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Avsändarens tjänsteställe, handläggare  

Ilona Novak, Internationell sekreterare  

  

Till 

Politiska ungdomsorganisationer i Västernorrland 

Övriga organisationer enligt sändlista i e-post 

 

 

 

 

 

Missa inte chansen! Sök stipendium till AER Sommarakademi 
2019! 

 

Inbjudan att söka stipendium  
 

Region Västernorrland är medlem i den europeiska organisationen Assembly of 

European Regions (AER), som varje sommar arrangerar AER Youth Summer 

Academy. Region Västernorrland utlyser stipendium som bekostar två ungdomars 

deltagande i AER:s sommarakademi 2019. 

 

Syftet med sommarakademin är att ungdomar från olika regioner och från olika 

kulturer träffas, utbyter erfarenheter och tillsammans lär sig mer om EU, 

internationellt samarbete och politik samt om regionalt utvecklingsarbete.  

 

Årets sommarakademi kommer att arrangeras i Novi Sad, Vojvodina region, i 

Serbien i samband med att Novi Sad har blivit Europas Ungdomshuvudstad under 

2019 (2019 European Youth Capital).  

Temat är ”Ungdomar är framtiden, ungdomar är Europa!”.  

Sommarakademin, med program och aktiviteter, pågår 1-6 juli 2019. 

 

Sommarakademin kommer att vara en mötesplats för ömsesidigt lärande om olika 

frågor av stor relevans för ungdomar: 

• Ungdomar är demokratiskt deltagande och europeiskt medborgarskap. 

• Ungdomar är mångfald och lika möjligheter för alla. 

• Ungdomar är socialt företagande och delad ekonomi. 

• Ungdomar är grön utveckling. 

Sist men inte minst erbjuder 2019 Summer Academy till deltagarna att besöka 

musikfestivalen EXIT den 4 juli! 

 

Region Västernorrlands stipendium finansierar deltagaravgift, resa och uppehälle 

för deltagare som i första hand bör komma från olika organisationer, t.ex. politiska 

ungdomsorganisationer, politiska partier eller andra organisationer som arbetar med 

samhällsfrågor, opinionsbildning eller regionalt utvecklingsarbete. Ett krav för 

deltagande är att man har fyllt 18 år men inte 30 år. 

 

Mer information om AER:s sommarakademi 2019 och om organisationen AER 

finns på https://aer.eu/event/2019-aer-summer-academy-in-novi-sad-vojvodina/ 

https://aer.eu/event/2019-aer-summer-academy-in-novi-sad-vojvodina/


   

   

 

 

 

 

 

Formella krav och instruktion för ansökan finns i bilaga: Anvisning för sökande 

AER Youth Summer Academy.  

 

För ytterligare upplysningar kontakta Ilona Novak, tel. 070-5623308 eller  

e-post ilona.novak@rvn.se 

 

 

Ansökan skickas helst elektroniskt till Ilona Novak, Regional Utveckling, Region 

Västernorrland på adress ilona.novak@rvn.se 

senast onsdagen den 17 april 2019.  

 

 

Välkommen med din ansökan! 

 

Märta Molin 

Regional Utvecklingsdirektör 

 

 

 

 

 

BILAGA:  Anvisningar för ansökan 

 

Anvisningar för ansökan till AER Summer Academy 2019 
Region Västernorrland bekostar deltagande för två ungdomar i åldern 18-30 år till AER Youth 

Summer Academy i Novi Sad i Serbien. Vid urvalet av deltagare beviljas i första hand deltagande 

från olika partier/organisationer. Sökande från partipolitiskt obundna organisationer är också 

välkomna såvida målen för organisationen handlar om samhällsinriktat arbete, t.ex. 

miljöorganisationer, ungdomsarbete, opinionsarbete, migrationsfrågor etc.  

Totala antalet deltagare på AER:s sommarakademi brukar vara ca 100 från olika länder i Europa. 

 

Formella krav på sökande: 
• Man ska ha fyllt 18 år men ej 30 år. 

• Medlemskap i politiskt ungdomsförbund, politiskt parti eller annan organisation med mål 

enligt ovan 

• Goda kunskaper i engelska (ytterligare språk är en merit). 

• Intresse för regionalpolitik, EU-frågor och internationellt arbete 

 

Krav på ansökan: 
• Ansökan görs genom en enkel intresseanmälan i brev eller e-post där du berättar om vem 

du är och varför du vill delta i AER:s sommarakademi. Denna kan vara kort och ska 

innehålla namn, adress, personnummer samt vilken organisation man är medlem i. 

• Till ansökan ska bifogas en beskrivning av dig själv på engelska! Den ska vara på ca en 

A4-sida (max 400 ord) och där kan du berätta om dina fritidsintressen, utbildning och dina 

framtidsplaner. 

 

 Om du beviljas stipendium: 
• Stipendiet täcker resa, logi och mat under kursveckan. Anmälan och bokning av resa görs 

av Region Västernorrland i samråd med dig. Inga kontanter utbetalas direkt till dig. 

• Fickpengar och andra utgifter får man stå för själv. 

• Gällande reseförsäkring måste du ha. 
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• Efter genomförd resa ska du skriva en kort rapport om vad du lärt dig och vara beredd på 

att träffa politiker och tjänstemän och berätta om dina upplevelser. 

 

Innan ansökan: 
• Mer information om Assembly of European Regions finns på https://aer.eu/event/2019-aer-

summer-academy-in-novi-sad-vojvodina/  

• Om du har frågor om sommarakademin, ta kontakt med Region Västernorrlands 

internationella sekreterare.  

Ilona Novak, tel. 070-5623308 eller ilona.novak@rvn.se 

 

 

Välkommen med din ansökan senast 17 april 2019 till Ilona Novak, Regional 

Utveckling, Region Västernorrland, Storgatan 1, 87185 Härnösand.  

Vi tar helst emot din ansökan via e-post ilona.novak@rvn.se 
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