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Programskrivarna lämnade in det första programförslaget till de ansvariga departementen den
26 november 2013 och fick synpunkter i januari. Ett reviderat programförslag lämnades in
den 28 februari 2014 och ska behandlas och godkännas av regeringarna i Finland, Sverige och
Norge innan det kan lämnas in till EU-kommissionen. EU-kommissionen väntas fatta beslut
om att godkänna programmet tidigast under hösten 2014. När programmet har godkänts av
EU-kommissionen kan den första ansökningsomgången öppnas, tidigast i novemberdecember 2014.

Programmet har totalt tilldelats ca 42 MEUR från Europeiska regionala utvecklingsfonden, en
ökning med ca 8 MEUR jämfört med programperioden 2007- 2013. Denna summa ska
medfinansieras med ca 25 MEUR i nationella medel från Finland och Sverige. För norskt
deltagande finns en totalbudget (IR-medel + nationella medel) på drygt 17 MEUR. Detta
innebär att den totala programbudgeten omfattar ca 85 MEUR.
Programförslaget, för delområde Nord och för delområde Sápmi, innehåller fyra
insatsområden som regionerna vill satsa på;
1.
2.
3.
4.

Forskning och innovation
Entreprenörskap
Kultur och miljö
Gemensam arbetsmarknad

De EU-förordningar som styr programmen beslutades av EU-parlamentet den 17 december
2013 och finns här: http://ec.europa.eu/regional_policy/information/legislation/index_en.cfm
Utöver dessa grundförordningar kommer under våren närmare bestämmelser för t ex
stödberättigande kostnader i gränsöverskridande projekt.
Tips på evenemang som handlar om kommande programperiod:
http://www.northsweden.eu/regionalpolitik/nyheter/ns-eu-forum.aspx
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Avslutning program 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. Hör av er till förvaltande
myndighet för att begära anstånd med inlämning av redovisning om det på grund av
semesterperioder är svårt att hinna till detta datum.
31 oktober 2014
Sista datum för att lämna in ansökan om slututbetalning. Hör av er till förvaltande myndighet
för att begära anstånd med inlämning av ansökan om slututbetalning om slutintygen från
nationella kontrollanter inte är klara i tid.

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! arkivering till och med 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.

Personalnytt
Handläggningen av de samiska projekten sköts av Helen Bergkvist på Sametinget i Sverige.
Ella-Britt Utsi Jannok har gått i pension efter årsskiftet. Vi tackar Ella-Britt för hennes goda
arbetsinsatser inom Interreg och önskar henne lycka till med tillvaron.
Åsa Gåverud har anställts som vikarierande Nationell kontrollant på Länsstyrelsen.
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