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NORD blickade framåt i Levi den 17 -18 september
Konferensen som hölls i finska Levi var välbesökt och lockade omkring 150 aktiva åhörare.
Katarina Kinnunen från Kittilä kommun hälsade välkommen och efter detta höll Ieva Kalnina
från InterAct ett inspirerande föredrag om hur man kan tänka kring resultat. Eftermiddagen
bjöd även på ett föredrag av Dorota Witholdsson från EU-kommissionen som handlade om
framtida program. Åhörarna kunde också ta del av intressanta paneldiskussioner kring
gränsöverskridande samarbete inom olika verksamhetsområden.

Dag två var det en hearing om det nya programmet Nord 2014-2020. Hearingen var upplagd
som 4 olika workshops där konferensens deltagare fick lämna idéer och synpunkter kring de
teman som är aktuella. Material från hearingen insamlas och synpunkter tas till vara i den
fortsatta programskrivningen.

Läs mer och hitta senast uppdaterade programmaterial på www.interregnord.com.
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Strategisk miljöbedömning och samråd för allmänheten
I framtagandet av det operativa programmet för Nordprogrammet eftersträvas en integrering
av miljöaspekter så att hållbar utveckling kan främjas. Enligt EU-direktiv och nationell
lagstiftning ska en strategisk miljöbedömning göras. Kontigo AB har skrivit en miljörapport
om den strategiska miljöbedömningen för Nordprogrammet men i arbetet med
miljöbedömningen ingår även att det finns möjlighet för allmänheten och andra organisationer
att yttra sig utifrån kommande programmets miljöpåverkan.
På programmets websida www.interregnord.com finns miljörapporten samt det senaste
utkastet till program. Dessa dokument kommer också att finnas tillgängliga på de i
programmet deltagande regionernas websidor. Programdokumentet kommer att utvecklas och
revideras kontinuerligt fram till den 25 november då ett färdigt förslag till program ska
lämnas till de ansvariga departementen i Finland, Sverige och Norge.
Vänligen sänd in era synpunkter senast den 21 november 2013 till respektive regions
kontaktperson eller kairi.paasuke@lansstyrelsen.se

InterregForum i Stockholm den 22-23 oktober
Personal från Förvaltande myndighet och programsekretariat kommer att delta i
InterregForum i Stockholm den 22-23 oktober. Konferensen handlar om den nya
programperioden och några av de frågor som kommer att behandlas är:
• Hur ska samarbetet se ut mellan Interreg och övriga program?
• Hur ska de tematiska målen omsättas i praktiken?
• Hur integreras Östersjöstrategin på bästa sätt i programmen?
Läs mer på
http://interreg.tillvaxtverket.se//interregforum.4.1139e41f134c7946d848000369.html

OBS! Lämna in ansökan om förstudie/förberedande
projekt senast den 31 oktober 2013
Ansökningar av karaktären förstudier kan fortfarande tas emot och behandlas i den mån det
finns återföringar från avslutade projekt. Sista dag att lämna in ansökan är den 31 oktober
2013. Projekten kan som längst pågå till och med den 30 juni 2014, därefter stängs
programmet.
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Ny personal på sekretariat och förvaltande myndighet/
Under hösten 2013 sker en del personalförändringar på programsekretariat och förvaltande
myndighet. Iiris Mäntyranta är tillförordnad chef på förvaltande myndighet under tiden fram
till 1 september 2014 då Lena Anttila arbetar på Näringsdepartementet. Ulla Pettersson och
Christoffer Björkman är nya handläggare i Luleå. På Sametinget pågår rekrytering som inte är
riktigt klar i dagsläget.

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.

www.interregnord.com
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