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Regeringen i Sverige har den 28 februari 2013 beslutat att ge Länsstyrelsen i Norrbottens län i
uppdrag att samordna framtagandet av ett förslag till program för Interreg Nord, inom ramen
för Europeiskt territoriellt samarbete 2014-2020. Uppdraget och direktiven för arbetet har
tagits fram i dialog mellan svenska Näringsdepartementet, norska Kommunal- och
regionaldepartementet och finska Arbets- och näringsministeriet. Ett programförslag ska
inlämnas till de ansvariga ministerierna/departementen senast den 25 november 2013.
Mer information om programprocessen på www.interregnord.com inom kort!

NORD blickar framåt
Under hösten 2013, den 17-18 september, kommer programmet att anordna en konferens i
Levi i Finland med fokus på resultat och framtid!
Mer information på www.interregnord.com om konferensen. Håll utkik!

Nya projekt
På styrkommittéernas möte i Skellefteå den 21 mars prioriterades 10 nya projekt:
Prio Projekt

Lead Partner

ERDF

1 Mat från Hav till Hav

Hushållningssällskapet
Rådgivning Nord

65 720

2 Interaktiv visualisering

Arctic Centre

39 272

2 Hälsa på hal is

Luleå tekniska universitet

55 000

AB Centek
Norut Tromsö functional LP/
Luleå tekniska universitet

79 277

Northern Railw ay Research &
2 Test Collaboration
2 Sosial nettbasert trening

30 975

3 Framtidens vattenvård

University of Jyväskylä,
Chydenius
Länsstyrelsen i Norrbottens
län

3 Sceniska konstformer

Skellefteå kommun

10 000

4 Ovddos
Mon lean duhát jagi/ Jag är
4 tusen år

Malmfältens folkhögskola

89 000

2 Through-Joy 1

Giron Sámi teáhter
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43 400
83 703

127 600
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Har ni en idé?
Nya ansökningar av karaktären förstudier/
förberedande projekt kan tas emot och behandlas
i den mån det kommer återföringar från avslutade
projekt. Projekten kan som längst pågå till och med
den 30 juni 2014, därefter stängs programmet.

Nya metoder för oljeanalys
Syftet med projektet Oljeanalys var att utveckla nya kostnadseffektiva metoder för analys av
partiklar i olja. Projektet genomfördes i nära samarbete mellan regionens basindustri,
forskningsinstitutioner och små- och medelstora företag.
Mätningar utfördes på plats hos ett antal basindustrier och
”Eftersom projektet var så
samlat data analyserades och användes för metodutveckling.
omfattande och inkluderade
många olika kunskapsområden
Små- och medelstora företagen kunde sedan använda de nya
och parter, inte minst från
kunskaperna och metoderna till utveckling av nya
industrin, bedömer vi det som
underhållstjänster. Projektet bidrog även till att det skapades
att de omfattande målen hade
nya affärskontakter mellan basindustrin och små- och
varit svåra att uppnå utanför
medelstora företagen. Totalt 10 företag deltog i projektet och
detta projekt ”
det skapades bland annat en ny produkt kopplat till
Citatet är hämtat ur projektets
vibrationsanalys.Sammanlagt 50 personer deltog i
slutrapport.
näringslivsinriktade kompetenshöjande insatserna.
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Nya gemensamma upplevelseprodukter
Projektet Verktyg för utveckling av turismen i Varangerregionen och Norra Lappland var ett
samarbetsprojekt mellan Inari kommun i Finland och Nesseby kommun i Norge. Bakgrund till
projektet var kommunernas önskan att utveckla
besöksnäringssamarbete både mellan kommuner och
”Projektet gav möjlighet att
lokala näringslivet. I projektet organiserades det
bekanta sig med produkter och
workshops där lokala turistföretag fick dels möjlighet
aktiviteter på båda sidor av
gränsen, samt erbjöd resurser för
att lära känna varandra och varandras produkter och
produktutveckling och testning.
dels arbeta med gemensam produktutveckling och
Gemensamma turismpaket som
marknadsprofilering. Arbetet resulterade bland annat
erbjöds till internationella
en imagebroschyr och fem nya gemensamma
researrangörer var framgångsrika
upplevelseprodukter som sedan presenterades för
och utvecklingen av gemensamma
produktpaket visade att öppnandet
media och turoperatörer. I projektet arbetades det även
av gränsöverskridande möjligheter
med utveckling av gemensam gränskommunal
ökar attraktiviteten i de båda
infrastruktur för upplevelse och rekreation. Märkning
regionerna”
och skyltning av en gränsöverskridande vandringsled
genomfördes med stöd av extern finansiering.
Citatet är hämtat ur projektets
slutrapport.
Utvecklingen av gemensam skoterledsinfrastruktur
visade sig vara ogenomförbart på grund av skillnaderna
i regelverk mellan länderna.
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Snart dags att avsluta programmet!
Programperioden

2007-2013 närmar sig sitt slut och det är dags för projekten att börja planera
för ett bra projektavslut. Viktiga datum att komma ihåg och förbereda inför:

30 juni 2014
Sista dagen för projektperiod i projekten.
31 juli 2014
Sista datum för att lämna in slutredovisning till nationell kontrollant.
31 oktober 2014
Sista datum för att lämna in ansökan om slututbetalning
Några råd på vägen:
• Förbered avslutandet av projektet i god tid före utsatt slutdatum.
• Påbörja skrivandet av slutrapporten i god tid innan den ska lämnas in. Reflektera över
vad som har gått bra och vad som kanske inte har fungerat som det var tänkt.
Projektens huvudaktiviteter kan pågå till och med den 31 maj 2014, den sista månaden
i projekttiden är avsedd för avslutande aktiviteter som att skriva slutrapport.
• Tänk på att alla kostnader ska vara betalda senast 30 juni 2014 för att berättiga till
stöd.
• Säkerställ att arkivering av originalverifikationer kan hållas till 31 augusti 2020.
• Säkerställ att de informations- och publicitetskrav som gäller för projektet har
uppfyllts.
• Ta kontakt med handläggare på sekretariatet vid frågor och funderingar inför avslut.

GLAD PÅSK!

önskar förvaltande myndighet och programsekretariat!

www.interregnord.com
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