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Interreg Nord 2014-2020
Arbetet är nu i full gång med att planera programmet för 2014-2020. Samtliga regioner i
programområdet har representanter i arbets- respektive styrgruppen för programskrivningen.
Hittills har det genomförts två möten, ett i Haparanda den 6-7 maj och ett i Tromsö den 13
juni. På mötena har man bland annat behandlat riktlinjer och regelverk för programarbetet
samt synpunkter kring programmets SWOT-analys.
Läs mer om programprocessen och vilka personer som är representanter i arbets- och
styrgrupp på www.interregnord.com

NORD blickar framåt
Du har väl bokat in den 17-18 september? Då bjuder programmet in till konferens i Levi i
Finland med fokus på resultat och framtid! Dorotha Witholdsson från EU-kommissionen och
Ieva Kalnina från InterAct är några av talarna. Förutom det så kommer personal från
sekretariatet och projektdeltagare att samtala om resultat från pågående Nordprogram. Under
andra dagen ligger fokus på den kommande programperioden för Interreg Nord 2014-2020.
Då ges deltagare möjlighet att komma med egna idéer och synpunkter om hur vi kan fortsätta
att utveckla vår region.
Program och länk till anmälan hittar ni på www.interregnord.com.
Anmälan senast den 2 september

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 i innevarande programperiod. Projekten kan
som längst pågå till och med den 30 juni 2014,
därefter stängs programmet.
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Snart dags att avsluta Nord 2007-2013!
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 (obs!
31 december 2025 för finska stödmottagare).
• 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 SOMMAR!
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