
aktiviteterne i projektet. Pengene kan ikke bruges

til løn til de involverede. 

Det maksimale tilskud er på 75.000 kr, og det

gives kun til projekter som gennemføres af

unge med særlige behov, dvs unge som er

dårligt stillet kulturelt, geografisk, socio-

økonomisk eller fysisk. 

Der kan gives tilskud til mange forskel-

lige typer projekter. Det er kun fanta-

sien som sætter grænser. Men der er 

dog nogle bestemte krav som skal 

overholdes: 

• I skal være en gruppe på mindst 4 

unge mellem 15 og 25 år. En gruppe 

kan være en forening, en organisa-

tion, en klub eller blot en gruppe 

unge som har fundet sammen om 

et projekt.

• I må gerne have en rådgiver, men I skal 

selv styre projektet.

• Projektet skal vare mindst 3 og højst 

12 måneder. 

• Projektet skal have forbindelse til lokal-

samfundet, dvs at projektet på en eller anden 

måde skal være til gavn for unge i det lokale 

område. 

• Projektet skal være nyt og dreje sig om noget som 

ikke før er blevet gjort i jeres lokalområde. 

• Projektet skal foregå uden for skoler eller uddannel-

sesinstitutioner. EU's Ungdomsprogram handler nemlig 

om aktiviteter uden for det formelle uddannelsessystem. 

• Projektet skal helst have en europæisk dimension.

For at give indtryk af hvilke projekter der er mulige, er her nogle eksempler

på projekter som tidligere har fået tilskud under Gruppeinitiativer: 

• En gruppe unge tog initiativ til et projekt de kaldte “Storebroderen”. 

Projektet består af en gruppe unge som ønsker at imødekomme andre 

unges behov for samtaler og gode råd om personlige problemer, fx 

misbrug, manglende kontakt med voksne, mobning, svigt og lignende. 

“Storebrødrene” har fået undervisning i hvordan man lytter og giver råd. 

• En gruppe unge indgik et væddemål med Svend Auken om at mindske 

CO2-udslippet med 8% i 8 måneder. Gruppen involverede skoler over 

hele landet, og det lykkedes dem at mindske CO2-udslippet med lidt 

over 10%! 

• Fem unge er i gang med et filmprojekt i deres lokalområde som skal 

involvere 30 andre unge – nemlig nogle af de unge der ikke rigtig føler 

sig til rette i de lokale klubber og fritidsordninger. De bruger ikke et 

almindeligt kamera, men et som er monteret på hovedet. Formålet er at 

få dem i gang med at filme deres hverdag. Filmene skal vises på lokaltv 

for at fremme forståelsen for de unge.

• En gruppe unge udgiver en lokal ungdomsavis som behandler emner 

der er relevante for unge i deres lokalområde, alt fra kærlighed til 

ungdomspolitik. 

Desuden er der mulighed for at udvikle en webside, igangsætte en 

ungdomsklub, opstarte et band og meget mere... 

Hvor meget kan I få i st tte?

Normalt får man et tilskud på ca 37.500 kr til projekter der kun involverer

initiativtagerne, og omkring 55.000 kr til projekter der inddrager andre

unge, især unge med særlige behov. Pengene skal gå til materialer, 

lokaleleje, trykkeudgifter, administration, mm. Tilskuddet beregnes 

på baggrund af de faktiske udgifter der har været i forbindelse med 
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Gruppeinitiativer

Har I en fed idé 
til et projekt?

Så kan I måske få glæde af EU-programmet Ungdom

I kan få rådgivning og ansøge om at få økonomisk 
tilskud til at føre jeres projekt ud i livet fra den del af
Ungdomsprogrammet der hedder Gruppeinitiativer.
Formålet med Gruppeinitiativer er nemlig at fremme 
unges initiativer og kreativitet. 

Cirius
Fiolstræde 44

1171 København K
tlf: 33 95 70 80

ungdom@ciriusmail.dk
www.ciriusonline.dk/ungdom

Hvordan og hvornår s ger man?
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Hvordan og hvornår søger man?

Hvis I har en idé som endnu ikke er præcis nok til et projekt, kan Cirius hjælpe jer med

at videreudvikle ideen. I er derfor altid meget velkomne til at ringe eller skrive til os. 

Når jeres idé er så udviklet at I er klar til at søge tilskud under Gruppeinitiativer, 

skal I udfylde et ansøgningsskema. 

I kan hente det fra vores hjemmeside: 

www.ciriusonline.dk 

Der er ansøgningsfrist 5 gange om året:

1. februar • 1. april • 1. juni 

1. september • 1. november

Jeres projekt kan tidligst starte 3 måneder efter den ansøgningsfrist I har søgt til.

Vi glæder os til at høre fra jer!


