
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Information om projektmedel från 
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 
(ERUF)  
Fredagen den 27 mars 2020 

 

Kan er verksamhet bidra till regional utveckling? Då kan projektmedel från 

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) vara ett aktuellt verktyg för er. 

Ta tillfället i akt och lyssna på när Tillväxtverket informerar om ERUF och hur 

projektfinansiering fungerar. Region Kronoberg berättar om 

projektplaneringsverktyget förändringslogik. Dessutom kommer projektledaren för 

det ERUF-finansierade projektet Hållbar mobilitet i Gröna Kronoberg hålla ett 

intressant föredrag. Dagen avrundas med en panelintervju med projekterfarna 

tjänstepersoner som besvarar frågor kring hur det är att utveckla, driva och 

implementera ERUF-projekt. 

Varmt välkomna! 

 

 

Anmäl senast den 23 mars 2020 

Plats: Regionhuset, Nygatan 20, Växjö. Sammanträdesrum Bolmen.  

Karta: https://goo.gl/maps/r2XY4d1xDQKmrJqn7 

Datum och tid: 27/3 kl. 9.00–12.00. Fika och registrering från 9.00. Programmet 

startar 9.30. Anmälan är gratis. Förmiddagsfika ingår. 

 

Anmäl här 
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Program 

09.00 – Fika och registrering 

 

09.30 – Välkomna! 

 

09.40 – Hållbar mobilitet i Kronoberg  

Maria Persdotter Isaksson, projektledare för det ERUF-finansierade projektet 

Hållbar mobilitet i Gröna Kronoberg håller ett föredrag om projektet. 

 

10.10 – PAUS  

 

10.25 – Information om Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) 

Erik Wennerhag, handläggare på Tillväxtverket, informerar om att söka ERUF-

finansiering och för vad man kan söka finansiering för. 

 

10.55 – Information om projektplanering – Förändringslogik 

Josefine Wilhelmsson, projektutvecklare på Region Kronoberg, informerar om hur 

man planerar ett projekt. Ni får tips på verktyg som man kan använda vid 

processen från projektidé till projektansökan. 

 

11.10 – PAUS 

 

11.15 – Panelintervju 

En panel med projekterfarna personer blir utfrågade kring hur det är att utveckla, 

söka, driva och implementera ERUF-projekt. Utrymme för diskussion och 

frågestund.  



 
 

 
 

 
 
 
 

 

I panelen:  

• Maria Persdotter Isaksson, projektledare för projektet Hållbar mobilitet i Gröna 

Kronoberg 

• Malin Kjell, projektekonom 

• Erik Wennerhag, handläggare på Tillväxtverket 

• Slawomir Demkowicz-Dobrzanski, sekreterare för Strukturfondspartnerskapet 

Småland och Öarna 

Moderator: Josefine Wilhelmsson 

 

11.50–12.00 – Summering och avslut  
(Lunch ingår inte) 
 
 

 

 
Anmälan sker här och senast 23 mars 2020 

 
Har du några frågor? Eller önskas en enskild projektkonsultation med 
Tillväxtverket under eftermiddagen efter informationsmötet? Vänligen maila: 
josefine.wilhelmsson@kronoberg.se. Notera att det är begränsat antal sessioner för 
projektkonsultation under eftermiddagen. 
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