SEMINARIUM

Interreg Europe
Välkommen till ett seminarium om det territoriella samarbetsprogrammet Interreg Europe
2014-2020. Programmet ska stödja interregionalt samarbete med fokus på regional
tillväxtpolitik och omfattar alla EUs medlemsländer samt Norge och Schweiz. Totalt finns
359 miljoner euro avsatta under programperioden och det finns stora möjligheter för
svenska aktörer att delta. Under dagen får du veta mer om Interreg Europe och den första
ansökningsomgången som öppnar senare i vår. Du kommer också att få ta del av
erfarenheter från samarbetsprojekt inom ramen för INTERREG IVC 2007–2013.
Interreg Europe utgör en fortsättning på programmet INTERREG IVC och syftet är att
deltagande parter genom erfarenhetsutbyte och gemensamt utvecklingsarbete formulerar
politiska åtgärder, strategier och insatser som stöd i det regionala tillväxtarbetet.
Programmet stödjer interregionala projekt inom fyra tematiska mål:


Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation



Öka små och medelstora företags konkurrenskraft



Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer



Skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser

I samband med seminariet kommer det också finnas möjlighet att träffa medarbetare från
sekretariatet i Lille för att diskutera konkreta projektidéer.
Seminariet arrangeras av SKL, Näringsdepartementet och Tillväxtverket. Sekretariatet för
Interreg IVC och Interreg Europe deltar.

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

Tid och plats:
Målgrupp:

20 mars 2015 Kl. 10.00 – 14.30. Kaffe och registrering från kl. 9.30
Tider för att träffa sekretariatet för Interreg Europe om konkreta projektidéer kommer
finnas i begränsad omfattning kl. 8.15–9.45 och 14.15–15.45.
Målgruppen är politiker och tjänstemän med intresse och ansvar för frågor som rör
regional utveckling, liksom förutsättningar för EU-finansierat utvecklingsarbete under
2014-2020 samt förvaltande myndigheter för struktur- och investeringsfonderna.

Kostnad:

Kostnadsfritt

Anmälan:

Anmälan görs online senast den 13 mars 2015. Anmäl dig här!
Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person inom organisationen. Antalet
platser är begränsat. Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för få deltagare.
OBS! Om Du vill boka tid för att diskutera en konkret projektidé fyll i formuläret ”Project
assist form” och skickas till fredrik.gunnarsson@regionvasterbotten.se eller
maria.m.eriksson@regeringskansliet.se senast den 4 mars. Önskemål om tid för
konsultation anges i anmälan. Det kommer finnas ett begränsat antal tider för
projektkonsultationer.

Information:

Frågor om programmet besvaras av
Helena Gidlöf, e-post: helena.gidlof@skl.se, tfn 08-452 73 77
Frågor kring anmälan:
Håkan Flykt, e-post: hakan.flykt@tillvaxtverket.se tfn 08-681 91 66

Interregionalt samarbete
PROGRAM (vissa programpunkter sker på engelska)
9.00

Registrering och kaffe
FM - Skriv text. (Använd TAB-tangenten för nytt klockslag).

10.00

Välkommen till SKL och introduktion till dagen
Helena Gidlöf, Sveriges Kommuner och Landsting

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)
Camilla Christensen, Lunds universitet - Clusterix, Open Innovation Centrum
Anna Bäckman, Tillväxtverket – Erfarenheter från förvaltande myndighet
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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
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Avslutning och kaffe

