Indbydelse
Nordjysk netværk for Interreg- projekter
Er du med i et Interreg ØKS/KASK projekt?
Der er i dag knap 20 nordjyske institutioner, forvaltninger og
virksomheder, der er partner eller Lead Partner i et interreg ØKS/KASK
projekt, og alle står overfor den udfordring det kan være med
eksempelvis partnerskabserklæringer, kommunikationsplaner,
afrapportering og fremdrift hos partnere. Hvorfor ikke hjælpe hinanden,
så alle får lettere ved at gennemføre projektet på bedst mulig måde?
NordDanmarks EU-kontor vil gerne opfordre til samarbejde, og derfor
inviteres du til Interreg netværksmøde

Fredag den 30. september 13-15
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
NordDanmarks EU-kontor har gennem flere år hjulpet de nordjyske
kommuner, uddannelsesinstitutioner og Regionen med Interreg projekter.
Kontoret hjælper blandt andet med sparring til ansøgninger, opsøgning af
partnere og i visse tilfælde også med support til projektlederen i selve
driftsfasen.

Hvor detaljeret skal
partnerskabserklæringen være?

Hvordan undgår vi
timeregistrering?

Må vi ekskludere
en partner, der
ikke leverer?

Det er vores klare opfattelse, at Interreg-partnere kan have stor glæde af
at udveksle både gode og dårlige erfaringer med hinanden. Ofte er
udfordringerne meget ens, så spredning af erfaringer kan være en rigtig
stor hjælp, og spare én for mange timers arbejde.
Formålet vil i første omgang være at mødes og få afstemt, om der er interesse for et Interreg ØKS/KASK
netværk. Hvis der er, så skal vi blandt andet have kigget på følgende: Hvad skal møderne indeholde? Hvor
ofte bør man mødes? Skal/kan netværket også bruges til at finde partnere til nye projekter? Dernæst skal
netværket bruges til videndeling om jeres projekter. Flere af jer har emner/aktiviteter, der falder indenfor
samme område, og hvor det vil give mening at samarbejde og eventuelt deltage i hinandens
arrangementer.
Dagsorden:








Velkomst v/Jane Vinter, NordDanmarks EU-kontor
Kort præsentation af jer og jeres projekter
Eventuelle udfordringer, som I gerne vil have sparring til
Opdeling i grupper: Projektledelse (både overordnet og lokalt), kommunikation og økonomi
o 20 min. til grupperne, hvor I skal diskutere, hvordan vi bedst kan udveksle erfaringer og
bruge hinanden fremover
Opsamling fra grupperne og diskussion om eventuel fremtidig struktur på netværket
Næste møde?

Send en mail til jav@ndeu.dk og oplys hvor mange I ønsker at deltage senest tirsdag den 27/9.

