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Uutta BotniaAtlanticassa

Nytt projekt i BotniaAtlantica

Uusi hanke BotniaAtlanticassa

Vid BotniaAtlanticas senaste
ansökningsomgång beviljades ett projekt. Det är

BotniaAtlantican uusimmalla hakukierroksella
myönnettiin rahoitusta ainoastaan yhdelle

Kvarkenrådet som tilldelas 620 000 EUR i EU
medel för projektet FAIR som ska utveckla en

hankkeelle. Kyseessä on Merenkurkun
neuvoston FAIRhanke, jolle myönnetään 620

metodik för en tidig och effektiv

000 euroa EUrahoitusta varhaisen ja tehokkaan

kommersialisering av eldrivet regionalflyg i
BotniaAtlanticaregionen.

kaupallistamismallin luomiseksi alueelliselle
sähkölentoliikenteelle BotniaAtlanticaalueella.

Läs mer om FAIR på vår hemsida.

Covid19

Koronavirus COVID19

Under dessa extraordinära omständigheter till

Koronaviruksen aiheuttamien poikkeuksellisten

följd av coronaviruset så är det sannolikt att
projekt med kort varsel kommer att behöva ställa

olosuhteiden takia on todennäköistä, että
hankkeet joutuvat lyhyellä varoitusajalla

in resor, konferenser eller andra typer av möten

peruuttamaan matkoja, konferensseja tai muita

och sociala sammankomster. Om avbokningar
eller inställda evenemang påverkar projektet i

kokouksia ja sosiaalisia tapaamisia. Mikäli
peruutukset tai perutut tapahtumat vaikuttavat

den grad att det riskerar att inte kunna nå sina
mål, ta kontakt med er handläggare.

hankkeeseen siinä määrin, että hankkeen
tavoitteiden saavuttaminen on epävarmaa, tulee

Läs mer om detta på vår hemsida.

teidän ottaa yhteyttä hankekäsittelijäänne.
Lue lisää aiheesta kotisivuiltamme.

Ny ansökningsomgång 1–10
september

Uusi hakukierros 1.–10. syyskuuta

BotniaAtlantica öppnar en ansökningsomgång

10. syyskuuta Innovaatiotoimintalinjan
esitutkimuksille. Toivotamme erityisen

1–10 september för förstudier inom Innovation.
Vi välkomnar särskilt innovativa lösningar för att

BotniaAtlantica avaa uuden hakukierroksen 1.–

tervetulleiksi innovatiiviset ratkaisut

hantera pandemier.

pandemioiden hallitsemiseen.

En förstudie kan pågå upp till nio månader och

Esitutkimus voi kestää enintään yhdeksän

beviljas högst 45 000 EUR i EUmedel, (totalt 90
000 EUR) och ska syfta till att skapa ett starkt

kuukautta ja sille voidaan myöntää korkeintaan
45 000 euroa EUrahoitusta (yhteensä 90 000

partnerskap kring en i förstudien utredd

euroa). Esitutkimuksen tulee tähdätä vahvaan
kumppanuussuhteeseen esitutkimuksessa

projektidé med sikte på att starta upp ett projekt i
kommande programperiod.
Läs mer om förstudier på vår hemsida

selvitetyn hankeidean ympärille, tavoitteena
uuden hankkeen aloittaminen seuraavalla
ohjelmakaudella.

Lue lisää esitutkimuksista kotisivuiltamme.

Semester på sekretariatet

Sihteeristön lomat

Semestertider hägrar och BotniaAtlanticas
sekretariat kommer vara helt stängt mellan 6 juli

Lomat lähestyvät, ja sihteeristö on täysin
suljettuna 6.7.–9.8.2020.

och 9 augusti.

Årskonferens 2020

Vuosikonferenssi 2020

Den 2–3 december är det dags för Botnia

BotniaAtlantican vuosikonferenssi pidetään 2.–

Atlanticas årskonferens. Vi hoppas naturligtvis
kunna genomföra den på plats i Bodø, men har
beredskap för att den kan komma att behöva
genomföras digitalt. Markera datumen i er

3. joulukuuta. Toivomme tietenkin voivamme
järjestää sen Norjan Bodössä, mutta olemme
myös valmistautuneet pitämään konferenssin
digitaalisena. Merkitkää päivämäärä kalenteriin.

kalender. Vi återkommer med mer information
längre fram.

Tiedotamme asiasta lisää myöhemmin.

Mitt Europa 2020

Minun Eurooppani 2020

Den årliga kampanjen Mitt Europa har som
tidigare meddelats flyttats fram på inrådan av

Vuosittaista Minun Eurooppani kampanjaa on
aiemman ilmoituksen mukaisesti lykätty

EUkommissionen. Mest troligt kommer nu
kampanjen att genomföras digitalt i september
oktober istället. Vi återkommer med mer

Euroopan komission kehotuksesta. Kampanja
toteutetaan todennäköisesti digitaalisena syys–
lokakuussa. Tiedotamme asiasta lisää

information om detta.

myöhemmin.

Trevlig sommar!

Hauskaa kesää!

Avslutningsvis vill vi önska er alla en riktigt skön
sommar. Det blir en annorlunda sommar för de

Haluamme lopuksi toivottaa teille kaikille oikein
aurinkoista kesää. Tämä kesä on useimmille

flesta av oss denna sommar, men vi hoppas att
ni får möjlighet att njuta av nyupptäckta lokala
utflyktsmål i vår vackra natur.

meistä hieman erilainen, mutta toivon mukaan
saatte mahdollisuuden nauttia vastalöydetyistä
paikallisista retkikohteista ja nähtävyyksistä
kauniissa luonnossamme.

Håll ut, håll avstånd och håll

Ottakaa fyysistä etäisyyttä mutta

kontakten!

henkistä läheisyyttä!

Mer information om programmets status finns

Lisää tietoa ohjelman tilanteesta löytyy

på webbplatsen.

verkkosivuilta.

Läs mer om att ansöka på webbplatsen.

Lue hakemisesta lisää verkkosivuilta.

Pågående projekt

Käynnissä olevat hankkeet

Du kan läsa om våra projekt i projektbanken.

Voit lukea hankkeista hankerekisteristä.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Näin käsittelemme henkilötietojasi

För att kunna skicka nyhetsbrev till dig behöver vi spara
och behandla personuppgifter om dig, såsom din
mejladress.

Jotta voimme lähettää sinulle uutistiedotteita, meidän
täytyy tallentaa ja käsitellä henkilötietojasi, esim.
sähköpostiosoitettasi.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter

Lue lisää siitä, miten käsittelemme henkilötietoja

www.botniaatlantica.eu
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