EU-bidrag och projektstöd
så beviljas din organisation offentlig ﬁnansiering
Konferens 26 – 27 november 2007 • Temadag 28 november, 2007 • Salén Konferens, Stockholm
Under två inspirerande dagar
lyssnar du till:
Karin Hallin, internationell sekreterare
Halmstad kommun, guidar dig steg för steg
i hur du går från initial idéskiss till framgångsrik ansökan.
Lars Mikaelsson, konsult inom projektadministration och projektrapportering, ger
dig praktisk vägledning i hur du bl.a. hanterar
den ekonomiska administrationen före, under
och efter projektet.

• Så utvecklar du en slagkraftig projektidé som ökar möjligheterna
till EU-ﬁnansiering
• Lär dig tolka riktlinjerna och formuläret så att du kan sammanställa en framgångsrik ansökan från grunden
• Hur identiﬁerar och samarbetar du med lämpliga projektpartners
från andra EU-länder?
• Så hanterar du den ekonomiska administrationen före, under och
efter ditt EU-projekt?
• Vad innebär den nya programperioden för din organisation
– vilka nya möjligheter till ﬁnansierig ﬁnns?
• Lyssna till framgångsrika praktikfall där kommuner och företag
beviljats ﬁnansiering – hur gick man tillväga i de olika faserna?

Johan Linder, informatör och ansvarig
för regionalpolitik och strukturstöd vid
riksdagens EU-upplysning, redogör för hur
organiseringen av strukturfonderna och de
transnationella programmen har förändrats.
Iwona Preis, konsult med inriktning på EUprojekt och svenska relationer med Polen,
redogör för hur din organisation kan ta del
av de omfattade polska strukturfonderna.
Näringsdepartementet, enheten för
regional tillväxt, berättar om regerings
framtida planer och strategier på området
regional tillväxt och sysselsättning.
Carinne Lancereau, EU-samordnare Örebro
kommun, redogör för hur man arbetat med
EU-projektet ”Baltic Sea Cycling” och delar
med sig av praktiska tips.
Sven Lindström och Eric Jaremalm,
VD resp. projektledare Midsummer AB,
delar med sig av hur sitt företag beviljades
ﬁnansiering inom ramprogrammet för
forskning och utveckling.

TEMADAG 28 NOVEMBER

7:e ramprogrammet för forskning och utveckling
– hur ansöker din organisation om stöd för innovativ forskning?

Under en fördjupande heldag tar du del av vad som är att vänta från EU:s nya program för forskning och utveckling. Hur långt har man
kommit i arbetet och vilka områden som kommer prioriteras i de närmaste sju åren? Möjligheterna att genom EU-ﬁnansiering modernisera
och utveckla sin verksamhet är stora för många olika typer av organisationer. Genom att öka kunskapen kring ramprogrammet samt hur
du går tillväga i ansökningsförfarandet ökar dina chanser att bli beviljad ﬁnansiering och eventuellt ingå i fruktbara samarbeten med lärosäten och andra företag. Ta även del av Programmet för Konkurrenskraft och Innovation (CIP) och lär dig hur du ﬁnner rätt ﬁnansiering.
Under dagen närvarar personal från Vinnova (ej bekräftad) samt Lars Ilmoni från NUTEK. Din organisation får ta del av tips för att uppnå
ökad tillväxt och utveckling.

Tack till:

Arrangeras av:

Anmäl dig idag!
Telefon 08-545 29 752
Fax 08-545 29 751
E-post kundtjanst@iqpc.se

Mer information om den här konferensen finns på www.iqpc.com/se/eubidrag

EU-bidrag och projektstöd
så beviljas din organisation offentlig finansiering
Konferens 26-27 november 2007 • Temadag 28 november, 2007 • Salén Konferens, Stockholm
Vid årsskiftet lanserade EU nya strukturfonder och program till ett totalt värde av 308 041 miljoner euro för perioden 2007-2013.
Detta innebär att du som vill erhålla offentlig finansierig från EU behöver utveckla din kompetens om hur du gör detta på bästa
sätt. För att bli beviljad finansiering behöver din organisation formulera nyskapande projektidéer som ligger i linje med den
europeiska dimensionen. Det är också viktigt att besitta den kompetens som behövs för att tolka riktlinjerna och gå rätt tillväga i
ansökningsförfarandet.
På IQPC:s konferens får du under två dagar möjlighet att ta del av konkreta tips och råd på hur du bör arbeta med EU:s
strukturfonder och program. Du får bl.a. lyssna till hur din organisation utvecklar en slagkraftig projektidé från grunden
och hur du sedan förankrar och marknadsför den hos din omgivning. Bli framgångsrik i din projektdesign och formulera bra
strategiska och operationella mål för projektet. Öka din kunskap om hur du fyller i de invecklade ansökningsformulären
samt hur du sköter den ekonomiska administrationen före, under och efter projektets löptid.
Lyssna till lyckade praktikfall från såväl offentlig som privat sektor där kommuner och företag redogör för hur de gått tillväga
för att få finansiering, hur de arbetat under projektet och vilka resultaten blivit. Hur identifierade man rätt bidrag och hur arbetade
man konkret under ansökningsförfarandet? Ta även del av regeringens övergripande mål för Sveriges regionala tillväxt och lär
dig navigera bland alla fonder och program.
Under två inspirerande dagar lyssnar du till:
Karin Hallin, internationell sekreterare Halmstad kommun, guidar dig steg för steg i hur du går från initial idéskiss till
framgångsrik ansökan.
Lars Mikaelsson, konsult inom projektadministration och projektrapportering, ger dig praktisk vägledning i hur du hanterar
den ekonomiska administrationen före, under och efter projektet.
Johan Linder, informatör och ansvarig för regionalpolitik och strukturstöd vid riksdagens EU-upplysning, redogör för hur
organiseringen av strukturfonderna och de transnationella programmen har förändrats.
Iwona Preis, konsult med inriktning på EU-projekt och svenska relationer med Polen, redogör för hur din organisation kan ta
del av de omfattade polska strukturfonderna.
Näringsdepartementet, enheten för regional tillväxt, berättar om regerings framtida planer och strategier på området regional
tillväxt och sysselsättning.
Carinne Lancereau, EU-samordnare Örebro kommun, redogör för hur man arbetat med EU-projektet ”Baltic Sea Cycling” och
delar med sig av praktiska tips.
Sven Lindström och Eric Jaremalm, VD resp. projektledare på Midsummer AB, delar med sig av hur sitt företag beviljades
finansiering inom ramprogrammet för forskning och utveckling.
Missa inte temadagen den 28 november:

7:e ramprogrammet för forskning och utveckling – hur ansöker din organisation om stöd för innovativ forskning?
Under en fördjupande heldag tar du del av vad som är att vänta från EU:s nya program för forskning och utveckling. Hur långt har
man kommit i arbetet och vilka områden kommer prioriteras de närmaste sju åren? Möjligheterna att genom EU-finansiering modernisera och utveckla sin verksamhet är stora för många olika typer av organisationer. Genom att öka kunskapen kring ramprogrammet samt hur du går tillväga i ansökningsförfarandet ökar du dina chanser att bli beviljad finansiering och eventuellt ingå i fruktbara
samarbeten med lärosäten och andra företag. Ta även del av Programmet för Konkurrenskraft och Innovation (CIP) och lär dig hur
du finner rätt finansiering. Under dagen närvarar Lars Ilmoni från NUTEK samt personal från Vinnova. Ditt företag ges en god
inblick vilka möjligheter som ﬁnns för ökad tillväxt och utveckling.
Varmt välkommen på konferensen i november
Med vänliga hälsningar

Rickard Blom,
Projektledare, IQPC

Anmäl dig idag på telefon 08-545 29 752, på fax 08-545 29 751 eller på e-post kundtjanst@iqpc.se
Skriftlig anmälan skickas till IQPC Kundtjänst, Klara Östra Kyrkogata 2B, 111 52 Stockholm

Konferensdag 1 • Måndagen 26 november
8:30

Morgonkaffe och registrering

9:00

Ordförande Lars Mikaelsson inleder konferensen

9:15

Ta del av regeringens övergripande arbete för
regional tillväxt och sysselsättning

• Vilka är regeringens planer för området regional tillväxt?
• Vad säger ”Sveriges nationella strategi för konkurrenskraft,
entreprenörskap och sysselsättning?
• Vilka mål syftar strategin till att uppnå?
Näringsdepartementet, enheten för regional tillväxt, berättar om
regeringens framtida planer och strategier på området regional
tillväxt och sysselsättning. Näringsdepartementets roll är att skapa
goda grundförutsättningar – nödvändiga strukturer för en hållbar
tillväxt och en god servicenivå i alla delar av landet. Den 18 januari
2007 fattade regeringen beslut om att överlämna de åtta förslagna
regionala strukturfondsprogrammen till EU-kommissionen.

10:10 Förmiddagskaffe
10:30 Programperioden 2007-2013 – så har organiseringen av strukturfonderna och de transnationella
stödprogrammen förändrats
• Den europeiska sammanhållningspolitiken – vilka övergripande
målsättningar syftar EU-stödet till att uppnå?
• Vad fokuserar man på under den nya programperioden och vad
är nytt i förhållande till de föregående perioderna?
• ERUF, ESF och EGTS – vilka nya fonder och program finns tillgängliga för din myndighet/företag att söka i samband med lanseringen
av de nya fonderna och stödprogrammen?
• Vart vänder du dig och hur går du tillväga då din organisation vill
ansöka om projektstöd från de transnationella stödprogrammen?
Johan Linder, EU-upplysningen vid Sveriges Riksdag. Johan är informatör och ansvarig för frågor rörande regionalpolitik och strukturstöd
vid den webbaserade informationstjänsten EU-upplysningen.se. Johan
är en erfaren föreläsare då han på regelbunden basis ger presentationer och föredrag på ämnena strukturfonder och tematiska program.

11:30 Lunch
12:30 Polska strukturfonder – öka din kunskap om hur din
organisation erhåller finansiering genom samarbete
med polska partners

•
•

•
•

•
•
•

Polen har tilldelats 100 miljarder euro av kommissionen att använda
för EU-projekt under perioden 2007-2013. Detta medför stora
möjligheter för svenska kommuner, myndigheter, organisationer
och företag. Genom att ingå i fruktbara samarbeten med polska
partners får din organisation tillgång till nya strukturfondsmedel för
att utveckla verksamheten.
Vilka områden prioriterades under fondperioden 2004-2006 och
vilka slutsatser kan vi dra detta?
Hur lyckosam har svenska organisationer varit i att nyttja dessa
medel under tidigare perioder och hur har det internationella
samarbetet sett ut?
Hur förbereder sig din organisation för deltagande i projekt med
polska partners?
Fondperioden 2007-2013 – öka din kunskap om det viktigaste
inom områdena förberedelser, program, miljö- och infrastrukturella
satsningar, humankapital och innovativt näringsliv
Vilka möjligheter finns för givande samarbeten mellan svenska och
polska lokala myndigheter?
Så finner din organisation nya vägar till finansiering av svensk-polska
partnerskap
Öka din kunskap om EU-bidrag till SME – hur identifierar du dem och
hur går du vidare?

Iwona Preis, är VD för konsultbolaget Preis Consulting AB med
inriktning på EU-projekt och svenska relationer med Polen. Hon har
drivit regionala projekt med inriktning på export av varor och tjänster
till Polen och Baltikum, jobbat med företagsetableringar och marknadsrapporter samt med uppbyggnad av partnerskap mellan myndigheter
och organisationer på båda sidorna av Östersjön. Iwona har erfarenhet
av att driva EU-projekt från idé till ansökan och genomförande inom
arbetsmarknad, kompetensutveckling, integration och jämställdhet.
Det senaste expertområdet är Polen med strukturfonder som ett
omfattande inslag i landets ekonomi. Bland uppdragsgivare finns
Länsstyrelsen i Stockholm, Stockholms Läns Landsting, Dataföreningen,
Stockholms Stad, Polska Institutet, Sida Östersjöenheten, Svenska
Institutet, ESF Rådet i Stockholm samt Svenska EU projektföreningen
Effektnet.

14:00 Eftermiddagskaffe
14:30 Så hanterar du ekonomi och administration före,
under och efter ditt EU-projekt
• Så upprättar du en stabil projektbudget där du förutspår och
beräknar enskilda kostnadsposter
• Projektets konkreta organisation – hur många grupper/nivåer bör
etableras i projektets idé och omfattning?
• Hur ser EU-kraven ut gällande och medfinansiering, egen finansiering, tillåtna källor för medfinansiering, gåvor och volontärer?
• Ta del av metoder som hjälper dig genomföra en tydlig kontinuerlig
avrapportering till ansvarig utbetalande myndighet
Lars Mikaelsson, är konsult inom projektadministration och
projektplanering vid Projectservices.se.

15:30 Bensträckare
15:40 Lars Mikaelsson fortsätter
• Så genomför du en fortlöpande dokumentation av projektarbetet
samt bokför alla relevanta uppgifter så att rapportering och
utvärdering underlättas
• Hur redovisar du kostnaderna under projektets gång och hur
sammanställer du en korrekt slutredovisning efter projektets slut?
• Distribution och informationsspridning – hur utforma interna och
externa informationsaktiviteter under projektets gång som skapar
goodwill och förhindrar missförstånd?
Lars Mikaelsson, är konsult inom projektadministration och projektplanering vid Projectservices.se. Lars har en gedigen erfarenhet från
arbete med EU-projekt. Han har bl.a. varit projektledare för IST forskningsprojekt inom ramen för 5:e ramprogrammet och varit transnationell projektledare i NPP projekt med partners från Norge, Färöarna,
Skottland och Finland. Lars har även erfarenhet från projekt med små
och medelstora företag samt en rad tekniska projekt.

16:45 Ordförande summerar och avslutar konferensen
första dag
Sagt om tidigare IQPC konferenser på temat
näringslivsutveckling och tillväxt:
”Mycket imponerande & inspirerande”
”Höjd, bredd, personligt och pedagogiskt”
”Utmärkt med praktiska tips att implementera i arbetet”
”Fantastiskt konferensinnehåll och kunniga talare”
”Tydligt konkret innehåll för mig att ta med mig hem. Toppen!”

Anmäl dig idag på telefon 08-545 29 752, på fax 08-545 29 751 eller på e-post kundtjanst@iqpc.se
Mer information om den här konferensen finns på www.iqpc.com/se/eubidrag

Konferensdag 2 • Tisdagen 27 november
8:30

Morgonkaffe

8:50

Ordförande Lars Mikaelsson inleder konferensens
andra dag

9:00

Så beviljades ett litet och nystartat företag 1,1
miljoner euro i finansiering från EU:s 6:e ramprogram. Ta del av ett lyckat projekt

fall!
Praktik

•
•
•

•
•

Då det nystartade företaget Midsummer beslutade sig för att söka
EU-finansierig ansågs chansen att lyckas vara obefintlig för ett så
litet och nystartat företag. Men Midsummer bestämde sig ändå för
att försöka. Idag har företaget både ett EU-projekt och kontakt med
riskkapitalister.
Projektet ”High Speed Cigs” beviljades 1,1 miljoner euro från EU:s
6:eramprogram inom området sustainable development. Målet
med projektet, som pågår under åren 2006-2008, är att ta fram en
produktionsanläggning för tillverkning av tunnfilmssolceller med en
ny kostnadseffektiv tillverkningsprocess.
Hur gick man tillväga i idéutvecklingen och hur identifierade man
rätt bidrag?
Vilka metoder använde man sig av i arbetet med att finna lämpliga
samarbetspartners?
Hur arbetade man konkret med att sammanställa ansökan och hur
kommunicerade man med sina partners under före och under
projektet?
Hur har man arbetat med den fortlöpande avrapporteringen och
utvärderingen av projektet?
Vad blev slutprodukten av projektet och hur har man gått vidare med
nästa steg?
Sven Lindström och Eric Jaremalm, VD resp. projektledare på
Midsummer AB

10:30 Förmiddagskaffe
11:00 Lyssna till hur en framgångsrik kommun gått från
initial idé via ansökan till ett succéartat EU-projekt
ll!

fa
Praktik

•
•
•
•

Örebro kommun deltar för närvarande i det transnationella projektet
”Baltic Sea Cycling”. BSC är ett s.k. Interreg IIIB-projekt som sträcker
sig från 2005-2007. Projektkostnaden är 21 miljoner och det övergripande målet är att uppmuntra cyklande i syfte att främja bl.a. miljö
och folkhälsa.
Vilka utmaningar stötte kommunen på under ansökningsfasen och
vad gjorde man för att kringgå problemen?
Hur sköter man som huvudkoordinator den kontinuerliga
kommunikationen med projektets samtliga partners?
Hur har man hanterat den komplicerade ekonomiska
administrationen före, under och efter projektet?
Vilka lärdomar har man dragit av projektet och hur använder
man dem till framtida transnationella samarbeten?
Carinne Lancereau, EU-samordnare Örebro kommun och ingår
i det projektteam som arbetar med EU-projekt inom kommunen.
Carinne kommer att föreläsa i sällskap med en kollega från
projektteamet Baltic Sea Cycling.

12:30 Lunch
13:30 Så utvecklar du en slagkraftig projektidé från
grunden som ökar möjligheterna till EU-finansiering
• Strategisk planering – så utgår du från den egna verksamhetens
mål och prioriteringar och tar vara på tidigare erfarenheter inom
utvecklingen på området
• Vikten av att vara nyskapande – hur beskriver du vad som är unikt
med just ditt projekt?
• Hur ska den preliminära idéskissen se ut? Vad bör den innehålla och
hur mycket utrymme bör ges för framtida partners att komma med
egna idéer och synpunkter?

• Hur förankra projektidén i er egen organisation och hur marknadsföra den i kommunen/landstinget för att öka engagemanget kring
projektet?
• Öppna nya möjligheter för din organisation att genomföra olika typer
av utvecklingsprojekt

Hur sammansätter du en bra projektgrupp med
partners från lämpliga EU-länder?
• Hur blir du framgångsrik i ditt partnersök och identifierar du rätt
samarbetspartner i andra medlemsländer?
• Vikten av att samarbeta med organisationer och personer med
komplementära kunskaper eller erkänd kompetens inom ämnet och
som bidrar till den europeiska dimensionen
• Ett bekräftat och formaliserat samarbete – hur skriver ni ett
samarbetsavtal, letter of intent?

14:40 Eftermiddagskaffe
15:00 Framgångsrik projektplanering – vad syftar
projektet att uppnå och hur ska detta uppnås?
• Hur formulerar du bra och träffsäkra strategiska och operationella
mål för projektet som står i relation till den gemensamma idéskissen?
• Vilka partners bör ingå i den styrgrupp som ansvarar för strategisk
planering och utveckling av projektet samt fattar de övergripande
besluten?
• Öka din kunskap om hur du organiserar olika undergrupper såsom
projektgrupp, referensgrupper, nätverksgrupper, och arbetsgrupper
• Projektdesign – bli bättre på att formulera en tydlig övergripande
bild av processen och de aktiviteter som ingår så att deltagarna och
utomstående får en tydlig bild av projektet

16:00 Hur tolkar du riktlinjerna gällande ansökningsförfarandet och hur fyller du i de omfattande
ansökningsformulären?
• Hur identifierar ni den eller de fonder som är relevanta i förhållande
till projektidén?
• Så riktar du ansökningen mycket aktivt genom att noggrant utgå
från de urvalskriterier som anges
• Vad bör din ansökan innehålla för att väcka intresse hos beslutande
myndighet och öka dina möjligheter till stöd?
• Hur planera tiden så att ansökningsarbetet startar i god tid så att
ansökan inte blir något hastverk?

Implementeringsfasen – så arbetar du framgångsrikt med projektet under hela dess löptid
• Hur använder du de planerings- och styrningsverktyg som utformats
under ansökningsprocessen under projektets genomförande?
• Hur genomför du löpande utvärderingar av processen så att du
genom kontinuerliga förbättringar säkerställer att projektets syfte
och mål uppnås?
• Hur kan du med hjälp av utvärderingar styra utvecklingen av
projektet samt skapa ökad uppmärksamhet kring dess positiva
konsekvenser?
• Projektavveckling – lär dig hur och när projektet bör avslutas samt
hur en eventuell uppföljning ske
• Vilka metoder använder du dig av för att sprida och förankra
resultaten så bra som möjligt?
Karin Hallin, internationell samordnare vid Halmstad kommun. Karin
har en bred erfarenhet från arbete med EU-projekt. Hon är särskilt
intresserad av det praktiska och administrativa arbete kring projektet.

16:45 Ordförande Lars Mikaelsson summerar och avslutar
konferensen

Anmäl dig idag på telefon 08-545 29 752, på fax 08-545 29 751 eller på e-post kundtjanst@iqpc.se
Mer information om den här konferensen finns på www.iqpc.com/se/eubidrag

Temadag • Onsdagen 28 november

7:e ramprogrammet för forskning och utveckling
– hur ansöker din organisation om stöd för innovativ forskning?

Under en fördjupande heldag tar du del av vad som är att vänta från EU:s nya program för forskning och utveckling. Hur långt har man
kommit i arbetet och vilka områden kommer prioriteras de närmaste sju åren? 7:e ramprogrammet är en jättelik forskningssatsning där
totalbudgeten för perioden 2007-2013 uppgår till 50.5 miljarder euro. Möjligheterna att genom EU-finansiering modernisera och utveckla sin
verksamhet är stora för många olika typer av organisationer. Programmet är öppet för många, däribland stora och små företag, forskningsinstitut, kommuner och landsting, universitet och högskolor, myndigheter och enskilda forskare m.fl.
Genom att delta på temadagen ökar du din kunskap om ramprogrammet samt hur du går tillväga i ansökningsförfarandet för att öka dina
chanser att bli beviljad finansiering och eventuellt ingå i fruktbara samarbeten med andra lärosäten och företag. Ta även del av Programmet
för Konkurrenskraft och Innovation (CIP) och lär dig hur du identifierar rätt finansiering.
Rådgivare Lars Ilmoni från NUTEK och personal (ej bekräftad) från Vinnova ger dig möjlighet att lära dig hur du identifierar den finansiering som bäst
motsvarar din organisations verksamhet samt hur du bäst går tillväga då du beslutat dig för att ansöka om medel.
8:30 Morgonkaffe och registrering
9:00 Temadagen inleds
Vilka idéer kommer att vara gångbara under programperioden 2007-2013 – anpassa din organisation till de nya
riktlinjerna
• Vad har du att vänta av det nya ramprogrammet jämfört med tidigare programperioder? Vad finns att säga om det allmänna innehållet
och olika ämnesområden?
• Vad kännetecknar de tematiska programmen inom programmet ”Samarbete” som upptar störst del av budgeten?
• Lyssna till hur långt har man kommit i arbetet och vad som kommer prioriteras de kommande sju åren så att du anpassar dina idéer
till de olika tematiska programmen
11:30 Lunch
12:30 Hur förbereder du din organisation för att ansöka om finansiering inom ramen för ramprogrammet och vad bör du
tänka på under ansökningsförfarandet?
• Från idé till utbetalning – så formulerar du en nyskapande idé och skriver en ansökan som ökar möjligheterna till finansiering från
ramprogrammet
• Hur bör ditt företag/organisation arbeta för att stödja och etablera det EU kallar ”forskningsdrivna kluster” och som kopplar samman
universitet, forskningsinstitutioner, företag och regionala organisationer?
• Initiativet ”Regions of knowledge” – vad innebär detta och vilka konsekvenser medför det för din organisation?
Vilka möjligheter till offentlig finansiering finns utöver 7:e ramprogrammet och hur gör för att ansöka om medel från dessa?
• Vad är ramprogrammet CIP för konkurrenskraft och innovation?
• Vilka är målen med programmet och vad innebär det för möjligheter för din organisation?
• Vilka av delprogrammen är bäst lämpade för din organisations mål och verksamhet?
• På vilket sätt kan ditt företag dra nytta av de möjligheter som erbjuds av CIP programmet?
16:00 Temadagen avslutas – under dagen bryter vi för kaffe kl. 10:15 och kl. 14:30
Personal (ej bekräftad) från Vinnova och rådgivare Lars Ilmoni från NUTEK leder tillsammans temadagen. Lars har god erfarenhet från
NUTEK:s EU-verksamhet och ger presentationer och föreläsningar för både myndigheter och organisationer.

International Quality and Productivity Center (IQPC) förmedlar kunskap, nyheter och trender som presenteras
av de främsta företrädarna inom varje område. Genom våra konferenser säkerställer du att du ligger i framkant
inom ditt verksamhetsområde. Den senaste kunskapen förmedlas i en interaktiv och stimulerande miljö där du får
svar på dina frågeställningar samt praktiska lösningar på de utmaningar du ställs inför idag och imorgon.

Anmäl dig idag på telefon 08-545 29 752, på fax 08-545 29 751 eller på e-post kundtjanst@iqpc.se
Mer information om den här konferensen finns på www.iqpc.com/se/eubidrag

Anmälan till: EU-bidrag och projektstöd
Tid & plats

Konferens 26-27 november, Temadag 28 november
Salén konferens, Norrlandsgatan 15, Stockholm, tfn: 08-545 163 60

Registration Code:

B

Porto
betalt
Sverige

Rabatterat boende
Vi rekommenderar följande hotell: Rica Hotell Stockholm & Rica Hotell Kungsgatan,
bokningstel: 08-723 72 72 samt Hotel Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, bokningstel:
08-463 50 00. Uppge avtalsnummer 6486/IQPC för rabatterade priser. Samtliga hotell ligger
centralt i Stockholm. Se vår hemsida för fler förslag på hotell i Stockholm www.iqpc.se
PRISER
Konferens samt temadag

9 990 kronor

Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe och dokumentation.
Vi reserverar oss för
eventuella ändringar i programmet.
Avbokning & överlåtelse av deltagarplats
Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens eller annat event/evenemang kan
du när som helst överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din skriftliga avbokning senast
sju dagar innan konferensstart får du ett värdebrev på inbetalt belopp med avdrag för en
administrativ kostnad på 1000 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt ett år efter konferensens första dag och kan utnyttjas av dig eller en kollega från ditt företag på valfritt event/
evenemang hos IQPC Sverige. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än sju dagar innan
konferensstart uteblir värdebrev eller ersättning. Värdebrev delas i detta fall dock ut mot
uppvisande av läkarintyg och då skriftlig avbokning inkommit innan konferensstart. I det
fall IQPC Sverige ställer in ett event/evenemang (konferensdag, temadag, middag etc.)
krediteras du det inbetalda beloppet i form av ett värdebrev som kan utnyttjas inom ett år
från det konferensen skulle ha startat.

Betalning
Betalningsvillkor: Betalning ska vara oss tillhanda inom 30 dagar från bokningsdatum
som står på fakturan, eller om konferensen går av stapeln inom dessa 30 dagar ska
full betalning vara oss tillhanda dagen innan konferensen börjar. Tillträde kan nekas
om betalningsvillkoren ej möts.
Betalningssätt: Du kan betala via bankgiro, plusgiro eller banköverföring som finns
nedan, och som står på din faktura.
Vänligen uppge registreringsnummer och fakturanummer på betalningen.
Svenska Betalningar:
BG: 5664-9536
PG: 20 02 23-6

Programmet, priser och registreringsmöjligheter finns på följande länk:
www.iqpc.com/se/eubidrag

Utländska Betalningar:
Kontonummer: 5222 108 8875
IBAN: SE85 5000 0000 0522 2108 8875
BIC (Swift): ESSESESS
Bank: Skandinaviska Enskilda Banken
Bank address: Box 55544, 102 04 Stockholm
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❑ Konferens + temadag

Förnamn

Efternamn

E-post

Avd/Enhet

Befattninga

Telefon

Fax

Sjukhus, företag eller organisation
Adress

Postnr

Telefon växel

Ort
Antal anställda

Din signatur
❑ Adressändring. Kryssa i och faxa sidan till 08-545 29 751
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Anmäl dig idag på telefon 08-545 29 752, på fax 08-545 29 751 eller på e-post kundtjanst@iqpc.se
Skriftlig anmälan skickas till IQPC Kundtjänst, Klara Östra Kyrkogata 2B, 111 52 Stockholm
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