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Information för projekt
Funderar ni på hur man egentligen ska göra
med alla blanketter som ska till nationell
kontrollant eller förvaltningsmyndighet?
Ni kanske undrar hur det där med
upphandling ska redovisas eller ni kanske
undrar hur länge det tar till att stödet
betalas ut? Hör av dig för att boka en träff
med personal från sekretariat/infopoint och
First level control Sverige. Tidigare har vi
ordnat större informationsseminarier men
från och med nu kommer det att vara egna
träffar för de projekt som så önskar.

Nordprogrammet och dess projekt har
öppnat upp för en alternativ form av
“triple-helix” – den mellan FoU-miljöerna,
stora företag och mindre företag.
Programmet har bidragit till att förtäta
nätverken mellan aktörerna i
innovationssystemen. Läs mer i
slutrapporten från utvärderingen som
utförts av Kontigo AB som nu finns att
ladda ned på www.interregnord.com.
Rapporten finns både på svenska och
engelska. Finsk version kommer inom kort.

Stoppdatum och nya
ansökningar
Det finns inplanerat ytterligare 1
stoppdatum som är den 3 december 2012.
Programmets budget är i princip helt
intecknad men än tas ansökningar emot i
alla prioriterade områden. 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.
Styrkommittén fastslog vid sitt senaste
sammanträde att man kommer att prioritera
projekt av mindre karaktär som syftar till
förberedande arbete inför kommande
programperiod. Budgetmässigt kan
projekten utgå från maximalt 40-60 000 € i
EU-medel (60% andel), dessutom
tillkommer nationell offentlig
medfinansiering med minst 40% av
projektets kostnadsbudget. Projekten kan
som längst pågå till och med den 30 juni
2014, därefter stängs programmet.

Gemensam gräns för oss
närmare!
Den 21 september uppmärksammas Det
europeiska Samarbetets dag på en rad olika
platser i programområdet. På Luleå
tekniska universitet får ni bland andra
träffa projekten PROLAS och MEDIA. I
Jokkmokk presenteras projektet Northern
Network Climate Change på Strukturums
Fredagskaffe. I Haparanda-Tornio finns
Boundless Bothnian Bay och i Uleåborg
finns Bothnian Arc Steel & Metal
Industry Detta var några exempel på
projekt - håll utkik efter annons om
ytterligare aktiviteter!
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På seminariet “Cross-border cooperation boosts innovation” kommer bland andra Göran
Hallin från Kontigo att tala om Nordprogrammets bidrag till utvecklingen av
innovationssystem. Gränsöverskridande samarbete förväntas aktivt bidra till förverkligandet
av Europa 2020, en ambitiös strategi för Europa med innovation som ett av de viktigaste
drivkrafterna. Innovation kan förekomma i olika typer av tematiska områden och är ofta
driven av forskning och teknik. Denna workshop kommer att ta en närmare titt på hur
gränsöverskridande samarbete kan främja innovation och hjälpa de europeiska regionerna att
utveckla en ekonomi baserad på kunskap. Syftet är att sätta fokus på innovativa metoder och
innovationsprojekt i olika delar av Europa och dra relevanta lärdomar för framtiden.

Årsrapport 2011
Årsrapporten är nu godkänd av Europeiska Kommissionen och finns att ladda ned på
www.interregnord.com (ladda-ned / trycksaker)

Kalender
September
21 september – Det Europeiska Samarbetets Dag! Se även www.interregnord.com och annons i
dagstidning!

30 september - Redovisningar per augusti 2012 skickas till Nationella kontrollanter

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

December / joulukuu
3 december – Stoppdatum för ansökningsomgång 13
31 december – Ansökan om utbetalning per augusti 2012 skickas till Förvaltningsmyndigheten
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