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EUROPANYTT MAI & JUNI 
Det har vært to innholdsrike måneder siden siste nyhetsbrev. Vi på
NNEO har hatt flere studiebesøk av ulike grupper fra Nord-Norge
som ønsker å lære mer om EU og hvilke muligheter og utfordringer
som kommer med den grønne given.

I EU jobbes det hard med å bli enige rundt lovpakken Fit for 55, noe
som ikke har vist seg å være så enkelt. Samtidig har EU vist en
sterk vilje til å frigjøre seg fra russisk gass innen 2030, og nå er
detaljene lansert rundt hvordan det skal gjøres (REPowerEU).
Nordnorsk energisektor var nettopp i Brussel og snakket om
behovet for et tydelig rammeverk i energisektoren. EU har også
vært på besøk i Tromsø for å snakke om klimaendringer, energi,
havet og Arktis. Samt dyppet en tå i havet på Sommarøy.

Dette og andre saker kan du lese mer om i nyhetsbrevet. 

Europanytt tar nå en kort sommerpause, men vi fortsetter å
oppdatere dere gjennom vår nettside og Facebook konto.

Hilsen Janni 

https://www.facebook.com/NorthNorwayEuropeanOffice
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ER DU VÅR NYE STUDENTPRAKTIKANT?

Har du lyst på et utfordrende, spennende og variert opphold
i studiene? Og samtidig lære mer om Nord-Norges forhold
til EU? Som student hos Nord universitet kan du for
høstsemesteret 2022 være studentpraktikant ved Nord-
Norges Europakontor i Brussel. 

Vi kjører løpende opptak i juni og juli, så her er det
ingenting å vente på! Finn info om hvordan du søker her.

- Ukene gikk så altfor fort. Og jeg har bare skrapet litt i
overflaten på alt jeg kunne tenke meg å lære mer om. Men
det er allikevel mye jeg har fått med meg av sammenhenger
mellom EU og vår region der hjemme.

Administrasjonsdirektør hos Statsforvalteren i Nordland,
Marte Bugge, var hospitant på vårt kontor i åtte uker. 

Underveis i oppholdet har hun skrevet reisebrev om sine
opplevelser og hva hun har lært. Hennes tredje og siste
reisebrev kan du lese her. 

REISEBREV III: HOSPITANTOPPLEVELSER SOM TAS MED HJEM

Morrasendinga i NRK Troms ringte til Brussel på morgenen
18. mai for å snakke om Nord-Norges Europakontor - hvorfor
har Nord-Norge et kontor i Brussel egentlig? 

Hør svaret hennes og resten av intervjuet her (cirka 1 time
og 47 minutter inn i sendinga).

TINA HAR VÆRT PÅ RADIO!

https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/er-du-var-nye-studentpraktikant.55756.aspx
https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/reisebrev-iii-hospitantopplevelser-som-tas-med-hjem.54959.aspx
https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/reisebrev-iii-hospitantopplevelser-som-tas-med-hjem.54959.aspx
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms/sesong/202205/DKTR01009422?fbclid=IwAR1YROEHX19pYON_dDuzqGVSrySPhNOqO5Emth19jpYt2whgxW2li6ky5uE#t=1h47m39s
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NILS MØTER STORTINGSREPRESENTANTER I OSLO
Nordnorske muligheter i EU, arbeidskraft og planer
for den grønne fremtiden var tema da vår direktør
Nils Kristian møtte Stortingsrepresentant Erlend
Svardal Bøe (H) i starten av juni.

- Det er viktig for oss at de nordnorske
stortingsrepresentantene er oppdatert på hva som
skjer i EU som er viktig for Nord-Norge, sa Nils. 

TROMS OG FINNMARK VALGT TIL EUS SAMFUNNSOPPDRAG PÅ KLIMATILPASNING

Da Europakommisjonen i starten av juni
annonserte de første regionene og byene i Europa
som får ta del i EUs samfunnsoppdrag på
klimatilpasninger, sto Troms og Finnmark
fylkeskommune på lista.

De totalt 188 byene og regionene signerer en
såkalt «Mission Charter», som skal øke tempoet
på forskning og innovasjon, og akselerere
overgangen til løsninger som er utviklet for
samfunnet.

Som del av samfunnsoppdraget vil man få tilgang
på nettverk gjennom de andre som også deltar, men
fra 2023 vil også en Mission Implementation
Platform være oppe og gå. Der vil Troms og
Finnmark fk få tilgang på kunnskap og metoder for
klimarisikovurdering, informasjon om forskningsfunn
og løsninger og eksempler fra de andre regionene,
for å nevne noe.

Les mer om saken her. 

https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/troms-og-finnmark-blant-de-forste-til-a-bli-med-i-eus-samfunnsoppdrag-pa-klimatilpasning.55701.aspx?fbclid=IwAR3_i01BQV_Ihu4bSDhIGfQ0SSljA408umGIo7gY9-JqG1yyiNrbK_YmcWk
https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/troms-og-finnmark-blant-de-forste-til-a-bli-med-i-eus-samfunnsoppdrag-pa-klimatilpasning.55701.aspx?fbclid=IwAR3_i01BQV_Ihu4bSDhIGfQ0SSljA408umGIo7gY9-JqG1yyiNrbK_YmcWk
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ENERGIVERDENEN ER I ENDRING OG ARKTIS ER I ØKENDE GRAD DEL AV LØSNINGEN
Det var noe av kjernebudskapet fra 
arrangement i Europaparlamentet i forrige uke.

Nordnorsk energisektor og EU Green Deal var i
sentrum da kontoret i samarbeid med
Europaparlamentariker Urmas Paet, Arctic
Frontiers og Troms og Finnmark fylkeskommune
inviterte til seminar hva om fremtidens
energiløsninger i Arktis betyr for EU.

Målet var å profilere ekspertene på energifeltet,
men også å diskutere mulig utvikling av EUs
politikk - hva er Arktis sine behov i årene som
kommer?

Å kunne ha et arrangement som dette i
Europaparlamentet, i samarbeid med en av våre
nærmeste samarbeidspartnere i EU,
Europaparlamentariker Urmas Paet, er
 en kjempemulighet for den nordnorske
energisektoren.

Det er mye som skjer i Nord-
Norge om dagen, og det er viktig at også EU
får høre om det.

Energisektoren i Nord-Norge var representert
av: Equinor, Energi i Nord, Industri Energi, og
Horisont Energi.

Les mer om arrangementet.

– EU er viktig for Nord-Norge, og Nord-Norge
er viktig for EU.

Det var budskapet til Tina da hun talte til Olje- og
Energiminister Terje Aasland i Brussel nå
nylig. Det er viktig at Norge bruker
mulighetene som EUs energisatsing gjennom
REPowerEU gir.

Ministeren var i Brussel for å møte blant annet
Europakommisjonens visepresident, 
Frans Timmermans, som er mannen bak EU
Green Deal. Aasland tok seg også tid til å
møte med en rekke norske aktører i Brussel,
for å få innspill på hva vi ser på som viktige
saker i EU som man på nasjonalt hold må
involvere seg i.

NORGE MÅ HOPPE PÅ ENERGITOGET FØR DET ER FOR SENT

– Det skjer utrolig mye i Nord-Norge om
dagen, vi pleier å si at vi ikke bare snakker om
det grønne skiftet, vi står midt i det, sa hun.

Derfor er også det som skjer i EU på
energifeltet viktig for Nord-Norge, og vil gi oss
mange muligheter fremover. Havvind og
hydrogensatsingene for eksempel, har stort
utviklingspotensial for regionen, om man på
nasjonalt hold legger til rette for en satsing før
toget går fra stasjonen.
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DET NORDNORSKE BUDSKAP 
Hva skal være den nordnorske fortellingen både opp
mot EU, men også for å gjøre regionen mer attraktiv
for tilflyttere og arbeidskraft?

Det har vært et gjennomgående tema i vår, og eier og
partnersamlingen i Brussel første uka i mai var intet
unntak. Våre eiere og partnere var samlet i Brussel for
første gang siden 2019.

Hvem er våre eiere og partnere spør du? Kontoret eies
av Nordland fylkeskommune og Troms og Finnmark
fylkeskommune, mens Nord universitet, UiT Norges
arktiske universitet , Tromsø kommune, Norges
Råfisklag og Salten Regionråd er våre partnere!

EU-TOPP TIL TROMSØ – FREMTIDENS ARKTIS I FOKUS

– For å implementere EUs strategi for et bærekraftig
Arktis, må lokalsamfunnene være en del av det
grønne skiftet.

Det uttalte EUs kommissær for miljø, hav og fiskeri,
Virginijus Sinkevičius, i etterkant av sitt lunsjmøte
med Tromsø kommune og Troms og Finnmark
Fylkeskommune i Tromsø forrige måned.
Klimaendringer, energi, havet og Arktis sto på
agendaen.

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo, og ordfører i Tromsø
kommune, Gunnar Wilhelmsen, delte sin kunnskap

om Arktis, men også hvordan samarbeidet i
nordområdene trues av Russlands invasjon av
Ukraina. 

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo, og ordfører i
Tromsø kommune, Gunnar Wilhelmsen, delte sin
kunnskap om Arktis, men også hvordan
samarbeidet i nordområdene trues av Russlands
invasjon av Ukraina.

Fylkesrådsleder i Troms og Finnmark, Bjørn Inge
Mo, var fornøyd med møtet;

– Vi jobber på alle nivåer i regionen for å nå
klimamålene. Når EUs kommissær får høre om og
samtidig se de naturgitte ressursene i nord, så er
det den beste måten vi kan sikre oss støtte og
medvirkning på.

Les mer om hvilke nordnorske aktører
kommissæren møtte her. 

https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/dere-er-i-frontlinjen-i-det-gronne-og-digitale-skiftet.54442.aspx
https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/dere-er-i-frontlinjen-i-det-gronne-og-digitale-skiftet.54442.aspx
https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/dere-er-i-frontlinjen-i-det-gronne-og-digitale-skiftet.54442.aspx
https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/eu-topp-til-tromso-fremtidens-arktis-i-fokus.54952.aspx
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KYSTSONEFORVALTNING, KLIMAENDRINGER OG EN TÅ I HAVET

Det var noen av stikkordene fra turen til Sommarøy
utenfor Tromsø. Hvordan tilrettelegge for
kystsamfunn som er både levedyktig og ivaretar
miljøet? EU jobber med å styrke sin
kystsoneforvaltning og ønsker å lære av Nord-Norge.

Troms og Finnmark Fylkeskommune sammen med
Nord-Norges europakontor, inviterte EUs
ambassadør for arktiske saker, Michael Mann, Jose
Miguel Roncero Martin fra DG Mare i
Europakommisjonen og Jan-Gunnar Winther fra
Senter for hav og arktis på en dagstur for å diskutere
akkurat disse sakene i et levende fiskevær på
yttersida av Troms. 

Les mer om saken her. 

Det var noe av budskapet til prorektor for forskning
ved Nord universitet, Ketil Eiane, under et
arrangement i Brussel nylig.

Arrangementet handlet om hvordan man brekker om
ambisjonene i EUs nye arktispolitikk, til virkelighet.
Høsten 2021 kom EUs nye arktispolitikk, og mange
aktører har engasjert seg i etterkant: hvordan skal
man oppnå målene satt i politikken?

EU KAN BIDRA TIL Å STYRKE HØYERE UTDANNING I ARKTIS, SLIK AT VI MISTER FÆRRE UNGE

Viktig å lytte til ekspertene på Arktis

For at EU skal kunne levere på målene i Arktis-
politikken, er det viktig å se på flere aspekter; styring,
integrering av arktiske utfordringer i EUs
politikkrammeverk, men også fortsette samarbeidet i
Arktis.  

Prorektor ved Nord universitet, Ketil Eiane, deltok i et
panel om potensialet, så vel som utfordringene knyttet
til det grønne skiftet og bærekraftig blå økonomi i
Arktis. Da er det viktig å høre fra ekspertene i Arktis.

Trenger folk i den blå sektoren

Eiane påpekte at for å lykkes med den maritime
sektoren i nord, og grønn og blå vekst, så må man ha
relevant utdanning, og her må både regionalt,
nasjonalt og europeisk nivå på banen.

Les hele artikkelen her. 

https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/kystsoneforvaltning-klimaendringer-og-en-ta-i-havet.54988.aspx
https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/eu-kan-bidra-til-a-styrke-hoyere-utdanning-i-arktis-slik-at-vi-mister-farre-unge.55670.aspx
https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/eu-kan-bidra-til-a-styrke-hoyere-utdanning-i-arktis-slik-at-vi-mister-farre-unge.55670.aspx
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– SAMARBEID INNEN TRANSPORTSPØRSMÅL BLIR MER OG MER VIKTIG

Det sa Linda Helén Haukland, fylkesråd for plan og
næring i Nordland fylkeskommune, under årets Arctic
Infrastructure Conference. Konferansen samlet flere
aktører på tvers av Nord-Norge, Nord-Sverige og
Nord-Finland for å fremme økt samarbeid innen
bærekraftig logistikk og infrastruktur.

Konferansen tok sted i Kiruna, som har verdens
største underjordiske jernmalmgruve. Herifra går det
store mengder med jernmalm med tog over til Narvik,
før det fraktes videre til det internasjonale markedet. 

Regionen er ikke bare viktig for oss, men også for
Europa, var en av konklusjonene fra konferansen. Alle
var enige om at regionene må styrke samarbeidet for å
sikre bærekraftig utvikling av transportsystemet.

REPOWEREU: DETALJENE LANSERT

For kort stund siden publiserte Europakommisjonen
detaljene rundt sin REPowerEU plan over hvordan
EU skal kvitte seg med russisk olje, gass og kull –
samtidig som utrulling av fornybar energiproduksjon
skal akselereres. 

Deriblant satses det stort på hydrogen, vind- og
solkraft, og tilhørende konsesjonsprosesser skal
kortes betraktelig ned. For å klare dette anslår
Europakommisjonen at det trengs investeringer på
opptil 300 milliarder euro.

I tillegg til å bli mindre avhengig av russisk gass, har
alle tiltakene i REPowerEU pakken som mål å både
styrke og utfylle EU Green Deal og lovpakken Fit for
55. Sammen skal de tre pakkene sørge for en
kjappere bærekraftig og grønn vekst med mål om et
klimanøytralt Europa innen 2050. 

Vi har laget en liten oversikt over planen som du
finner her. 

Vi har også skrevet kort om hvilke muligheter planen
kan gi for Nord-Norge her. 

Les mer om konferansen her. 

https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/dere-er-i-frontlinjen-i-det-gronne-og-digitale-skiftet.54442.aspx
https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/dere-er-i-frontlinjen-i-det-gronne-og-digitale-skiftet.54442.aspx
https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/dere-er-i-frontlinjen-i-det-gronne-og-digitale-skiftet.54442.aspx
https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/dere-er-i-frontlinjen-i-det-gronne-og-digitale-skiftet.54442.aspx
https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/repowereu-detaljene-lansert.55185.aspx
https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/repowereu-eus-vei-til-energiforsyningssikkerhet.55025.aspx
https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/samarbeid-innen-transportsporsmal-blir-mer-og-mer-viktig.55299.aspx
https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/samarbeid-innen-transportsporsmal-blir-mer-og-mer-viktig.55299.aspx
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FIT FOR 55: SPLITTELSE I EUROPAPARLAMENTET

Det ble drama i Strasbourg i forrige måned da
Europaparlamentet skulle stemme over deler av Fit for
55-pakken.  

Reform av kvotehandelssystemet stemt ned

Det  var en uventet allianse mellom partiene på høyre
og venstresiden i Europaparlamentet vi ble vitne til;
gjennom et klart flertall med 340 stemmer mot og 265
for, ble forslaget om reform av kvotehandelssystemet
(ETS) forkastet.

Den sosialistiske og grønne siden aviste forslaget fordi
de mente reformen var for lite ambisiøst, mens
høyresiden mente den var alt for ambisiøst. 

Reformen av EUs ETS ble deretter sendt tilbake til
Europaparlamentets miljøkomité (ENVI), som jobbet
intenst i to uker for å inngå et nytt kompromiss før ny
votering. 

Ny avstemming: mindre ambisiøse forslag 

Europaparlamentet har nå gått med på å innlede
forhandlinger med Ministerrådet med et ETS-forslag
som er mindre ambisiøst enn forslaget fra 

Mer gradvis reduksjon av frikvoter enn foreslått
Forby salg av nye diesel og bensinbiler i 2035
Nytt kvotesystem for bygg og vetransport
Utfasing av frikvoter i luftfart

Europakommisjonen på kort sikt, men som oppnår en
høyere samlet CO2 utslippsreduksjon innen 2030.

Ministerrådet 

I forrige uke ble Ministerrådet (EUs miljøministre)
enige om sin forhandlingsposisjon ovenfor
Europaparlamentet. De ønsker blant annet:  

Få mer informasjon om Ministerrådets posisjon her.

Tidligere i vår vedtok Europakommisjonen en
delegert rettsakt om å inkludere gass og kjernekraft i
taksonomien, EUs liste over miljømessige
bærekraftige økonomiske aktiviteter. Tirsdag 14. juni
ble dette stemt ned av miljø og økonomikomiteene
(ECON og ENVI). 

Selv om store deler av Europaparlamentet
anerkjenner gass og kjernekraft som viktige kilder til
Europas energiforsyning i en overgangsperiode,
peker de på at de satte tekniske
screeningsstandardene ikke stemmer overens med
taksonomiforordningens kriterier. 

TAKSONOMI: GASS OG KJERNEKRAFT STEMT NED 

Nå sendes ballen videre til resten av
Europaparlamentet som skal kjøre en formell
plenumsvotering i Strasbourg første uken i juli, der de
enten stemmer for eller nedlegger veto mot
rettsakten. 

Ministerrådet (medlemslandene) har frist innen 11.
juli til å avgjøre om de skal nedlegge veto mot
Europakommisjonens forslag. Et veto krever derimot
et flertall på 20 medlemsland som representerer 65
prosent av EUs befolkning,  noe som anses for å
være lite sannsynlig.

https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/dere-er-i-frontlinjen-i-det-gronne-og-digitale-skiftet.54442.aspx
https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/dere-er-i-frontlinjen-i-det-gronne-og-digitale-skiftet.54442.aspx
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/divided-parliament-votes-down-eu-carbon-market-reform/?_cldee=tSdA6fKCdlptfdNaiK175rEQWAUYN-FVPsSi8NgNwCZ9WslKtOuzR12z-JUlecEJ&recipientid=contact-1272e0d6d19deb11812e005056b718c1-e8be5c5f42b7476e9ceb3aa3ad6eb56f&esid=a001f37d-cbe8-ec11-8151-005056b762b6
https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/fit-for-55-splittelse-i-europaparlamentet.55775.aspx
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/tired-eu-parliament-agrees-carbon-pricing-compromise-ahead-of-council-clash/
https://www.nho.no/tema/eos-og-internasjonal-handel/nho-brussel/artikler/europanytt/europanytt-01.07.2022/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220613IPR32812/taxonomy-meps-object-to-commission-s-plan-to-include-gas-and-nuclear-activities
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- VI TRENGER EN INKLUDERENDE, ÅPEN DIALOG OG KOMPROMISS

 Det sa EUs ambassadør for arktiske saker Michael
Mann under det aller første EU Sami Week i Brussel.

Konferansen EU Sami Week varte i to og en halv dag
og var fullspekket med politiske diskusjoner så vel
som kulturelle innslag. Fokuset under konferansen
var på grenseoverskridende samarbeid, regional
innovasjon og samfunnsledet lokal utvikling. 

Konferansen er en del av et EU-prosjekt kalt Filling
the EU-Sápmi knowledge gaps. Målet med
prosjektet, som blant annet Troms og Finnmark
Fylkeskommune har vært med å finansiere, har vært
å øke gjensidig kunnskap og bevissthet om EU og
Sàpmi. Deriblant er det gjennomført en rekke
utdanningskurs som har omhandlet EU-markedet,
lobbyvirksomhet i EU og EU-prosjektledelse. 

- Vi har blitt møtt med respekt og oppriktig
interesse for dialog

Det sa presidenten i Samerådet, Christina Henriksen,
om EU. Hun sa videre at styrking av relasjoner og
partnerskap med EU har vært viktig for rådet i årevis.

Denne våren har Northern Sparsely Populated Areas
(NSPA) levert inn fire høringsinnspill til EU angående
følgende tema: EUs arktiske politikk; arealbruk og
skogsbruksregulering; kriterier for hydrogen som
fornybar energi; og "brain drain" - tiltak for å dempe
utfordringer knyttet til befolkningsnedgang. 

NSPA-nettverket representerer de 13 nordligste
regionene i Norge, Sverige og Finland. Nettverket har
som mål å påvirke EUs politikk i tillegg til å fungere
som en plattform for beste praksis.

Tilgang til høringsinnspillene finner du her.

NSPA LEVERER INN FELLES HØRINGSINNSPILL TIL EU 

NSPA Arbeidsgrupper

Bioøkonomi og energi, attraktivitet, fordeler; mineraler;
og forskning og innovasjon. Dette er navnet på fem
arbeidsgrupper hvor rådgivere fra NSPA sine tre
Brusselkontor jobber sammen rundt felles utfordringer
og muligheter. Hensikten med arbeidsgruppene er
todelt; å påvirke politikkutvikling på EU-nivå; samt øke
bevisstheten og samarbeidet på tvers av
landegrensene i NSPA-regionene.

Les mer om arbeidsgruppene her. 

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon eller
innspill til gruppene. 

Flere tema ble tatt opp under konferansen: blant
annet EUs nye arktiske politikk og dens tilhørende
finansiering og programmer, EUs Green Deal, samisk
forskning for og med samer, operasjonalisering av
dialog med EU. Det var også en stor delegasjon av
samisk ungdom i Brussel. 

Les mer om konferansen her. 

https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/kystsoneforvaltning-klimaendringer-og-en-ta-i-havet.54988.aspx
https://www.saamicouncil.net/en/eusami-week-2022
https://www.saamicouncil.net/sa/eu-capacity
https://www.nspa-network.eu/
https://www.nspa-network.eu/our-documents/
https://www.nspa-network.eu/about-us/nspa-working-groups/
https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/vi-trenger-en-inkluderende-apen-dialog-og-kompromiss.56152.aspx?fbclid=IwAR2hvyHrMEsmbOWEOqAUk4h6g5vIilm5S3913UwOE9WyahPTT_JEdMyXZW0
https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/vi-trenger-en-inkluderende-apen-dialog-og-kompromiss.56152.aspx?fbclid=IwAR2hvyHrMEsmbOWEOqAUk4h6g5vIilm5S3913UwOE9WyahPTT_JEdMyXZW0


SIDE 9 EUROPANYTT

KOMMENDE ARRANGEMENT - 2022

26.-30. september - European Sustainable Energy Week, hybrid arrangement

28.-29. september - European Research and Innovation Days, digitalt

10.-13. oktober - EU Regions Week, digitalt - mer info om våre arrangement kommer

13. - 16. oktober - Arctic Circle, Harpa Conference Center and Concert Hall, Reykjavik, Island

24. - 28. oktober - European Hydrogen Week, 2022, Brussel, Belgia

29. - 30. november - Arctic Future Symposium, Brussel, Belgia - mer info kommer

5.-8. desember - Nordnorske europadager: Bodø, Tromsø og Vadsø (TBC)

Har du arrangement du vil ha med på lista? Ta kontakt!

Følg oss også i sosiale medier og

våre nettsider for oppdateringer! 

 

 

Vil du ikke motta Europanytt? Send en epost til janni@northnorway.org

https://www.eusew.eu/
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/media/news/get-ready-european-hydrogen-week-2022-2022-06-02_en
https://www.arcticfutures.org/
https://www.facebook.com/NorthNorwayEuropeanOffice
https://twitter.com/NorthNorwayEO
https://www.northnorway.org/

