Tack till er alla som anmält er - vi skickar en bekräftelse den 6 maj!
Och till er som inte anmält er - en påminnelse!"

Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholm
"Stockholmsregionen" träffas inför ett nytt Central Baltic-program 2014 - 2020
Den 12 maj 2014 09:00 -14.00
Lokal: Summit Grev Ture, Grev Turegatan 30
Programmet Central Baltic har tilldelats ca 1,2 miljarder i EU-medel och kommer att
finansiera gränsöverskridande samarbeten med regioner i Sverige, Finland (inkl. Åland),
Estland och Lettland.
08:30 Frukost
09:00 Välkommen
Gustav Hemming, landstingsråd, Stockholms läns landsting, och
Lars Nyberg, Länsledningens stab, Länsstyrelsen i Stockholm - presenterar bakgrund och
visionen. Gustav och Lars har varit Stockholmsregionens representanter i Joint Programming
Committee för Central Baltic 2014 -2020.
09:15 Central Baltic Programme 2014 - 2020
Hans Bjurbäck, av Näringsdepartementet utsedd samordnare för de svenska regionerna i
processen att utarbeta ett nytt program.
Annika Claesson, tillhör sekretariatet för Central Baltic INTEREG IV A Programme 2007-2013
och tilltänkt som Contact Point för Central Baltic programmet 2014-2020 i Stockholm.
09:45 Europeiska Regionalfonden och Socialfonden
Jonas Örtquist, Länsstyrelsen i Stockholm
09:55 Tips för framgångsrika projekt - nya möjligheter 2014-2020
Daniel Sköld, Eurosolution
10:10 Workshop
För Central Baltic 2014 - 2020 har fyra insatsområden valts - under denna punkt genomförs
fyra parallella workshops, en för varje insatsområde med målsättningen att diskutera och
utveckla nya och befintliga projektidéer, initiera partnersamarbeten samt att se
möjligheterna med EU finansieringen.
Varje workshop inleds med ett inspirerande projekt som genomförts under föregående
programperiod. (Läs mer om respektive workshop via länk nedan)
12:30- 14.00 Lunch och nätverkande
Mingla, "brainstorma" och hitta partners - allt i syfte att mobilisera projekt inför Central
Baltic 2014 - 2020.

Workshops
För Central Baltic Programme 2014 - 2020 har fyra insatsområden valts och för var och en ett
antal investeringsprioriteringar, specifika mål och stödberättigade aktiviteter. Här nedan
följer en översiktlig redovisning med utgångspunkt från aktuellt förslag till Central Balticprogrammet.
Vi har här valt att benämna varje workshop i enlighet med de begrepp som är aktuella för
programmet.
I samband med anmälan välj den workshop du i första hand önskar delta i!
Workshop A - "Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft"
Enhancing the competitiveness of SME's
Moderator: Hans Bjurbäck,
Regionförbundet Östsam
Projektpresentation: QUADRUPLE -Quadruple Helix Central Baltic, Margareta Spång och Lars
Bäck, BalticFem
Läs mer om workshop A
Workshop B - "Att skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser"
Preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency
Moderator: Lena Nyberg, Skärgårdsstiftelsen och medlem i den arbetsgrupp som utarbetat
Central Baltic 2014 - 2020.
Projektpresentation: MARLIN, Jessica Ångström , Håll Sverige Rent
Läs mer om workshop B
Workshop C - "Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig
nätinfrastruktur"
Promoting sustainable transport and removing bottlenecks in key network infrastructures
Moderator: Gustav Hemming, Stockholms läns landsting
Projektpresentation: PENTA -Pentathlon Ports of Stockholm, Helsinki, Tallinn, Turku and
Naantali - together, Maria Mustonen, TFK- TransportForsK.
Läs mer om workshop C
Workshop D - "Att investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande"
Investing in education, training and vocational training for skills and lifelong learning
Moderator: Karina Uddén, Länsstyrelsen i Stockholm
Projektpresentation: IIep - Immigrant inclusion by e-Participation, Mauri Kaipainen,
Södertörns högskola
Läs mer om workshop D
Central Baltic Programme 2014-2020

Gustav Hemming, Landstingsråd, Stockholms läns landsting, och Lars Nyberg, Länsstyrelsen i
Stockholm, har tagit initiativet till denna konferens i syfte att mobilisera (strategiska) projekt
inför den kommande programperioden 2014 - 2020. För Central Baltic har ett antal
prioriteringar föreslagits vilket innebär att det finns ett tydligare fokus på vilka projekt som
bör ha förutsättningar att söka medel.
Under senhösten 2014 sker första utlysning inom EU-programmet Central Baltic för
programperioden 2014-2020. Programmet har tilldelats ca 1,2 miljarder i EU-medel och till
detta bör ca 300 miljoner tillföras som medfinansiering. Programmet kommer att finansiera
gränsöverskridande samarbeten med regioner i Sverige, Finland (inkl. Åland), Estland och
Lettland. Läs gärna mer om programmet på www.centralbaltic.eu/2014-2020
Under programperioden 2007-2013 finansierade programmet totalt 122 gränsöverskridande
projekt i mellersta Östersjöregionen. De genomförda projekten visar tydligt på vilket
mervärde gränsöverskridande samarbeten ger och hur det bidrar till utvecklingen av hela
regionen. Fyra projekt från programperioden 2007-2013 (en i vardera workshop) kommer
att berätta om hur de utnyttjade möjligheten att finansiera sin projektidé genom
programmet. Läs om alla 122 finansierade projekt på http://projects.centralbaltic.eu/
Kontakt och frågor rörande konferensen:
Matts.Lindman@sll.se, 08-123 144 09
Micaela.Tonndorf@lansstyrelsen.se, 08-785 54 72
Lokal: Summit Grev Ture, Grev Turegatan 30, nära Humlegårdsgatan.
Närmaste T-bana Östermalmstorg (uppgång Stureplan / Grev Turegatan).

