Välkommen till SKL och
seminarium om Interreg
Europa

Processer som SKL har varit
engagerad i
Hur mycket pengar?
 Förhandlingar om EU:s långtidsbudget mellan medlemsstaterna,
Europaparlamentet och kommissionen – trilogen
Vad ska strukturfonderna användas till (prioriteringar)?
 Förhandlingar om strukturfondsförordningar - trilogen
 Internberedningar mellan departementen inom regeringskansliet
 Regeringsbeslut avseende Regionalfonden
 Programskrivning
Hur ska genomförandet se ut?
 Partnerskapsöverenskommelsen
 Principen om flernivåstyre
 Nya verktyg för genomförande (finansiella instrument, ITI, CLLD och
stadsutveckling)
 Genomförandeorganisation; strukturfondspartnerskapens sammansättning,
regionalt inflytande i beslutsfattandet och prioriteringen av medel

SKL:s intressebevakar kring
sammanhållningspolitiken
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Sektionen för lokal och
regional utveckling

TRU
beredningen

Nationellt
tillväxtforum
(förmöte)

Verksamhetsområde
Sammanhållningspolitiken
Politisk
operativ
grupp
”8-gruppen”

Regelbundna
avstämningar
Regeringskansliet

Politisk
referensgrupp

COTER-utskottet
Regionkommittén

CEMR

Medlemsnätverk
Regional
kontakt

= SKL leder/ samordnar

ÖKuppdrag

PROGRAM - Interreg Europa
10.05

De europeiska struktur- och investeringsfonderna – ny programperiod 2014-2020
Daniel Karlsson, Näringsdepartementet

10.20

From INTERREG IVC to INTERREG EUROPÉ/ Introduction to INTERREG EUROPÉ
Programme
Elena Ferrario, project officer, INTERREG IVC Joint Technical Secretariat
- understanding new features of projects & platforms
- focus of SFs and work with Mas/ IBs
- regional dimension of the cooperation (stakeholder group, action plans)
- nature/role of project partners
- involvement in platforms

11.15

Exampel på erfarenheter att förbereda och genomföra Interreg IVC projekt
Maria Eriksson, Näringsdepartementet - Svenskt deltagande 2007-2013
Kenneth Sjaunja, Norrbottens läns landsting - RTF (Regional Telemedicine Forum)
Erika Hinz, Stiftelsen Teknikdalen - projektet DIFASS
Anna Bäckman, Tillväxtverket – Erfarenheter från förvaltande myndighet

12.30

Lunch

13.15

Support for projects
Elena Ferrario, project officer, INTERREG IVC Joint Technical Secretariat
- presentation of INTERREG EUROPE applicant support tools: project idea database, partner search tool, events,
programme manual, application form

13.30

Qustions and Answers

13.45

Information från svenska kontakpunkter och nationell kontroll/FLC
Fredrik Gunnarsson, Region Västerbotten – Övervakningskommitténs roll
Håkan Flykt, Tillväxtverket – Svensk nationell kontroll och krav på ekonomisk redovisning

14.00

Hur går vi vidare för ett ökat svenskt deltagande
Avslutande reflektioner från deltagare/paneldiskussion

14.30

Avslutning och kaffe

