Från idé till verklighet

– informationsmöte om projektfinansiering från EU och från fonder och stiftelser
KulturÖsterbotten & Livsmedelsverket / Landsbygdsnätverkstjänster bjuder i samarbete med
Svenska kulturfonden på en eftermiddag späckad med information om finansieringsmöjligheter
för österbottniska aktörer. Välkommen med!

Tid:

Fredag 25 mars 2022 kl. 11.30–15.30

Plats:

Folkhälsanhuset Wasa (Glaskabinettet), Wasaborgsgränd 4, Vasa
Evenemanget kommer även att strömmas.

PROGRAM:
11.30

Lunch: Meet & Greet vid Restaurang Julius i Folkhälsanhuset Wasa
Ät lunch (på egen bekostnad) med deltagare och arrangörer!

12.30

Del 1: EU-PROJEKTFINANSIERING DE KOMMANDE ÅREN
Introduktion och översikt om det nya CAP-programmet (landsbygdsprogrammet)
med fokus på landsbygdsutvecklingsdelen och Leader med Ann-Sofi Backgren,
nätverksexpert vid Livsmedelsverket / Landsbygdsnätverkstjänster
Kommentarer om det nya CAP-programmets möjligheter ur österbottnisk synvinkel:
utvecklingsexpert Petri Svanbäck vid NTM-centralen (landsbygdsprogrammet)
och verksamhetsledare Mathias Högbacka vid Aktion Österbotten (Leader-perspektiv)

13.30

Del: 2 STRUKTURFONDERNAS MÖJLIGHETER
Strukturfonderna – Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska
socialfonden (ESF) – presenteras. Också möjligheter till projekt över regiongränserna presenteras.
Vad som erbjuds Österbotten diskuteras av
– Niklas Ulfvens, utvecklings- och näringslivschef vid Österbottens förbund (ERUF-finansiering)
– Jouni Kytösaari, finansieringsexpert vid Mellersta Österbottens NTM-central (ESF-finansiering)
– Susanna Ehrs, regionutvecklingsexpert vid Österbottens förbund (Interreg Aurora-finansiering)

14:30

Kaffepaus
Svenska kulturfonden bjuder på kaffe i Restaurang Julius.

14:45

Del 3: SJÄLVFINANSIERING OCH PROJEKTFINANSIERING
Presentation av Svenska kulturfondens bidrag: självfinansieringandel för EU-projekt,
bidrag för fastighetsprojekt och renoveringar av föreningshus:
– ombudsman Martin Enroth och fastighetschef Joel Johansson
Presentation av Svenska folkskolans vänners bidragsformer:
– Anna-Karin Öhman, sektorsansvarig för fri bildning och rektor för SFV:s studiecentral
Presentation av KulturÖsterbottens verksamhet och bidragsformer:
samt diskussion kring konkreta tips och färdkost inför projektplaneringen
– kulturchef Åsa Blomstedt

15:30

Tack för idag och trygg hemfärd!

Anmäl dig senast tisdag 22 mars!

Länk till anmälningsformulär: https://forms.gle/GzNbWKZiJBSUQLPfA
– Meddela om du ämnar delta på plats i Vasa (nämn då också eventuella allergier!)
eller om du önskar få en länk till webbströmningen!

Närmare information om evenemanget:
ombudsman Martin Enroth
Svenska kulturfonden
e-post: martin.enroth@kulturfonden.fi
tfn 040 715 4697
kulturchef Åsa Blomstedt
KulturÖsterbotten / SÖFUK
e-post: asa.blomstedt@kulturosterbotten.fi
tfn 040 485 5273

Arrangörer: KulturÖsterbotten / SÖFUK & Livsmedelsverket / Landsbygdsnätverkstjänster
i samarbete med Svenska kulturfonden

