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Kære Andrew Julius Bende 

Jeres akkreditering ESC52-2020-014 med udløb 31.12.2020 forlænges til 
31.12.2027 under Det Europæiske Solidaritets – forlængelsen er alene 
gældende som partnerorganisation. 

I forbindelse med den nye programperiode for Det Europæiske Solidaritetskorps 
(2021-2017) er der kommet et nyt Quality Label-system, der differentierer 
mellem Quality Label for værts- og supportorganisationer og Quality Label for 
ledende organisationer (ansøgere). Quality Label for værts- og support 
organisationer giver mulighed for at være værts- eller supportorganisation på 
frivilligprojekter under Det Europæiske Solidaritetskorps. Quality Label for 
ledende organisationer skal tilføjes for at få adgang til at ansøge om midler til 
frivilligprojekter.  

Civil Connections Community Foundation er akkrediteret med et Quality Label – 
ESC52 som værtsorganisation for maksimalt 1 frivillig ad gangen i forbindelse 
med aktiviteter på Tagensvej 109A., 2200 København. 

Jeres nuværende Quality Label - ESC52, der oprindeligt udløb 31.12.2020 
forlænges frem til 31.12.2027. Forlængelsen gælder som partnerorganisation. 
Det betyder, at I har mulighed for at agere partner i et projekt i ovenstående 
periode, samt færdiggøre projekter I allerede har søgt midler til før 1. januar 
2021.  

Det skal understreges, at dette ikke er en afgørelse, men blot en tidsmæssig 
forlængelse af Jeres oprindelige afgørelse. Denne forlængelsesmeddelelse kan 
derfor ikke påklages. I har dog mulighed for at indgive en begrundet indsigelse, 
hvis I mener, at der er sket proceduremæssige fejl. Vi vil så foretage en 
vurdering af, hvorvidt den formelle procedure er iagttaget.  

Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte mig. 

Med venlig hilsen 

Cecilie Pedersen 
Fuldmægtig 
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Kære Andrew Julius Bende 

 

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har nu behandlet jeres 

interessetilkendegivelse vedrørende Det Europæiske Solidaritetskorps.  

 

Det er med glæde, at jeg kan meddele jer, at Civil Connections Community 

Foundation nu er godkendt som tilskudsberettiget organisation under EU-

Kommissionens program Det Europæiske Solidaritetskorps.  

 

Godkendelsen omfatter et Quality Label som værtsorganisation for en 

long-term volontør. 

 

Godkendelsen medfører ikke automatisk tilskud. Forskellen mellem 

interessetilkendegivelsen og tilskudsansøgningen er, at 

interessetilkendegivelsen er meget generel og kun oplyser om, hvilke rammer 

og muligheder eventuelt kommende volontører har. Ansøgningen om tilskud 

skal derimod være mere specifik og rettet mod den udvalgte 

volontør/volontører, som I ønsker at modtage. Dette skal afspejles i 

ansøgningen.  

 

Godkendelsen er gyldig indtil 31.12.2020.  

 

Beskrivelsen af Civil Connections Community Foundation vil nu blive publiceret 

på EU-Kommissionens hjemmeside for godkendte organisationer, så andre 

organisationer og kommende volontører kan læse om aktiviteter og tilbud. I kan 

finde beskrivelsen ved at bruge følgende link: 

https://europa.eu/youth/volunteering/organisations_en  

 

Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte mig. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Cecilie Pedersen 

Fuldmægtig 
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