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KUTSU
Kansallinen Itämeri ja INTERREG -infopäivä
EU:n Itämeri-strategia, Itämeren alueen ohjelma, INTERREG EUROPE -ohjelma
Aika:

Perjantai 12.12.2014, klo 10.00 – 16.00

Paikka:

Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki (Sali 104)

Itämeri-yhteistyössä ja EU:n tukemassa rajat ylittävässä yhteistyössä tapahtuu tällä hetkellä paljon. EU:n
Itämeri-strategian toimintasuunnitelmaa ollaan päivittämässä. Uudet EAY/INTERREG –ohjelmat, joista
monet ovat keskeisiä Itämeri-strategian toteuttamisen kannalta, ovat lähdössä liikkeelle. Myös muita
rahoitusvälineitä pyritään enenevässä määrin valjastamaan Itämeri-strategian tueksi ja lisäämään niiden
välistä synergiaa. Itämeri-strategian viestintää tehostetaan avaamalla sille omistettu suomenkielinen
verkkosivu.
Näistä asioista Suomessa vastaavat tahot ovat siksi päättäneet järjestää kansallisen infopäivän, jossa
käsitellään erityisesti
- EU:n Itämeri-strategian ajankohtaisia asioita,
- Itämeren alueen uutta ohjelmaa ja joulukuussa avautuvaa ensimmäistä hakua sekä
- koko EU:n kattavaa INTERREG EUROPE –ohjelmaa.
Lisäksi luodaan yleiskatsaus muihin alueellisen yhteistyön kannalta merkittäviin rahoitusvälineisiin.
Tietoa näistä asioista on lähiaikoina tarjolla monessakin yhteydessä. Tässä tilaisuudessa pyrimme kuitenkin
tarkastelemaan asioita erityisesti suomalaisten toimijoiden näkökulmasta.
Tilaisuus on suomenkielinen, maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille.

Tilaisuuteen ilmoittaudutaan sähköisesti linkistä ILMOITTAUTUMINEN viimeistään 5.12.2014.
HUOM! Paikkoja on rajoitetusti (135) ja joudumme mahdollisesti sulkemaan ilmoittautumisen
ennen määräaikaa! Selvitämme mahdollisuutta seurata tilaisuutta live webcasting –lähetyksenä ja
tilaisuuden jälkeen tallenteina. Tiedotamme asiasta lisää myöhemmin.
Tilaisuudessa esitettävä aineisto julkaistaan tilaisuuden jälkeen mm. Itämeri-strategian
verkkosivuilla ja työ- ja elinkeinoministeriön kotisivuille.
Lisätietoja: marikki.jarvinen@tem.fi

Tervetuloa kuuntelemaan, kysymään ja keskustelemaan!
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Alustava ohjelma

10.00 – 10.05

Tilaisuuden avaus
Neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen (TEM)

10.05 – 11.15

EU:n Itämeristrategian ajankohtaiskatsaus
Itämeri-suurlähettiläs Erja Tikka (UM)
Esimerkkejä käytännön hankkeista
(tbc)

11.15 – 12.15

Itämeren alueen ohjelma 2014-2020 – esittely
Kehittämisjohtaja Matti Lipsanen (Hämeen liitto)
Kommenttipuheenvuoroja
Neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman (YM), muita (tbc)

12.15 – 13.00

Lounastauko (omakustanteinen lounas)

13.00 – 14.00

Itämeren alueen ohjelma 2014-2020 – ensimmäinen haku
Project Officer Helinä Yli-Knuutila (Interreg Baltic Sea Region)
Valtion vastinrahoitus
Aluekehitysneuvos Harry Ekestam (TEM)

14.00 – 14.45

INTERREG EUROPE –ohjelman esittely
Neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen (TEM)
Erityisasiantuntija Annukka Mäkinen (Suomen kuntaliitto)

14.45 – 15.00

Tauko

15.00 – 15.15

Yleiskatsaus muihin relevantteihin rahoitusvälineisiin ja
Itämeri-strategian verkkosivun julkistaminen
Kehitysjohtaja Hanna Ekman (Centrum Balticum)

15.15 – 15.45

Kysymyksiä, keskustelua
Tilaisuuden päättäminen

