Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö
Grenseoverskridende samarbeid over fjell og hav

Uppstartskonferens Botnia-Atlantica 2014-2020
Tid: 10–11 december
Plats: Umeå Folkets Hus, lokal Grim
Moderator: Lars Losvik

Program 10 december:
11.30

Lunch

12.30

Välkomna!
Fredrik Lindegren, konstnärlig ledare Umeå 2014

13.00

Gränsen genom historien
Martin Hårdstedt, historieprofessor Umeå Universitet, tar oss med på en historisk
resa som ger en inblick i vilken roll landsgränser har spelat

14.00

Fika

14.30

Gränsöverskridande mervärde inom Botnia-Atlantica
Varför samarbetar vi över landsgränser och vilken roll ska landsgränserna spela i våra
kommande projekt?
Jenny Bergkvist, programdirektör Förvaltande myndighet

15.00

Hur lägger man bäst upp ett projekt?
En genomgång av projektmetodik som underlättar vid projektplanering
Tommie Helgée, European Minds

17.00

Avslut på dagen

19.00

Middag på Rex (festvåningen)
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Program 11 december:
9.00

Presentation av det nya Botnia-Atlanticaprogrammet
Rolf Wännström & Ulf Grindgärds, programsekretariatet

9.40

Att tänka på vid genomförande av gränsöverskridande projekt
Korta konkreta tips från projekt som genomförts i tidigare program

10.10

Fika

10.30

Resultat och långsiktighet
Projekten Animal Sensor Networks (Botnia-Atlantica) och MARLIN (Central Baltic)
berättar om hur resultaten från deras projekt lever vidare

11.30

Lunch

12.30

Story-telling
Hur kan vi bli bättre på att förmedla våra resultat?
Jenny Eklund, Sprind Kompetens

14.00

Avslutning och fika

Anmäl ert deltagande via länken senast onsdag 26 november:
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/kalender/2014/Pages/uppstartskonferens-botnia-atlantica-2014-2020.aspx

Hotellrum finns förbokade på Hotell Winn, ange referens ”Botnia-Atlantica” vid
bokning. Deltagarna står för sina egna boendekostnader.
Önskas plats på taxiflyg från Vasa anmäler man detta till info@botnia-atlantica.eu
Observera att platserna är begränsade och att först till kvarn gäller samt att anmälan
till taxiflyget är bindande. Kostnader för taxiflyget kommer att faktureras
passagerarna i efterhand.
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