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INTERREG 2014 - 2020  
 
Østlandssamarbeidet inviterer i nær dialog med Kommunal- og moderniserings-
departementet og nasjonale kontaktpunkt til  

 
Lanseringskonferanse for Interreg Østersjøprogrammet 
og Interreg Nordsjøprogrammet  
 

Tirsdag 20. januar 2015  
 
Møtested: 
Thon hotell Arena, Lillestrøm 
 
Formål med konferansen:  
Økt kunnskap om de nye Interreg B programmene samt ønske om at flere norske aktører 
benytter seg av de mulighetene som ligger i Nordsjø- og Østersjøsamarbeidet og i Interreg-
programmene;  

 orientere om fokus i de nye programmene og hvilke muligheter det ligger i disse knyttet 
til åpning av første utlysning våren 2015 

 gi veiledning/bistand og god grunnlagsinformasjon til norske prosjektaktører og legge til 
rette for dialog og utsjekking av prosjektideer med sekretariatene og nasjonale 
kontaktpunkt 

 
Målgruppe:  
Nasjonale, fylkeskommunale og kommunale aktører, universitet og høyskoler, 
forskningsinstitutt, næringslivsnettverk/klynger, bedrifter, organisasjoner lokalisert på 
Østlandet 
 
Konferansen er gratis for deltakerne.  

 

Utkast til PROGRAM (pr. 11.12.14) 

 
09:30 Registrering og kaffe 
10:00 Velkommen  
 
10:10 Transnasjonalt samarbeid rundt Nordsjøen og Østersjøen – hvorfor er det viktig 

at Norge deltar? Inspirasjonsinnlegg v/leder av internasjonalt fagpolitisk utvalg i 
Østlandssamarbeidet og KS-leder, Gunn Marit Helgesen  

 
10:30 Interreg Østersjøprogrammet 2014 – 2020 – presentasjon v/prosjektrådgiver 

Elena Kolosova, Østersjøprogrammets sekretariat – Riga kontoret 
 
 Spørsmål  
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11:05 Interreg Nordsjøprogrammet 2014 – 2020 – presentasjon v/sekretariatsleder 
Christian Byrith, Nordsjøprogrammets sekretariat i Viborg 

 
Spørsmål  

 
11:40 Nyttig informasjon om kontroll og revisjon for norske prosjektaktører v/Mee 

Eline Eriksson, Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
 
 Spørsmål 
 
12:00 Lunsj 
 
13:00 Tre parallelle sesjoner med fokus på programmenes tematiske prioriteringer 

Informasjon, gode eksempler, presentasjon av ideer og dialog.  
Hva kjennetegner et godt prosjekt? Tips for søknadsskriving, utvikling av 
partnerskap, arbeidspakker, mv.  

 

 Innovasjon og vekst 
Møteansvarlige: Christian Byrith (Nordsjøprogrammet), Vidar Jensen (KMD) og Ann 
Irene Sæternes (Østersjøprogrammet) 
Bidrag fra: Innovasjon Norge v/Eivind Petershagen, Østfold fylkeskommune 
v/Gabriella Grolms, Meteorologisk Institutt, m.fl.  
 
 

 Energi, klima og miljø 
Møteansvarlige: Elena Kolosova (Østersjøprogrammet), Axel Rød (KMD) og Kate 
Clark (Nordsjøprogrammet) 
Bidrag fra: OREEC, Energigården v/Erik Eid Hohle, m.fl. 

 

 Grønn transport og mobilitet 
Møteansvarlig: John Halvard Eide (Nordsjøkommisjonen/Interreg Europa), Arve 
Skjerpen (KMD/Østersjøprogrammet).  
Bidrag fra: Transportøkonomisk Institutt v/Johanna Ludvigsen, Akershus 
fylkeskommune v/Tom Granquist, Østlandssamarbeidet v/Inge Brørs, planavd. i KMD 
vedrørende urban mobility 
 
 
14:15 Kaffepause 
 
14:35 Sesjonene fortsetter  
15:30 Konferansen avsluttes 

                                     


