
Dialogmöte om regionalfonden
i Övre Norrland 2021 – 2027
Tid Torsdag den 15 november 2020. klockan 10.00 - 15.15

Plats Scandic Skellefteå, Kanalgatan 75, Skellefteå och digitalt

Övre Norrland är mitt i en pågående process att ta fram ett Europeiskt regionalt utvecklingsprogram för de sju 
kommande åren 2021–2027. Totalt räknat handlar det om miljardbelopp som ska användas för att utveckla övre 
Norrland i nästa programperiod. 

Pengarna kommer från Europeiska regionalfonden och möjliggör projekt för att utveckla innovation och företagande, 
infrastruktur, gröna investeringar och bredband. Mötets syfte är att föra dialog kring hur innehållet i programutkastet 
kan vidareutvecklas för att på bästa sätt möta de utvecklingsmöjligheter som finns i Övre Norrland. Du och din 
organisation är viktiga för att vidare kunna diskutera hur regionalfonden bidrar till att satsningar, prioriteringar och 
utvecklingsprojekt riktar sig mot rätt utmaningar och möjligheter. Vi tror också att mötet mellan olika aktörer bidrar till 
fler samarbeten mellan Västerbotten och Norrbotten. Din röst är viktig för det fortsatta arbetet!

Du som har anmält att du deltar digitalt kan följa dagen genom de länkar du hittar i programmet.

Program

10.00 - 10.15 Välkommen och inledning   Anslut till mötet här!
  Rickard Carstedt, regionråd Västerbotten och Nils-Olov Lindfors, regionråd Norrbotten

10.15 - 10.35 Information om sammanhållningspolitiken i nästa programperiod 2021–2027

10.35 - 11.10 Paneldiskussion om möjligheter och utmaningar i nya regionalfondsprogammet 2021–2027

11.20 - 12.30 Parallella workshops pass 1
  1. Innovationer och digitalisering   Anslut till mötet här!
  2. Hållbar samhällsutveckling (klimat, energi och miljö)   Anslut till mötet här!

12.30 - 13.30 Lunch

13.30 - 14.40  Parallella workshops pass 2
  1. Näringsliv, entreprenörskap och kompetensförsörjning   Anslut till mötet här!
  2. Infrastruktur och IKT Anslut till mötet   Anslut till mötet här!

14.50 - 15.15 Summering och avslutning Anslut till mötet   Anslut till mötet här!

15.15 Kaffe och fika
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