsorganisationerne, som besidder ekspertviden. 

EU-Funding callsservice 

Hver dag udsender Globalt Fokus målrettede emails om nye udviklingsprojekter i udbud hos EU. Disse emails 

sendes ud til medlemsorganisationer, som har angivet deres interesser på specifikke lande og programmer. Med 

denne service modtager medlemsorganisationerne EU’s ’Calls for Proposals’ hurtigt efter at de er blevet slået 

op, og kan derfor starte i god tid med at udarbejde en evt. ansøgning. Herudover udsendes også generelt 

relevant information om EU-funding til modtagerne af disse calls. 

  

Kurser om EU-funding 

Hvert år afholder vi, i samarbejde med erfarne medlemsorganisationer, kursus i både ansøgning til og 

administration af EU-projekter. Herudover afholdes også et par mere specifikke kurser, der søger at uddybe 

aspekter af ovenstående introducerende kurser. 

  

Rådgivning om ansøgninger 

Samtidig har vi en rådgivningsaftale med et par af de mest erfarne medlemsorganisationer. Herigennem har 

Globalt Fokus’ medlemmer adgang til konkret rådgivning til både ansøgning til og administration af EU-projekter. 

Globalt Fokus dækker de første tre timer af hvert rådgivningsforløb, og tilbyder favorable priser til evt. yderligere 

behov. 

 

I er altid velkomne til at kontakte Mathias Ljørring (cc) for yderligere information og spørgsmål. 

 

Vi ser frem til informationsmødet den 30. oktober. 

 

Venlig hilsen  

Andrea og Mathias 
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