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Fler projekt har fått stöd från Interreg IV A Nord
Programmets styrkommitté har haft sammanträde i Hammerfest i Norge den 25-26 april.
Under mötet prioriterades följande projekt:

Prio 1
UNELMA, Oulun yliopisto, 221 149 EUR
Glued truss-type Structures in Construction, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, 42 811 EUR

Följande projekt prioriterades också men med villkoret att all medfinansiering ska vara ordnad
under maj månad:
SmaE, Luleå tekniska universitet, 235 077 EUR
Film Arc 2.0, POEM Säätiö, 558 492 EUR
ECEH, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, 211 700 EUR
VSB, Luleå tekniska universitet, 349 887 EUR
Näringslivstjänster HaparandaTornio, Haparanda kommun, 98 542 EUR

Prio 2
RE-COLL, Luleå tekniska universitet, 54 485 EUR

Följande projekt prioriterades också men med villkoret att all medfinansiering ska vara ordnad
under maj månad:
Nordpraktik, Föreningen Norden Norrbotten, 177 277 EUR

Prio 4
Samiska språket berättar, Àjtte, svenskt fjäll- och samemuseum, 67 796 EUR
Oarjehieibma / Västanfläkt, Sameområdets utbildningscentral, 85 000 EUR

Följande projekt prioriterades också men med villkoret att all medfinansiering ska vara ordnad
under maj månad:
SÁFÁ 2, Sametinget Finland, 726 863 EUR
Indigee 2, Svenska samernas riksförbund, 379 597 EUR
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Stoppdatum och nya ansökningar
Det finns inplanerat ytterligare 2 stoppdatum som är den 1 juni och den 3 december 2012.
Programmets budget är i princip helt intecknad men än tas ansökningar emot i alla åtgärder.
Programmet kan fortfarande ta emot ansökningar eftersom det kommer tillbaka en del medel
från projekt som av olika anledningar inte har upparbetat hela den beviljade budgeten.

Goda projektresultat!
Totalt har nu drygt 120 projekt beviljats medel från Regionala utvecklingsfonden i
programmet Interreg IV A Nord. Hittills har 43 projekt genomförts och avslutats.
I prioriterat område 1 finns drygt 30 projekt som arbetar med näringslivsutveckling. Projekten
har hittills bidragit bland annat till ökade kontakter och kunskaper inom förnybar energi samt
prospekterings- och gruvverksamhet hos programområdets näringsliv. 262 företag har tagit
del av marknadsaktiviteter för internationellt inriktade företag och drygt 600 personer har
deltagit i aktiveteter för gränsöverskridande erfarenhetsutbyte och kunskapshöjning.
Närmare 30 projekt har beviljats medel inom område 2, Forskning, utveckling och utbildning.
I projektet Vir music har Kemi-Tornio yrkeshögskola, Föreningen Särestö Kammarkonserter
rf (Särestön Kamarikonsertit –yhdistys ry) och Uleåborg regionens yrkeshögskola i Finland
tillsammans med Piteå musikhögskola i Sverige och Tromsö universitet från Norge utvecklat
virtuell musikundervisning. Under projektets genomförande har totalt 182 musikstuderande
deltagit i musikundervisning av god kvalitet. Parterna har även tillsammans tagit fram en
handbok för undervisning av musik på distans och ett gemensamt undervisningspaket för
Bachelors degree. Projektet har även bidragit till uppkomsten av ett nytt företag. Två
studenter från Piteå musikhögskola, som deltog i projektet, har startat ett företag som ger
livelektioner i gitarrspelning på nätet. I projektet Meet, Play and Learn – fas 1 har Rovaniemi
yrkeshögskola i Finland tillsammans med Luleå Tekniska universitet (Skellefteå) i Sverige
och Northern Research institute och National centre for Integrated care and Telemedicine i
Norge tittat på förutsättningarna till att skapa en innovativ social inlärningsmiljö för barn med
diabetes. Projektet har under den inledande fasen även haft fokus på att etablera ett
samarbetsnätverk mellan parterna.
De närmare 40 beviljade projekten inom prioriterat område 3, Regional funktionalitet och
identitet har hittills resulterat i ett antal utredningar kopplat till utveckling av
gränsöverskridande infrastruktur och service. Vidare har projekten bidragit till att det har
skapats två nya gränskommunala infrastrukturer/service i programområdet. 13 605 personer
har deltagit i aktiviteter kopplade till kulturutbyte och 1 503 personer har deltagit i aktiveteter
kopplade till erfarenhetsutbyte. I projektet På gränsen – rajalla har Haparanda och Torneå stad
samarbetat kring förenandet av städernas centrumområden genom byggandet av gränsbågen
(översvämningsskydd). Gränsbågen kommer att fungera som ett skydd mot översvämningar
vid höga vårflöden och vid isproppar i Torneälvens mynning samt som ett gångstråk mellan
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städerna. Uppskattningsvis 33 000 personer berörs av den nya gränskommunala
infrastrukturen.
I delprogram Sápmi som är det fjärde prioriterade området drygt 20 projekt beviljats medel.
Projekten har framgångsrikt bidragit till synliggörande och bevarande av samisk kultur och
språk. Det gränsöverskridande samarbetet har bland annat resulterat i pedagogiskt
stödmaterial för utbildning, dokumentation av utrotningshotade pitesamiska språk samt i
språklägerverksamhet för sydsamiska barn och ungdomar. Vidare har totalt 250 personer
deltagit i kulturella aktiviteter som har bidragit till synliggörande av samisk kultur.
I projektet Samisk ungdom har fyra samiska museer; Ájjte i Jokkmokk i Sverige, Siida
museum i Enare i Finland samt Varjat samiske museum i Varangerbotten och Saemien sijte i
Snåsa i Norge tillsammans med 30 unga samer (14-19 år) från alla tre länder arbetat med att
dokumentera samtidsfrågor som berör de unga. Ungdomarna har med hjälp av video, kamera
och text dokumenterat sin vardag och hur de upplever det är att vara ung och same. De ungas
avsikt med dokumentationsarbetet har dels varit en önskan att direkt förändra bilden av att
vara ung same idag och dels att själva lära sig mer om samisk kultur. Under genomförandet av
projektet anordnades det två ungdomskonferenser. Under den första konferensen träffades alla
ungdomar och deltog i föreläsningar och workshop med gemensamma samtal och
diskussioner. Vid den avslutande konferensen presenterade ungdomar de egna
dokumentationerna som även delvis finns presenterade i en rapport och på projektets hemsida
www.samiyouth.org. Dokumentationerna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan till den
31 december 2012. Sammanlagt ordnades det i projektet 10 olika kulturella aktiviteter som
totalt 47 personer deltog i.
Girón sámi teáhter i Sverige har tillsammans med Tornedalsteatern i Sverige och Beaivvas
sámi teáhter och Åarjelsamien teatere i Norge arbetat med att skapa ny dramatik på
Nordkalotten. I projektet Arin – ny minoritetsdramatik på Nordkalotten har åtta författare
under handledning av skådespelare, regissörer och dramaturger från de olika länderna
producerat ett flertal nya dramatexter. Många av texterna har skrivits med minoritetsfolkets
perspektiv som utgångspunkt. Det finns utvecklingspotential i texterna som författats och
redan nu finns två av pjäserna med i repertoarplaneringen inför kommande år på Beaivvas
sámi teáhter och på Girón sámi teáhter. Totalt deltog 50 personer i de åtta olika aktiviteterna
som ordnades inom ramen av projektet.
I projektet Saemesth dle! har Sameskolstyrelsen i Sverige och Fylkesmannen i Nordland i
Norge samarbetat för att revitalisera och stärka det sydsamiska språket. Projektet har
organiserat 12 språkläger där totalt 80 barn har fått möjlighet att enligt språkbadsmetodik
utveckla sina kunskaper i sydsamiska. Lärare som har deltagit i projektet har dels fått
fortbildning av språkforskare och andra pedagoger och dels fått möjlighet att bygga nätverk
och byta erfarenheter med andra lärare. Positivt är att barnen som deltog i lägerverksamhet
har blivit mer motiverade att utveckla sin tvåspråkighet och att använda samiska under fritid
och schemalagda fritidsaktiviteter.
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I projektet Insamling av pitesamiska ord har Arjeplogs Sameförening i Sverige och
Pitesamiska förening i Norge tillsammans arbetat med att dokumentera det pitesamiska
språket. Pitesamiska finns på listan över de utrotningshotade språken och räknas som
allvarligt hotat. I dagsläget hålls språket levande i talspråket av ett fåtal människor, mindre än
20 personer som tillhör den äldre generationen. Vid ett tidigare projekt dokumenterades det
2 294 ord. I och med detta projekt är antalet insamlade ord nu totalt 6 562 stycken. Alla ord är
översatta till både svenska och norska samt inspelade med rätt uttal. Ordlistan tillsammans
med datafilerna av uttalen kommer att användas som läromedel i kurser i Pitesamiska både i
Sverige och i Norge.
Förvaltande myndighet vill gärna ta del av av foton från projekt och personliga berättelser
från er som arbetar i projekten. Dessa bilder och berättelser vill vi kunna använda i
publiceringar av till exempel projektportföljer och årsrapporter. Om ni vill dela med er skicka foton och berättelser i elektroniskt format till veronica.estling@lansstyrelsen.se. Ange
fotografens namn om ni önskar att det återges vid publicering.
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Kalender
Maj
31 maj - Redovisningar per april 2012 skickas till Nationella kontrollanter

Juni
1 juni - Stoppdatum för ansökningsomgång 12
4-5 juni – Övervakningskommittén har möte

Augusti
31 augusti - Ansökan om utbetalning per april 2012 skickas till förvaltande myndighet

September
21 september – European Territorrial Cooperation Day! Mer information kommer på
www.interregnord.com. Håll utkik!
30 september - Redovisningar per augusti 2012 skickas till Nationella kontrollanter

Oktober
8-11 oktober – Open Days i Bryssel
17-18 oktober – Styrkommittén har möte

December
3 december – Stoppdatum för ansökningsomgång 13

5 (5)

Maj

2012

