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VETA MER OM EU
Erasmus+
Erasmus+ är det nya EU-programmet för utbildning,
yrkesutbildning, ungdom och idrott för perioden 20142020. Det syftar till att öka kvalitén och relevansen av
kvalifikationer och kompetens. Människors personliga
utvecklingsmöjligheter och arbetstillfällen ska öka genom
detta. En ökning från 2,7 miljoner (perioden 2007-2013)
till 4 miljoner människor kommer att kunna ta del av
bidrag till att studera, åka ut som volontär, göra utlandspraktik m.m. under 2014-2020. Erasmus+ bygger på
erfarenheter och framgång från befintliga program. Det
bygger på antagandet att investera i utbildning som är
nyckeln till möjligheter oavsett ålder och bakgrund.
Anledningen till att Erasmus+ har skapats är att världen har förändrats avsevärt
sedan de befintliga programmen skapades, tunga ekonomiska perioder, ökad
arbetslöshet och en påverkad europeisk arbetsmarknad. Att endast ha ett program
istället för sju som tidigare kommer leda till enklare ansökningsregler, rutiner samt
undvika dubbelarbete.
http://.ec.europa.eu/erasmus-plus

European Youth Event (EYE)
Under 9-11 maj kommer European Youth Event (EYE) att hållas vid
Europaparlamentet i Strasbourg. Temat är ”Ideas for a better Europe” och är avsett
för tusen ungdomar i åldern 16-30 år. Tanken är att deltagande ungdomar ska
möta andra europeiska ungdomar, inspiratörer, politiker samt huvudpersoner från
olika branscher för att byta idéer och perspektiv om frågor för en gemensam
framtid. Idéerna kommer att ges till de valda medlemmarna av europaparlamentet
under 2014 och fungera som inspirationskälla under hela mandatperioden.

http://bit.ly/18yExjK

Horisont 2020
Eu-kommissionen har för första gången presenterat
samtal rörande projekt under Horisont 2020, EU´s 80
miljarders forsknings och innovationsprogram. Drygt 15
miljarder under de två första åren är tänkt att bidra till att stärka Europas
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kunskapsbaserade ekonomi och ta itu med problem som kommer att göra skillnad
för människors liv. Det inkluderar 12 områden som kommer att vara i fokus för
åtgärder under 2014/2015 t.ex. personlig hälsovård, digital säkerhet och smarta
städer. Kommissionären för Europeisk forskning, innovation och vetenskap Máire
Geoghegan - Quinn sa: "Det är dags att komma till saken. Horisont 2020
finansieringen är avgörande för framtiden för forskning och innovation i Europa, och
kommer att bidra till tillväxt, sysselsättning och en bättre livskvalitet. Vi har
designat Horisont 2020 för att ge resultat, […]. Så jag uppmanar forskare,
universitet, företag, inklusive små och medelstora, och andra att registrera sig!”
För första gången har kommissionen indikerat finansierings prioriteringar över två
år, det ger forskare och företag större säkerhet på riktning av EU`s
forskningspolitik.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1232_en.htm

VAD HAR HÄNT I VÅRT OMRÅDE?
Europarum på Centrumskolan i Dingle
Den 3 december var vi inbjudna till Centrumskolan för att arrangera ett Europarum
på skolan. Vi började med en kort presentation om EU för eleverna i åk 2-6.
Därefter kom eleverna till oss klassvis för att spela flagg-memory, försöka skriva
vykort på ett av EU:s officiella språk, pussla mm. Barnen
fick även möjligheten att få en ansiktsmålning där olika
europeiska flaggor målades.
Praktikant
Mitt namn är My Westberg och jag
gör
min
praktik
via
arbetsförmedlingen här på Europa
Direkt kontoret. Jag kommer ursprungligen från Hudiksvall
men efter gymnasiet flyttade jag till Umeå för att studera.
Under mina fyra år i Umeå läste jag Idrottsvetenskapliga
programmet med inriktning Sportmanagement, en bred
utbildning som grundar sig i pedagogik, organisation och ledarskap. Är mycket glad
att Anna och Kristin har tagit emot mig med öppna armar och ser framemot mina 3
månader här på kontoret.
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Ungdomsutbyte i april 2014
Mellan den 6 april och 13 april 2014 kommer 30 ungdomar från Turkiet, Italien,
Polen, Malta och Sverige att delta i ett ungdomsutbyte i Åmål. Temat är ”The rights
to be different” och ungdomarna kommer att diskutera utanförskap och attityder.
Under besöket kommer deltagarna att skapa gatukonst/graffiti kring ämnet
antidiskriminering och besöket kommer att avslutas med en manifestation med
budskapet ”allas lika värde”.
Julbak med ungdomspanelen
På ungdomspanelsmötet 12/12 anordnades ett
julbak där vi bakade pepparkakor och lussekatter
samt lyssnade på julmusik. Ett bra avslut innan
julledigheten och nu laddar vi för ett spännande
2014.

Tre nya volontärer till Åmål
I mars 2014 kommer tre stycken nya volontärer till Åmål. Två stycken kommer att
vara på Samverket, en är från Ukraina och en från Bulgarien. På Europa
Direktkontoret kommer vi att ha en volontär från Serbien. Volontärtjänsten sträcker
sig över ett år och avslutas i mars 2015.
Julgransdekorationer
För åttonde året i rad har Europa Direkt Llangollen i Wales ett projekt där skolor i
Europa skickar juldekorationer till olika Europa Direktkontor samt andra skolor.
Åmål var med för första gången i år och vi har tagit emot 24 stycken dekorationer
som vi hängt i granen som står i entrén till Biblioteket.
Europa Direkt Fyrbodal
Nyhetsbrev från Europa Direkt
Fyrbodal ges ut en gång i månaden.
Vi som jobbar på Åmålskontoret är
Anna Lundin verksamhetsansvarig
Kristin Günther - EU-handläggare
Adrienn Malik - projektsamordnare

Förutom allmän information om EU,
är kontorets huvudinriktning:
ungdomar och företagare. Vi
verkar inom hela Fyrbodalsområdet.
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