
   

                                                                                                                      

 

North Sweden EU-Forum:  
Ny programperiod, nya möjligheter för norra Sverige i EU! 

 
Välkomna till ett smörgåsbord med smakprov på EU:s 

programerbjudanden 2014-2020 
 

Vi går nu in i en ny programperiod med EU:s Europa 2020-strategi som ledstjärna och för vår del av 

Europa också EU:s strategi för Östersjöregionen, med ett programutbud som syftar till att stärka vår 

regionala kapacitet, öka vår excellens inom ett antal områden och att utveckla vår konkurrenskraft. 

Ett exempel på hur programutbudet samverkar för att åstadkomma detta kan åskådliggöras med 

följande bild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att informera om och för att skapa intresse runt sektorsprogrammen och hur de kan ses i ett 

sammanhang med de regionala prioriteringarna och de regionala och nationella struktur- och 

investeringsfondsprogrammen arrangerar North Sweden European Office under våren 2014 fyra 

North Sweden EU-forum, två i Norrbotten och två i Västerbotten, i samarbete med Tillväxtverket, 

Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Västerbotten och Kommunförbundet Norrbotten.  

Syftet med dagarna är att ge en överblick av de fonder och program som finns under denna 

programperiod. Observera att alla EU-program inte kommer att presenteras vid alla tillfällen (se 

bifogat program), däremot står det deltagarna fritt att delta i vilken som helst av de fyra 

informationstillfällena utifrån eget intresse. Två av dagarna kommer att direktsändas via North 

Swedens hemsida www.northsweden.eu och där kommer också presentationerna att vara 

nedladdningsbara så att det ska gå att se inslagen i efterhand.  

www.northsweden.eu 

http://www.northsweden.eu/


   

                                                                                                                      

Tider och Platser 

Informationsdagarna kommer att äga rum på följande platser och datum: 

Överkalix 29 april, Grand Arctic Hotel  Anmäl dig här 

Skellefteå  6 maj, Hotell Aurum  Anmäl dig här 

Luleå 7 maj, Nordkalotten hotell & konferens  Anmäl dig här 

Lycksele 14 maj, Hotell Lappland  Anmäl dig här 

Målgrupp: Kommuner, landsting, Strukturfondspartnerskapet, North Swedens ägarorganisationer, 

potentiella projektägare samt övriga intressenter. 

Ingen konferensavgift kommer att tas ut men anmälan är bindande. Deltagarantalet är begränsat till 

c:a 50 personer per tillfälle. 

Vid frågor om anmälan ring 0920-20 54 08 

Vid frågor om programmet: 

Mikael Janson, direktör på North Sweden European Office 

mikael.janson@northsweden.eu, 070-523 57 01 

Program (del I) 

09:15 Fika & Registrering 

09:45 Välkommen och Introduktion 

Mikael Janson, North Sweden European Office  

Regional företrädare  

Policybakgrund 

10:00 EU: s programerbjudanden för 2014–2020 
EU-kommissionen Stockholm  

 Europa 2020 
 Östersjöstrategin 
  
10:30 Vad vill regionen? 

Korta presentationer av länens prioriteringar i RUS och RIS 

10:45 Hur hänger det ihop, vad vill EU och vad betyder det för oss? 

Mikael Janson, North Sweden European Office 

11:05 Bensträckare 

  

http://rnadress.redpill.se/courseregistration.php?course_id=1f62550c-7bef-c8a7-e128-530f40ec2abc
http://rnadress.redpill.se/courseregistration.php?course_id=f0f09022-e4bb-2e8a-f10d-530f41f69895
http://rnadress.redpill.se/courseregistration.php?course_id=2b65296d-aeec-4957-b5ff-530f42b30efa
http://rnadress.redpill.se/courseregistration.php?course_id=6a68eda1-135d-32e6-f180-530f43018b7d
mailto:mikael.janson@northsweden.eu


   

                                                                                                                      

 

Program (del II) 

Bygga regional kapacitet 

11:15 Det regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland och det nationella 
regionalfondsprogrammet                                

 Programskrivare i regionen 
 Tillväxtverket 

 
12:15 Socialfondsprogrammet och den regionala handlingsplanen 

ESF-rådet 

Programskrivare i regionen 

 
12:30 Lunch 
 
13:30 Landsbygdsprogrammet 
 Regional sakkunnig 
 
13:50 De territoriella programmen 

Programansvariga i regionen 

Tillväxtverket 

Program (del III) 

Nå Excellens & Konkurrenskraft 
 
14:15  Forskningsfonderna Horizon 2020 och Småföretagarprogrammet Cosme 

North Sweden och Vinnova 

14:55 Bensträckare 

15:05 Kreativa Europa och Erasmus+ (Skellefteå och Överkalix)  

Life och Hälsa för tillväxt (Luleå och Lycksele) 

Regionalt sakkunniga 

15:45 Frågor & diskussion 

16:25 Summering & avslut  

16:30 Fika 

 

 
 
 


