Internasjonalt Samarbeid

Et informasjonshefte
funksjonshemmede

fra

Unge

Om Unge funksjonshemmede
Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende
ungdomsorganisasjoner,
samt
grupper,
lag
og
utvalg
for
funksjonshemmet ungdom i Norge. Unge funksjonshemmede ble stiftet i
1980 og er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon. Unge
funksjonshemmede er i stadig vekst og representerer i dag til sammen
32 ungdomsorganisasjoner med et vidt spekter av funksjonshemminger
og diagnoser. Unge funksjonshemmedes overordnede mål er full
deltakelse og likestilling for funksjonshemmet ungdom.

Denne brosjyren er laget i oktober 2012 med
støtte fra Utenriksdepartementet
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Innledning
 På hvilken måte påvirker den europeiske politikken situasjonen for
unge med funksjonshemminger og kronisk sykdom i Norge?
 Hvordan arbeider vår søsterorganisasjon i Danmark med temaer
som vi brenner for?
Internasjonalt arbeid har etter hvert blitt et svært viktig politisk
virkemiddel for aktive ungdomsorganisasjoner, og kan gi god avsetning i
form av økonomisk støtte, politisk slagkraft, og ikke minst muligheten til å
reise utenlands.
Det kan ofte virke vanskelig å komme i gang med internasjonalt arbeid,
og særlig for små organisasjoner. Man har et begrenset
medlemsgrunnlag, og medlemmene har ofte lite energi til å drive med
frivillig virksomhet. Den største utfordringen er ofte å komme i gang, men
når man har kommet i gang opplever man ofte at det flyter av seg selv.
Internasjonalt samarbeid kan ofte virke som en ekstra trigger for frivillig
arbeid, da det engasjerer medlemmer som kanskje ellers ikke ville
engasjert seg, og ofte premieres med utenlandsreiser og spennende
lærdom. Vi har her laget en enkel introduksjon til hvordan din
organisasjon kan komme i gang med internasjonalt arbeid.
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Hvordan komme i gang?
En steg-for-steg-guide som hjelper din organisasjon i gang med
internasjonale prosjektarbeid.
Den gode ideen
Før man setter i gang med internasjonale prosjekter er det lurt å tenke
gjennom en del spørsmål. Startfasen er ofte svært svevende, og når
man skal velge prosjekt-tema kan listen av valgmuligheter være svært
lang. En nøkkelregel er at man velger et område eller områder som er
relevant for deres gruppe.
Spørsmål dere kan stille dere
 Hvorfor vil vi drive internasjonalt arbeid?
 Hva slags utfordringer er universelle for vår gruppe?
 Hvem kan vi engasjere?
 Hva kan vi oppnå?
 Hva er målet?

Prosjektets mål
Målet skal gi retning for arbeidet og motivere prosjektgruppen. Det kan
være lurt å lage konkrete mål helt i starten av prosjektet. Da sikrer man
at arbeidet fokuseres rundt det som er nødvendig, og slipper å føle at
man sløser med tiden. Hovedmålet bør være i tråd med organisasjonens
overordnede mål og visjon.
Det kan være vanskelig å forme konkrete mål. Man må ta seg god tid til
å beskrive hva man ønsker å oppnå med prosjektet. Gode mål
kjennetegnes ved at:
 De kan etterprøves
 De beskriver resultater, snarere enn aktiviteter
 De er realistiske
 De er rettet mot forhold der man har mulighet til å påvirke
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Finne partner
Når man skal finne en partner i utlandet er det vanskelig å vite hvor man
skal begynne å lete. I veldig mange land har de en annen
organisasjonskultur enn i Norge, og det er ikke like vanlig med egne
ungdomsorganisasjoner innenfor diagnoser. Det finnes like fullt en god
del organisasjoner, men om man er ukjent i feltet kan det være vanskelig
å finne dem. Her er noen tips til hvordan man kan lete:
 Bruk Unge funksjonshemmede. Unge funksjonshemmede har et
stort nordisk nettverk, og kan sette dere i kontakt med aktuelle
samarbeidspartnere
 Registrer dere på www.ngonorway.org. Her kan organisasjoner i
prosjektlandene finne dere
 Sjekk EDF (European Disability Forum) sine nettsider, og finn ut av
om de har noen aktuelle medlemsorganisasjoner
 Kontakt den norske ambassaden i landet du vil samarbeide med
Når man kommer i kontakt med organisasjoner i utlandet vil det alltid
være noen som kun er ute etter en invitasjon til Norge. Det er derfor lurt
å legge ned litt arbeid i å undersøke organisasjonene ordentlig.

Planlegging
Etter at man har satt ned et mål bør prosjektgruppen sette ned en plan
med forberedelsesaktiviteter. Dette innebærer liste over hva som må
gjennomføres, nedsetting av eventuelle arbeidsgrupper og utarbeidelse
av tidsplan. I denne fasen lager man også et budsjett. Dette bør være
fornuftig og realistisk, og man må huske på å inkludere alle aktiviteter
prosjektet innebærer.
Når prosjektet er planlagt og målene er formulert gjelder det å finne riktig
donor. Det finnes mange ulike støtteordninger for internasjonale
prosjekter. Disse vil vi komme tilbake til senere.
Gjennomføring
Når prosjektet skal gjennomføres er det viktig å ha fokus på de målene
man har satt seg. Her bør man inkludere en større del av organisasjonen
i gjennomføringen av prosjektet. Dette gjør det enklere å nå målene en
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har satt seg. Lengden på gjennomføringsfasen varierer utfra
prosjekttype, og mens noen prosjekter går over lengre tid er andre
begrenset til et spesifikt arrangement. Det finnes mange ulike måter å
gjennomføre et prosjekt på, for eksempel: Konferanse, presentasjon,
debatt, filmvisning, underskriftskampanje eller demonstrasjonstog. Her
kan du gjerne låne ideer fra andre organisasjoner.
Utfordringer underveis
Ulik organisasjonskultur
Når man samarbeider på tvers av landegrensene er det mangefaktorer
man må ta hensyn til. En av disse er ulike organisasjonskulturer. Selv
om organisasjonene tilsynelatende virker helt like, og at målene man
arbeider for er felles kan det like fullt dukke opp store ulikheter.
Eksempler på dette kan være arbeidsform, hierarki eller styrefunksjon.
Det er viktig at man er oppmerksom på dette, og gjerne lager noen
grunnregler ved prosjektstart.
Ansvarsforhold
Det er viktig at alle prosjektdeltakerne er innforstått med sine roller og sitt
ansvarsområde. Samtidig kan det være lurt at noen har en ekstra
kontrollfunksjon slik at ikke hele prosjektet ryker om noen ikke har
mulighet til å gjøre jobben. Når det gjelder budsjett er det viktig å huske
at selv om det er en av gruppene som tar på seg ansvar for søknad,
budsjett og sluttrapport må man samarbeide på like linje og ha like mye å
si ved avgjørelser.
Språkproblemer
Det er viktig å være oppmerksom og tålmodig når det gjelder eventuelle
språkproblemer. Noen har lettere for å uttrykke seg på et annet språk
enn andre, men det er viktig at dette ikke avgjør hvem som bestemmer.
Når det kommer til språk er det også viktig å huske på at samme setning
kan ha ulik betydning for ulike parter, og det er derfor viktig at man
forsikrer seg om at alle faktisk er enige om det samme.
Hold kontakten underveis
Selv om ikke alle prosjektpartene kan møtes i hele arbeidsprosessen er
det viktig å kommunisere underveis i prosjektet. Da holder man oversikt
over hvordan prosjektpartneren ligger an i arbeidet, og eventuelle
utfordringer. Det finner mange måte for kommunikasjon som ikke krever
fysiske møter. Skype, e-post og telefonmøter kan være nyttige verktøy.
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Hvor kan jeg søke
En prosjektreise for flere medlemmer til utlandet eller en internasjonal
konferanse i Norge kan koste en del. Ikke la dette stoppe deg og din
organisasjon fra å arbeide på tvers av grenser!
Det finnes mange ulike ordninger som støtter internasjonalt samarbeid.
De fleste støtteordninger for er lagt opp på en enkel måte, slik at
søknadsprosessene ikke krever for mye arbeid. Både norske og
internasjonale støtteordninger deler ut penger til internasjonalt
samarbeid.
Hvor skal man begynne?
Det finnes en jungel av støtteordninger der ute. Her er en oversikt over
enkle
støtteordninger
som
er
særlig
relevante
for
medlemsorganisasjonene til Unge funksjonshemmede.

Internasjonalt arbeid — 8

LNU
Nettadresse: http://www.lnu.no/stotteordninger/
Informasjonstøtten Nord/Sør
Sum: inntil 50 000
FRIST: Løpende
Om støtteordningen
Hvis din organisasjon har informasjonsarbeid om Nord/Sør-spørsmål kan
dere søke støtte her. Dere kan bruke støtten til å sette fokus på forholdet
mellom fattige og rike land, enten det handler om tusenårsmålene,
demokrati, helse eller andre globale spørsmål som dere jobber med.
Støtteordningen er finansiert med midler fra Norad
Målet med støtteordningen
Hovedmålet med støtteordningen er å øke kompetansen og kunnskapen
om Nord/Sør-spørsmål, spesielt i barne- og ungdomsorganisasjoner i
Norge, men også i befolkningen generelt.
Søknadsbeløp
Høyeste søkebeløp er 50.000 kroner, men om flere organisasjoner
samarbeider kan dere søke om 100.000 kr. Prosjekter som får støtte på
25.000 kr eller mer i støtte må levere særskilt prosjektrevisjon.
Hva man kan søke støtte til
En kan søke støtte til kampanjer, informasjonsprosjekter, seminarer,
brosjyrer, materiell eller andre ting. Organisasjonene får ikke støtte til ren
prosjektinformasjon om egne bistandsprosjekter, men må sette fokus på
generelle globale tema. Prosjekter som har tydelige perspektiver fra Sør i
sine informasjonsprosjekter vil bli prioriterte.
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Demokratimidlene
Sum: åpen
FRIST: 31. januar, 15. april og 1. oktober
Om støtteordningen
LNU
forvalter
støtteordningen,
som
er
finansiert
av Utenriksdepartementet. Demokratimidlene ble opprettet i 1996, og
inkluderer også den tidligere støtteordningen Balkanmidlene.
Støtteordningen har rundt fire millioner kroner til fordeling til
prosjektsamarbeid med fokus på organisasjonsutvikling.
Målsetning
Formålet med denne støtteordningen er å bidra til å styrke østeuropeiske barne- og ungdomsorganisasjoners rolle i oppbyggingen av
bærekraftige sivile samfunn.
Tildeling og søknadsfrist
Demokratimidlene har én hovedtildeling i året, og deretter to
søknadsfrister ved restmidler. Søknadsfristene er 31.januar (hovedfrist),
15. april og 1. oktober.
Hvem kan søke?
Barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge med én eller flere
samarbeidspartnere i Øst-Europa utenfor EU kan søke på
støtteordningen.
Prosjektet må inneholde noe annet enn søkers ordinære aktiviteter eller
drift, og må ha et organisasjonsutviklingsperspektiv. Dere må vise til
hvordan begge organisasjoner styrkes gjennom samarbeidet. I tillegg bør
dere vise til hvordan prosjektet er positivt for organisasjonen utover
akkurat de personene som er aktive i det.
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Aktiv Ungdom
Nettadresse: http://www.aktivungdom.eu/
Målgrupper for Aktiv Ungdom
 Ungdom 13-30 år
 De som jobber med ungdom
Formålet med Aktiv Ungdom
 Styrke ungdoms aktive medborgerskap, deltagelse og
samfunnsengasjement
 Styrke ungdoms internasjonale forståelse, toleranse og solidaritet
 Styrke ungdomsarbeidet i Europa og bidra til økt europeisk
samarbeid på ungdomsfeltet
Søknadsfrister
Aktiv Ungdom har tre søknadsfrister i året. 1. februar, 1. mai og 1.
oktober. Prosjektene som får støtte kan starte tidligst tre måneder etter
søknadsfrist.
Hvilke land er med i programmet?
EU-land, EØS-land og søkerlandene Kroatia og Tyrkia er regnet som
programland i Aktiv Ungdom. Dette utgjør til sammen 33 land. Ettersom
Norge ikke er medlem av EU, må internasjonale prosjekter inkludere en
partner i et EU-land. Det er også mulig å samarbeide med land i EUs
naboregioner. Samarbeid med disse regionene har egne retningslinjer.
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Ungdomspolitiske møter
Formålet med ungdomspolitiske møter er å skape en arena for debatt og
dialog mellom ungdom og beslutningstakere. Slike møter skal legge til
rette for at ungdom skal kunne uttrykke sine meninger og gjerne komme
med konkrete bidrag inn i politiske debatter.
Tema for seminaret skal være knyttet til prioriteringene innenfor
europeisk ungdomspolitikk eller politiske temaer som er viktige for EU.
De ungdomspolitiske møtene kan være nasjonale eller internasjonale.
Hvem kan søke?
 En frivillig organisasjon/NGO
 Lokale eller regionale myndigheter
 En frivillig ungdomsorganisasjon aktiv på europeisk nivå
Vertsorganisasjonen i landet der seminaret skal finne sted, sender inn
søknad til sitt nasjonale kontor på vegne av alle partnerne i prosjektet.
Hvem kan delta?
 Ungdom i alderen 15-30 år bosatt i et programland
 Beslutningstakere
Hvor mange deltakere kan det være?
 Nasjonale møter: Minst 15 deltakere
 Internasjonale møter: Minst 30 deltakere. Internasjonale møter skal
inkludere partnere fra minst 5 programland.
Hvor lenge må møtet vare?
Nasjonale møter: Ingen krav til varighet
Internasjonale møter: 1-6 dager
Hvor mye kan vi få i støtte?
Støtten fra Aktiv ungdom skal delfinansiere prosjektet. Støttebeløpet
beregnes ut fra reelle kostnader og kan dekke opp til 75 prosent av de
totale kostnadene for seminaret. Maksimalt støttebeløp er 50.000 Euro,
tilsvarende ca. 400.000 kroner.
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Demokratiprosjekt
Formålet med denne prosjekttypen er å stimulere til at ungdom deltar
aktivt i demokratiske prosesser. Et Demokratiprosjekt utvikles gjennom
samarbeid med internasjonale partnere, og åpner for at man kan dele
ideer, erfaringer og metoder fra prosjekter og aktiviteter knyttet til
ungdomsdeltakelse på lokalt, regionalt, nasjonalt eller europeisk
nivå. Gjennom å delta i Demokratiprosjekter kan ungdom for eksempel
lære mer om hvordan demokratiske institusjoner fungerer eller diskutere
hvordan ungdom kan motiveres til å stemme ved valg.
Hvem kan søke?
 Frivillige organisasjoner
 Lokale eller regionale myndigheter, for eksempel kommuner eller
fylkeskommuner
 Uformelle ungdomsgrupper
 En frivillig organisasjon aktiv på europeisk nivå
Kriterier for å få støtte
 Ungdommene i prosjektet skal være mellom 13 og 30 år
 Minst 16 unge deltakere må være involvert i prosjektet
 Beslutningstakere og eksperter/fagfolk kan også delta
 Minst én partnergruppe fra Norge i tillegg til søkergruppa
 Minst to partnergrupper fra minst ett annet land (se under)
 Prosjektet skal vare 3-18 måneder

Hva kan vi få støtte til?
Dere kan få støttet opp til 75 prosent av totalbudsjettet for prosjektet. Det
maksimale støttebeløpet er 50.000 Euro, tilsvarende ca. 400.000 kroner.
Støtteberettigede utgifter inkluderer utgifter til reise, kost og losji,
organisering av konferanse, publisering, utsendelse samt andre utgifter
knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Samarbeidet må inkludere
minst et EU-land.
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Inkluderingsprosjekt
Koster det mer for din gruppe å avholde arrangementer grunnet spesielle
tilretteleggingsbehov?
Anser dere det som mer hensiktsmessig å søke om flere prosjekter på
en gang?
Deres prosjekt kan kanskje være et inkluderingsprosjekt, og da er det
spesielle regler som gjelder. Et «inkluderingsprosjekt» er enten et
ungdomsprosjekt som involverer «ungdom med spesielle utfordringer»,
eller et prosjekt som har som mål å skape flere muligheter for disse
utsatte ungdommene.
«Ungdom med spesielle utfordringer» er ungdom som møter flere
utfordringer i det daglige enn sine jevnaldrende, og som dermed med
mindre sannsynlighet vil delta i et internasjonalt prosjekt. Eksempler på
dette
er
sosiale
vanskeligheter,
diskriminering,
økonomiske
vanskeligheter, funksjonshemming, problemer knyttet til skolegang,
kulturelle forskjeller, helselidelser, geografisk isolasjon, etc.
Ekstra støtte til inkluderingsprosjekter
Inkludering er prioritert i Aktiv ungdom-programmet. Hvis det er to
søkerprosjekter av like høy kvalitet, vil inkluderingsprosjektet bli prioritert.
 Det er opp til deg å forklare i din søknad hvorfor ditt prosjekt er et
inkluderingsprosjekt!
De samme generelle reglene gjelder for alle Aktiv Ungdom-prosjekter,
men du kan får ekstra støtte hvis prosjektet ditt er et
inkluderingsprosjekt.
 Spesielle utgifter: Om du har ekstra kostnader som følge av at du
jobber med vanskeligstilte grupper, kan du søke om å få dekket
disse utgiftene
 Multimeasure-prosjekter: Det er mulig å søke om flere aktiviteter
(gruppeutveksling, ungdomsinitiativ, osv.) i én og samme søknad
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NORDBUK
Nettadresse: http://www.iu.dk/programmer-og-tilskud/norden/
Nordisk barne- og ungdomskomité (NORDBUK) er Nordisk
Ministerråds rådgivende og koordinerende organ i nordiske og
internasjonale barne- og ungdomspolitiske spørsmål. NORDBUK
fordeler hvert år ca 3,8 millioner DKK til nordiske ungdomssamarbeid.
NORDBUK
forvalter
organisasjonstilskudd.

to

typer

tilskudd,

prosjekttilskudd

og

Prosjekttilskudd
Tilskudd til tidsavgrensede prosjekter (seminarer, kurs, konferanser og
lignende). Tilskudd bevilges ikke til internasjonale prosjekter som har et
bredere fokus enn Norden, men kan gis til nordisk koordinering for et
internasjonalt arrangement.
Deltakerland
Prosjekter skal utarbeides av likeverdige partnere fra minst tre av
følgende land/selvstyrende områder.
 Danmark, Grønland, Finland, Færøyene, Island, Norge, Sverige og
Åland
 Det kan også søkes om tilskudd for deltakelse fra de baltiske
landene, men da må man ha minst tre nordiske land som deltar
Prosjekter som involverer unge med funksjonsnedsettelser trenger kun
partnere i to av landene. Det bør i alle tilfeller være en jevn fordeling av
deltakere fra alle landene.
Tilskuddsregler
Tilskudd bevilges til arrangør, ikke til enkeltdeltakere eller nasjonale
representanter i et samarbeidsprosjekt. Tilskuddet kan ikke dekke alle
utgifter, så man må ha en deltakeravgift eller andre tilskudd. Man dekker
utgifter til deltakere frem til 29 år, men de under 25 år prioriteres. Egne
tilskudd kan gis til assistanse til funksjonshemmede. Prosjekter med
funksjonshemmede eller etniske minoriteter prioriteres.
Søknadsfrist: 1. februar, 1. april, 1. september og 1. november. Man
rapporterer senest to måneder etter avsluttet prosjekt.
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Utvelgelseskriterier
Ved vurdering av søknader vektlegges følgende faktorer
 Nordisk nytte
Prosjekter som bidrar til å styrke den nordiske identitet og nordisk
samarbeid er høyt prioritert. Her innberegnes fokus på dagens unge,
nordisk kulturarv, flerkulturell bevissthet og større språkforståelse.


Barn og unges deltagelse

Det gis høy prioritet til prosjekter der barn og unge tar initiativ og har
ansvar for alle faser av prosjektet. Her vektlegges god ansvarsfordeling
mellom partnere. Det prioriteres videre prosjekter som bidrar til barn og
unges deltakelse i kulturelle, politiske og sosiale spørsmål i Norden.
 Geografisk spredning
Prosjekter som involverer mange nordiske land prioriteres, samt
selvstyrende områder og baltiske land.


Nyskapende

Forsøks og utviklingsarbeid og samarbeid i nyskapende fellesskap
prioriteres
 Kvalitet på søknaden
I søknaden må følgende punkter fremgå:
1. Formål og forventede resultater
2. Detaljert informasjon om konkrete aktiviteter
3. Sammenheng mellom budsjett og aktiviteter
4. Detaljert prosjektbeskrivelse
5. Ansvarsfordeling
Hvem kan få tilskudd?
Tilskudd gis til organisasjoner og andre grupper av barn og unge. Det
kan normalt ikke gis tilskudd til skoler, idrettsorganisasjoner og faglige
organisasjoner. Tilskudd kan gis til nasjonale, regionale og lokale
grupper.
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Organisasjonstilskudd
Dette tilskuddet gis til nordiske paraplyorganisasjoner (nettverk).
Medlemsorganisasjonene
skal
være
nasjonale
barneog
ungdomsorganisasjoner, og må være fra minst tre nordiske land.
Man kan få tilskudd til:
 Aktiviteter som bidrar til utvikling av organisasjonenes samarbeid
på tvers av landegrensene
 Møteaktiviteter og lignende
 Utarbeidelse av nordisk informasjonsmateriale
Det gis ikke støtte til kontorutstyr.
Hver av medlemsorganisasjonene skal være selvstendig, det betyr at
man krever nasjonale medlemsorganisasjoner, ikke lokale og regionale
avdelinger av nasjonale organisasjoner.
Organisasjonene er tilskudds-berettiget om de er
a) tilskudds-berettiget
som
en
nasjonal
barneog
ungdomsorganisasjon, eller
b) idebestemt, med medlemmer under 25 år (min 50 %), og har en
demokratisk struktur
Idrettsorganisasjoner og faglige organisasjoner kan ikke få tilskudd.
Følgende faktorer prioriteres ved utvelgelse:
 Nettverk som involverer mange land
 Nettverk som omfatter Island, Færøyene og Grønland
 Deltagelse av organisasjoner fra Nord-vest Russland og baltiske
land
 Aktiviteter som medvirker til å styrke nordisk identitet/samarbeid
 Samarbeid som involverer funksjonshemmede.
Søknadsfrist: 1. november
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EØS-midlene
Nettadresse: www.ngonorway.org
EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske
forskjeller i Europa, og er ment for å styrke relasjonene og samarbeidet
mellom Norge og mottakerlandene
Det er besluttet at minimum 10 % av EØS-midlene skal gå til det sivile
samfunn (NGO-fond) i de 15 mottakerlandene (Estland, Latvia, Litauen,
Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Slovenia, Romania, Bulgaria, Hellas,
Spania, Portugal, Kypros og Malta). En hovedmålsetting for EØSmidlene er å styrke kontakten og samarbeidet mellom mottakerlandene
Norge.
Hvordan komme i gang?
NGO-fondene
åpner
for
samarbeid
med
organisasjoner
i
mottakerlandene, men det er kun organisasjonene i mottakerlandene
som kan søke. Det første man må gjøre er derfor å finne seg en partner
som det kan være interessant å samarbeide med. Helsingforskomiteen
har informasjonsansvar om midlene, og de har opprettet en webportal
der man kan registrere seg om man ønsker å finne en
partnerorganisasjon.
Hva kan vi få støtte til?
Demokratibygging, menneskerettigheter og anti-diskriminering er viktige
satsingsområder i NGO-fond. Ved siden av dette er miljø, helse, kjønn,
kulturell arv og gi tilgjengelighet av tjenester til de mest sårbare i
samfunnet avgjørende. I tillegg vil 10 % av NGO-midlene settes av til
barn og ungdom-drive organisasjoner eller aktiviteter.
Hvor mye?
EØS-midlene forvaltes av mottakerlandene, noe som betyr at dette vil
variere litt. Om man vurderer å starte et samarbeidsprosjekt finnes det
egne såkornsmidler, som er laget for at prosjektpartnere kan møtes å
finne ut av om det er mulig å gjøre noe sammen. Disse er på om lag
1000 Euro. Videre finnes det tre ulike prosjekttyper, som varierer i
størrelse og varighet. Om det er første gangen man arbeider
internasjonalt vil posten «Kapasitetsbygging» være mest aktuell. Her er
det mulighet for å bygge organisasjonene. I denne potten er det 5000 –
7500 Euro.
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Europamidlene
Nettadresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dep/tilskuddsmidler/
Det kan søkes om tilskudd til informasjonstiltak om europeisk samarbeid
overfor norske målgrupper.
Hva kan det søkes støtte til?
Målet med ordningen er å stimulere til debatt i Norge om sentrale
europaspørsmål og å oppmuntre til nettverksbygging i Europa. Tiltakene
det søkes støtte til bør føre til økt kunnskap om ulike aktører, miljøer og
institusjoner i Europa og samarbeidet mellom disse. Eksempler på dette:
 Informasjonstiltak, som kurs, seminarer, foredrag, produksjon av
informasjonsmateriell og kampanjer
 Reisevirksomhet i forbindelse med møter med europeiske aktører
og arbeid med saksfelt der Norge samarbeider med EU
Hvem kan søke?
Tilskuddsordningen er ment for interesse- og frivillige organisasjoner og
andre ikke-offentlige aktører.
Hvordan søker man?
Søker må fylle ut separat søknadsskjema for hvert tiltak det søkes midler
til. Prosjektbeskrivelse for hvert tiltak bør vedlegges søknadsskjemaet.
Når det søkes støtte til flere tiltak må dette samles i en felles forsendelse
og prioritering mellom tiltakene må framgå. Dersom initiativtaker til
tiltaket er et lokallag eller en underavdeling av en organisasjon, skal
hovedorganisasjonen være avsender.
I vurderingen av søknadene vil det bli lagt vekt på:
 Kvalitet og god planlegging
 Budsjett; kostnader må stå i forhold til tiltakets mål og antatt effekt
 Spredningseffekt utover organisasjonen
 Mangfold
Ingen prosjekter kan regne med fullfinansiering. Støttebeløp vil
begrenses til en andel av kostnadene. Maksimalt innvilget søknadsbeløp
for et enkelttiltak er rundt kr. 250.000,-.

Internasjonalt arbeid — 19

Eksempler
NBFU
Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) har mange års erfaring med
nordisk samarbeid. De siste årene har organisasjonen trappet opp sitt
europeiske påvirkningsarbeid, og høsten 2010 reiste ti av medlemmene
til Paris og Brussel på fullfinansiert tur – nettopp for å påvirke
synshemmedes rettigheter! De ti som reiste slapp å betale noe fra egen
lomme for turen. Den er nemlig støttet av Utenriksdepartementet.
- Jeg fikk høre om UD sine Europamidler gjennom Unge
Funksjonshemmede. Jeg tenkte at vi ikke hadde noe å tape – så vi
søkte og fikk innvilget 150 000 kroner til turen, forteller Andreas fra
Blindeforbundet
Enkle tips til pengestøtte:
1. Les søknadsteksten litt på skrå og mellom linjene. Still dere
spørsmålet: Hvordan kan vårt prosjekt passe inn under dette?
2. Ikke glem at vi som funksjonshemmet ungdom ofte har noen
”plusspoeng” hos støtteordningene. Mange prioriterer ungdom
med funksjonsnedsettelser. Dette gjør oss relevante selv om
prosjektet kanskje ikke passer perfekt til utlysningen.
3. Spør moderorganisasjonen om hjelp til søknadsskriving og
regnskapsføring om det virker skummelt første gang. Her har de
ofte god peiling på sånt.
4. Om vi klarer det klarer alle andre det også! Lykke til 
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Nordic Association of Youth with Disabilitites
På generalforsamlingen i 2007 ble det vedtatt å sette fokus på det
internasjonale arbeidet i Unge funksjonshemmede, og i november 2008
vedtok styret en internasjonal strategi for Unge funksjonshemmede.
Målsetningen i den internasjonale strategien er å skape samarbeid
mellom funksjonshemmedes organisasjoner på tvers av landegrenser for
å utveksle og fremme kunnskap om livsvilkår. Det er spesielt fokus på
nordisk samarbeid, da de politiske systemene og rammebetingelsene på
mange måter er svært like. Målet er her opprettelsen av et nordisk forum.
Nordic Association of Youth with Disabilities (NAYD) ble stiftet den 26.
september 2010 i Oslo. Det er en paraplyorganisasjon for ungdom med
nedsatt funksjonsevne og kroniske sykdommer, og representerer
medlemmer fra de nordiske landene. Blant de viktigste målene for den
nordiske paraplyen er å påvirke nasjonale og internasjonale strukturer for
å bedre situasjonen for ungdom med kroniske sykdommer og
funksjonshemninger i de nordiske landene.
Styret består av ni medlemmer, som representerer Norge, Sverige,
Danmark, Finland og Åland.
Siden organisasjonen ble stiftet har vi hatt ti møter. Vi har også møtt flere
nordiske aktører, og presenterte vårt arbeid og vår strategi. Vi har deltatt
på flere arrangementer, og har tatt sikte på å være en fremtredende
organisasjon innen vårt felt.
NAYD er støttet av Nordbuk.
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Studietur til Brussel
11. – 14. oktober dro en delegasjon fra Unge funksjonshemmede på
studietur til Brussel. Delegasjonen bestod av Unge funksjonshemmedes
Internasjonale Utvalg, i tillegg til sekretariats- og styremedlemmer.
Hensikten med denne prosjektreisen var å styrke vårt samarbeid med
handikappolitiske aktører i de Europeiske landene, samtidig med at vi
høster eksempler og erfaringer som kan brukes i vårt interessepolitiske
arbeid nasjonalt.
Under studiereisen møtte vi likestillingsrådgiver i den norske EUdelegasjonen, og organisasjonene Workability Europe og European
Union of Deaf. Vi diskuterte blant annet felles samarbeid for bedre
ungdomsrepresentasjon i European Disability Forum, og nye metoder for
økt sysselsetting av mennesker med nedsatt funksjonsevne.
I etterkant av studieturen vil vi avholde et seminar om internasjonalt
samarbeid, og lage en informasjonsfolder om internasjonalt
prosjektarbeid.
Studieturen ble finansiert av Utenriksdepartementets Europamidler
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Kom i gang!
 Sett dere sammen og snakk om hva dere kan få ut av et samarbeid
med en søsterorganisasjon i et annet land.
 Legg frem et forslag for styret om å vedta at dere skal sette i gang.
Det er viktig at dette er demokratisk forankret!
 Undersøk om det finnes en søsterorganisasjon i et av de Nordiske
landene, for eksempel Danmark eller Sverige.
 Send en e-post eller ring dirkete til søsterorganisasjonen i det landet
dere vil samarbeide med. Her kan dere fortelle litt om dere selv, og at
dere ønsker et møte hvor dere kan diskutere et videre samarbeid og
erfaringsutveksling.
 Finn et tidspunkt som passer for begge parter noen måneder frem i
tid. Planlegg et møte med samarbeidspartneren deres i Norge eller i
det andre landet.
 Nå er det viktig å søke penger til reise og opphold! Dere kan for
eksempel søke: LNU, UD, Aktiv Ungdom eller NORDBUK.
 Nå er dere i gang! Hold kontakt etter møtet og avtal gjerne et felles
arrangement for medlemmer i begge organisasjoner innen noen
måneder.
 Har dere spørsmål underveis? Ta kontakt med Torunn Berg i Unge
funksjonshemmede på: torunn@ungfunk.no
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Unge funksjonshemmede vet at mange av våre medlemsorganisasjoner
ønsker å komme i gang med internasjonalt arbeid, men ikke vet helt hvor
de skal starte hen. Det er en stor jungel av støtteordninger og
samarbeidspartnere, og det kan være vanskelig å finne det som passer
best for din organisasjon.
Vi har her utarbeidet en enkel guide til hvordan man kan starte
internasjonalt prosjektarbeid, og gjennomgått noen av støtteordningene
man kan benytte seg av.
Dette heftet er laget med støtte fra Utenriksdepartementets
Europamidler.
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