Vejledning til Den Nordiske Ungepulje
Den Nordiske Ungepulje er en del af projektet Nordens Unge i Bæredygtige Fællesskaber (NUBF).
Formålet med NUBF er at skabe bæredygtige fællesskaber og kulturelt engagement mellem unge

på tværs af Norden. Puljen giver støtte til ungebårne aktiviteter, hvor unge fra mindst to nordiske
lande indgår.

Her følger en vejledning, som kan bruges som supplement til retningslinjerne og som hjælp til at

ansøge puljen. Vi anbefaler dog, at I også kigger i puljeretningslinjerne under ansøgningsskrivelsen.

Hvordan ansøger vi?

Ansøgningsformularen og retningslinjerne finder i online på projektets hjemmeside og der er én
årlig frist.

Ansøgningen skal indeholde stamdata på projektansvarlige og kontaktoplysninger på minimum én
person per land og organisation. Der skal også være en projektbeskrivelse med tidsplan, et færdigt
budget og kontooplysninger til den organisation/gruppe, der ansøger.
Hvem kan ansøge?

Alle ungdomsforeninger og selvorganiserede ungegrupper, som arbejder efter demokratiske principper og
har hjemsted i Norden kan ansøge puljen.

I skal vælge én person, som skal være ansvarlig for ansøgningen. Hvis denne person er under 18 år,
skal der også findes en juridisk ansvarlig person. Den ansvarlige person vil også være kontaktpersonen I skriver ind i ansøgningsformularen.

I ansøgningsformularen skal I tilkendegive, om I søger som en selvorganiseret ungegruppe eller på
vegne af en forening. En selvorganiseret ungegruppe kan for eksempel være en vennegruppe, en
gymnasieklasse, nogen man går til tegning med i fritiden eller en helt fjerde form for gruppe.

Man kan sagtens samarbejde på tværs af organisationstyper og ungefællesskaber. For eksempel

kan en selvorganiseret ungegruppe sagtens samarbejde med en ungdomsforening og omvendt. En
rollespilsforening kan ligeledes sagtens samarbejde med en spejderforening og/eller et politisk

ungdomsparti, ligesom tre spejdergrupper, som stort set er identiske, kan ansøge puljen sammen.
Alle aktiviteter skal inkludere mindst to nordiske lande, mens ansøgninger, hvor unge fra flere end
to lande deltager, kan få mere støtte.

Fælles for alle aktiviteter er, at de skal være baseret på frivilligt arbejde og at unge skal have ansvar
for udviklingen og gennemførelsen af projektet.

OBS! I ansøgningen skal én forening/ungegruppe stå som ansvarlig for aktiviteten, men I vælger

selv hvem. Det betyder samtidigt, at I kun skal sende én ansøgning, og ikke en for hver for-

ening/gruppe som deltager i aktiviteten. Dog skal de andre foreninger/grupper stå med i ansøgningen som jeres samarbejdspartner(e). Den ansvarlige forening/gruppe står for at skulle afrapportere
efter arrangementet (se længere nede).

Hvilken type af aktiviteter kan man lave?

I kan søge penge til aktiviteter, som skaber nye nordiske ungefællesskaber og styrker mødet mellem unge på

tværs af de nordiske lande, som har fokus på dialog, og som arbejder med forankring af nordisk samarbejde
og med Verdensmålene.

I kan søge penge til rejser, kost/logi, materialer og faciliteter, der vil gøre det muligt for alle unge
mennesker i de forskellige organisationerne/grupperne at være med. Der er visse begrænsninger
som man kan finde i puljeretningslinjerne.
Hvad er kravene?

De formelle krav står nærmere beskrevet i retningslinjerne, men herunder er der oplistet en række
forhold, som det kan være nyttigt at kende til, inden man får i gang med at udarbejde sin ansøgning.
•

Alle aktiviteter skal være styret af unge og baseret på frivilligt arbejde.

Unge skal have ansvar for udviklingen og gennemførelsen af projektet. Voksne kan have en
igangsættende og vejledende rolle, men det er unge, der skal have den endelige beslut-

ningskompetence. I denne sammenhæng er man ung, når man er under 30 år. Aktiviteterne
skal ligeledes være baseret på frivilligt arbejde. Frivillige skal være med til at tage beslutninger, planlægge og udføre aktiviteterne, og de bærende kræfter i projektet skal være
ulønnede.
•

Puljen tilgodeser ansøgninger, som vægter vedvarende forankring af nordisk samarbejde

I jeres ansøgning skal I derfor have fokus på hvordan aktiviteten bidrager til nordisk sam-

arbejde på tværs af lande, organisationer, interesser, mv. Er det noget særligt ved jeres aktivitet, hvor unge mennesker kan udvikles over de nordiske grænser, selv om de er medlemmer i forskellige grupper og kommer fra forskellige lande? Tænk også over, hvordan jeres
aktivitet vil løfte muligheder for samarbejde i norden og hvordan dette samarbejde kan
blive ved, også efter at jeres aktivitet er slut.
•

Aktiviteterne skal have indarbejdet ét eller flere af FN’s Verdensmål

Kvaliteten af, hvordan Verdensmålene implementeres i aktiviteten eller projektet er vigtigere end antallet af implementerede Verdensmål. Det er derfor bedre at arbejde grundigt
med ét verdensmål frem for at implementere mange og ikke forholde sig aktivt til dem.

Verdensmålene skal ikke nødvendigvis være det styrende i aktiviteten, men skal indarbejdes i aktiviteten i et eller andet omfang. For eksempel kan aktiviteten bidrage til mere

bevidsthed ift. klimaaftryk, til inklusion, mangfoldighed eller mere ligestilling mellem kønnene.

Hvor meget kan man søge om?

I skal planlægge og sende med jeres budget. Tænk over hvor mange resurser I skal bruge på mad,

logi, transport, materialer mv. I skal også skrive, hvis I har ansøgt om, eller modtaget penge fra, andre puljer end Den Nordiske Ungepulje.

Hvis jeres aktivitet involverer to lande, kan I ansøge om 10.000-50.000 DKK.

Hvis jeres aktivitet involverer tre lande, kan I ansøge om 10.000-80.000 DKK.
Afrapportering
Efter afsluttet aktivitet, skal I erklære til puljens sekretariat hvordan I har brugt pengene, I modtaget fra puljen ved at sende en tro og love-erklæring. Der vil blive udført tilfældige stikprøvekontroller.

