”Nord blickar framåt”
Du som är intresserad av utveckling och samverkan över nationsgränser inbjuds till att
koka ihop idéer och erfarenheter till ett spännande och innovativt Nordprogram för
perioden 2014-2020.

Interreg IVA Nord bjuder in till konferens:

Inbjudan

Tid: 17–18 september 2013
Plats: Spa Hotel Levitunturi, Finland
Under första dagen får du bland annat ta del av resultat och erfarenheter från på
gående Nordprogram samt höra vad EU-kommissionens representant har att säga
om framtidens gränsöverskridande samarbete. Dagen avslutas med trevlig samvaro
med andra likasinnade.
Den andra dagen har fokus på den kommande programperioden för Interreg Nord
2014-2020. Då har du chansen att komma med egna idéer och synpunkter om hur
vi tillsammans kan fortsätta att utveckla vår region.

Välkommen!

Information
Konferensen är avgiftsfri ( lunch och middag ingår). Resa och boende bokar och bekostar du själv.
Ett antal rum finns förbokade på Spa Hotel Levitunturi. Hotellbokning sker genom e-post till
katja.rauhala@levi.fi. Vid bokning anger du bokningskoden Interreg IV A Nord/Pohjoinen.
Frågor? Kontakta Tiina Marjeta +46 10 225 5371, tiina.marjeta@lansstyrelsen.se
Anmälan
Anmäl vilka dagar du vill delta samt om du vill vara med på middagen.
Ange även eventuella behov av specialkost.
Anmäl dig senast 2 september till tiina.marjeta@lansstyrelsen.se

”Nord blickar framåt”
Tisdag 17 september - Nord blickar framåt

Program

13.00-13.15

Välkomna

13.20-14.00

Taking the next step – cooperation ambition for 2014-2020
Ieva Kalnina, från INTERACT pratar om resultat och vad de kommande
programmen förväntas leverera.

14.05-14.45

Vad har vi lärt oss?
Projektägare och medarbetare på sekretariatet samtalar om resultat och
erfarenheter från pågående Nordprogram.

14.45-15.30

Mingelpaus med kaffe

15.30-16.10

Samtalet kring lärdomar fortsätter…

16.15-17.00

Ny programperiod 2014
Dorota Witoldson, från EU-kommissionen ger oss ett europeiskt perspektiv på framtidens gränsöverskridande samarbete.

17.00-19.00

Mingelpaus med tilltugg

19.00 Gemensam middag
		Obs! Separat anmälan!

Onsdag 18 september - Hearing Nordprogrammet 2014-2020
09.00-09.25 Nordprogrammet 2014-2020
		Lena Anttila, Länsstyrelsen i Norrbottens län
09.30-11.25

Hur går vi vidare?
Hur ska vi tillsammans fortsätta arbetet med att utveckla vår region?
Fyra parallella workshops med utgångspunkt i utkastet för Nord
programmet. Varje workshop pågår ca 25 minuter – sedan har du möjlighet att byta grupp för att bidra med synpunkter och idéer inom andra
områden.

11.30–12.30 Avslutning och summering av dagarna
12.30		
Lunch

