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- öppnar för ansökningar 15 januari 2015!
Den första ansökningsomgången kommer att öppnas den 15 januari 2015 och kommer att vara
öppen för ansökningar inom alla insatsområden till och med den 28 februari 2015. Ansökan
ska ske elektroniskt via ”Min Ansökan” – mer anvisningar om ansökningsförfarandet kommer
att läggas ut på webbplatsen www.interregnord.com inom kort.
Programförslaget lämnades in till EU-kommissionen under sommaren 2014. Synpunkter från
EU-kommissionen kom i september och förvaltande myndighet arbetar tillsammans med
ansvariga departement i Finland, Sverige och Norge för att bemöta dessa under oktober.
Förhoppningen är att EU-kommissionen kan fatta beslut om att godkänna programmet vid
årsskiftet 2014/2015. Programförslaget innehåller fyra insatsområden och dessa är;
1.
2.
3.
4.

Forskning och innovation
Entreprenörskap
Kultur och miljö
Gemensam arbetsmarknad

Mer om regionens utmaningar och målen med Nordprogrammet finns att läsa i
programförslaget. Endast mindre justeringar förväntas utifrån arbetet med kompletteringar i
oktober. Här finns programförslaget!
En populärversion av Nordprogrammet håller på att framställas och kommer att läggas ut på
webben efter att programmet har godkänts av EU- Kommissionen.

Interreg Nord 2014-2020
- ny webb och logotyp
Programmets webbsida kommer att förändras både till utseende och funktionalitet men
adressen kommer att vara densamma, dvs www.interregnord.com. Vi hoppas att ni kommer
att möta en bättre och mer användarvänlig sida vid årsskiftet 2014/2015!
Så här ser programmets nya logotyp ut!
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- Kick-off i Tromsö 18-19 november 2014 är fullbokad!
Intresset för att delta i Nordprogrammets kick-off är rekordstort! Hela 170 deltagare har
anmält sig och personer finns på väntelista för eventuella reservplatser. Mer om konferensen
finns på www.interregnord.com där det också kommer att läggas ut dokumentation i
efterhand.

Avslutning Nord 2007-2013
I

dagsläget är det 64 projekt som ännu inte är formellt avslutade. Det betyder att de inte fått
sina slututbetalningar gällande EU-stödet. De flesta ansökningar om slututbetalning har
inkommit eller inväntas under den närmaste tiden. Innan slututbetalningar av EU-stödet kan
ske ska slutrapporter godkännas av ansvariga handläggare och all övrig medfinansiering ska
vara inbetald till projekten.
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