
På vilket sätt vill du eller din organisation delta i projektet 
NEVERMORE och både bidra och ta del av modeller och 
verktyg kopplat till klimatförändringar? Kryssa nedan

NEVERMORE är ett EU-finansie-
rat projekt som pågår fram till 
år 2026. Målet med projektet är 
att öka förståelsen för samspelet 
mellan åtgärder som minskar 
utsläppen och åtgärder för klimat-
anpassning.  Projektet strävar efter 
att ta fram nya digitala verktyg för 
att simulera och utvärdera effekter 
och risker av både klimatföränd-
ringar och politiska åtgärder.
 
En regional samverkansgrupp 
kommer att etableras i Norrbotten 
för Sveriges del och motsvarande 
grupper kommer även att startas i 
Spanien, Italien, Grekland och Ru-
mänien. Grupperna består av såväl 
offentliga- och privata aktörer som 
ideella organisationer. De kommer 
att få ta del av och utvärdera de 
digitala verktyg som utvecklas av 
projektet. 

Från Sverige deltar IVL Svenska 
Miljöinstitutet och Energikontor 
Norr.

Kontakt:
Energikontor Norr
Lina Widenmo
lina@energikontornorr.se
070-181 63 37
Läs mer om projektet

Om projektet

Överenskommelse för projektet NEVERMORE

Tips! Följ Nevermore
i sociala medier

Prenumerera på projektets digitala nyhetsbrev.
Få information

Delta i Norrbottens samverkansgrupp genom möten online/
fysiskt (ca fyra möten per år). Deltagande i samverkansgruppen 
ger dessutom tillgång till följande:
• deltagande i regionala aktiviteter 
• deltagande i en så kallad MOOC (Massive Online Open Course) 
• synlighet på NEVERMORE-webb, sociala medier, under evene-
mang  och konferenser
• utbildning i hur du gör din egen projektansökan
• deltagande i webbinarier som visar projektets resultat 
• inbjudan till det slutliga NEVERMORE-eventet i Bryssel

Påverka regionalt

Som medlem i den regionala samverkansgruppen finns möjlighet 
att bli medlem i NEVERMORE:s internationella samverkansgrupp 
för utbyte av erfarenheter med aktörer från projektets övriga 
fallstudier i Spanien, Italien, Grekland, Rumänien (onlinemöten 
där arbetsspråk är engelska).

Internationellt utbyte

https://www.ivl.se/vart-erbjudande/forskning/klimat/nevermore.html


Överenskommelse för projektet NEVERMORE

Tack för ditt intresse av projektet Nevermore. Projektet Nevermore behöver nedan 
information från dig och din organisation för att kunna driva projektet. Notera att 
detta dokument är icke-bindande. Du kan när som helst välja att avprenumerera 
och/eller ändra ditt medgivande genom att kontakta kontaktperson för projektet på 
Energikontor Norr. Välkommen till Nevermore!

Jag, __________________________________(fyll i namn) bekräftar å min organisations vägnar,
 
 _______________________________________________(fyll i organisationens namn)
att vi är intresserade av ovan nämnda projekt och kommer att delta i Norrbottens samverkans-
grupp. All kommunikation med vår organisation kan ske på nedan angiven e-postadress: 

________________________________________________

Genom att skriva under dokumentet accepterar jag även att:
Min kontaktinformation delas med NEVERMORE-projektet 
Medlemmar i NEVERMORE kan kontakta mig 

Om ja kommer Energikontor Norr och NEVERMORE behandla dina data i enlighet med  GDPR.Insamlad  
persondata kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte att lämnas vidare till tredje part. 

Datum_________________________________________

Signatur________________________________________

Ange e-postadress för nyhetsbrev från Nevermore:

________________________________________________

Överenskommelse regional samverkansgrupp:

 Ja  Nej
 Ja  Nej

När dokumentet är ifyllt och signerat, scanna och maila till lina@energikontornorr.se


