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Ditt Europa Direkt-kontor

Europa Direkt Skaraborg är din lokala kontakt i EUfrågor och din guide till EU:s fonder och program.
Vi svarar på dina frågor och bistår med råd och
anvisningar om program och projekt. Vi kommer gärna
ut till din skola, förening eller kommun och berättar
om de EU-frågor ni vill veta mer om.
Europa Direkt Skaraborg
Box 124, 532 22 Skara
Besöksadress: Järnvägsgatan 18
0511-248 00
europadirekt@hushallningssallskapet.se
www.hushallningssallskapet.se/skaraborg/europadirekt

Hushållningssällskapet Skaraborg är
värdorganisation för Europa Direkt Skaraborg.

Vi omvandlar
EU-information
till lokal nytta
Skaraborg

Din kontaktväg till EU
För att öka kontakten och dialogen med Europas invånare
har Europeiska kommissionen etablerat ett nätverk av
informationskontor. Runt om i Europa finns det cirka 500
Europa Direkt-kontor varav ett tjugotal finns i Sverige,
från Skåne till Norrbotten.
Sprider kunskap

Stort kontaktnät

Europa Direkt Skaraborg har god lokal förankring tack vare värdorganisationen Hushållningssällskapet Skaraborg. Därigenom kan
vi söka projekt och nätverkspartners och underlätta olika former av
utbyte. Vi har även ett brett samarbete med andra Europa Direktkontor runt om i Europas länder. Europa Direkt kan fungera som en
kanal direkt till EU-kommissionen i Bryssel, kommissionens representation i Sverige och Europaparlamentet.

Partnersökning

Vi förmedlar och bistår sökandet efter projekt- och nätverkspartners.

Europa Direkt-kontorens uppgift är att förmedla information och
uppmuntra till diskussion om EU. Vi tillhandahåller kostnadsfri
information och föreläsningar till enskilda individer, organisationer,
företag och skolor.

Erfarenhetsutbyte

Europa Direkt sprider kunskap om EU:s utveckling, program och stöd
till landsbygdsbefolkningen, arrangerar kurser och seminarier och deltar
på informationsmässor.

Vi guidar medborgarna om deras möjligheter och rättigheter som
EU-medborgare.

Syftet är att informera invånare, företag, myndigheter, organisationer
och skolor i landsbygdsområden om EU-medlemskapets möjligheter
samt stödja åtgärder som syftar till utveckling av regionen.

Vi underlättar utbyte av erfarenheter mellan olika landsbygdsregioner inom unionen och för olika målgrupper.

Vägledning

Lokal kontaktpunkt för Eurodesk

Vi informerar om EU med fokus på ungas studier,
arbete och volontärtjänst.

