INBJUDAN
Ansökningsseminarier, ansökningsrunda 2017:2
Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020
Bäste projektansökare!
Det är snart dags för en ny ansökningsrunda i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020.
Inför ansökningsrundan som stänger den 15 september 2017 kl 24.00 anordnar vi två
ansökningsseminarier mellan 10.30 - 15.45, på följande datum och platser.
19 maj i Köpenhamn, Danmark
24 augusti i Göteborg, Sverige
Seminariet kommer att ge viktig vägledning och information till alla projekt som är redo att
skicka in en ansökan, och möjlighet till direkt dialog med sekretariatet. Det kommer att
informeras om hur man fyller i våra elektroniska ansökningssystem (såväl Min ansökan som
eventuellt Regionalforvaltning.no), budgetmodellen, formella krav, samt tips och råd kring vad
som är bra att tänka på inför ansökan.
Efter den inledande genomgången erbjuds ni ett samlat 45-minuters möte per projekt med
sekretariatet. Det betyder att ni får enas om när ni önskar att ha ert projektmöte.
Vi uppmanar alla projekt som planerar att skicka in en ansökan att delta på ett av dessa
ansökningsseminarier. Vi ser gärna att projekten representeras av en projektledare och en
projektekonom från såväl Lead partner som Koordinerande partner och eventuellt Norsk
projekteier (där så är aktuellt).
Vänligen notera att dessa ansökningsseminarier enbart riktar sig till de projekt som har
för avsikt att komma in med en ansökan i ansökningsrunda 2017:2 mellan 14 augusti – 15
september 2017 eller med ett förprojekt.
Anmälan sker här:
Köpenhamn, Danmark – 19 maj 2017
Göteborg, Sverige – 24 augusti 2017
Vi behöver din anmälan senast den 28 april om du avser att delta i Köpenhamn den 19 maj
och den 21 juni om du avser att delta i Göteborg den 24 augusti 2017. Vi förbehåller oss
rätten att ställa in seminariet vid för få anmälda deltagare. Vid eventuell avanmälan skicka ett
mail till: pernilla@interreg-oks.eu
Vi uppmuntrar er också att inkomma med ett projektutkast som underlag för dialogmötet med
sekretariatet. Detta underlag skulle vi behöva senast den 28 april om ni avser att ha mötet i
Köpenhamn den 19 maj och den 21 juni om ni avser att ha mötet i Göteborg den 24 augusti.
Maila det direkt till Lone Hylander: lone@interreg-oks.eu.
Kostnader för resor och eventuell övernattning står deltagarna för själva. Vi bjuder på lunch.
Varmt välkomna!
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