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Nyhetsbrev EU-informa on

EU-info augus 2020
Region Västmanland bevakar vad som sker i vår omvärld när det gäller frågor
som är relaterade ll EU och våra verksamhetsområden. I nyhetsbreven
sammanfa ar vi aktuella EU-frågor som har betydelse för vår region.

Dialogmöte gällande EU:s
strukurfonder inför 2021-2027
Region Västmanland bjuder in ll en gemensam dialog/workshop gällande
kommande programperiod 2021-2027 för Socialfonden (ESF+) och Europeiska
Regionalfonden (ERUF).
När: Onsdagen den 9 september kl. 13-16
Var: Digitalt – Microsoft Teams, se länk nedan Anslut ll Microsoft Teams
Under denna eftermiddag kommer vi få ta del av det förslag ll na onellt
program för ESF+ som Svenska ESF-rådet presenterade för regeringen den 1 april
2020. Vi kommer även få lyssna ll hur Europeiska Regionalfonden är tänkt a
fungera i nästkommande programperiod. Därefter går vi in i olika digitala
grupprum för ESF+ respek ve ERUF. Där får vi lyssna på och diskutera förslag ll
innehåll i regional handlingsplan ESF+ för Östra Mellansverige samt förslag kring
förstudier och mobilisering av dessa. Vi kommer också a få veta mer om arbetet
med Europeiska Regionalfonden och diskutera innehållet i det opera va
programmet.
Ingen föranmälan krävs.
Varmt välkommen!

9
september

ONSDAGEN KL. 13.00 - 16.00
Anslut ll Microsoft Teams-möte

EU:s lång dsbudget (MFF) för
2021-2027 och återhämtningsfonden
- medlemsstaterna är överens

EU:s ledare är överens om EU:s kommande budget 2021-2027. Men än är det
inte klart, Europaparlamentet måste ge si godkännande och de är kri ska ll
ﬂera delar av överenskommelsen.
De a har hänt:
• EU-kommissionen presenterade förslag ll lång dsbudget i maj 2018.
• Förhandlingarna mellan medlemsländerna inleddes på allvar under hösten
2019. Processen försenades främst p.g.a Storbritanniens u räde ur EU, vilket
lämnar e “hål” i budgeten på omkring 12 miljarder euro per år.
• Medlemsländerna träﬀades i februari för a nå en uppgörelse om budgeten
men lyckades inte a enas. Sverige var en av dem som gav tufft motstånd, då
man ville hålla nere budgeten och sam digt behålla sin raba på
medlemsavgiften.
• Med anledning av Corona-pandemin presenterade EU-kommissionen i maj
2020 e ny förslag ll budget samt e ny förslag på en återhämtningsfond på
750 miljarder euro, så kallad “Nästa genera ons EU”. Pengarna i fonden består av
både lån och bidrag och ska i huvudsak gå ll ekonomisk hjälp ll
medlemsländerna för reformer och investeringar, skapa incitament för privata
investeringar och förebygga fram da pandemier.
• Inför toppmötet den 17-21 juli presenterade rådets ordförande, Charles
Michel, e kompromissförslag – sin så kallade förhandlingsbox.
• Till slut, efter e ovanligt långt toppmöte, enades medlemsländerna om såväl
unionens nästa budget för 2021-2027 som en återhämtningsfond (en ny fond för
a hjälpa de mest drabbade medlemsländerna i coronakrisen).
Här kan du läsa mer

Kommande utlysningar - Förstudier!

Svenska ESF-rådet Östra Mellansverige kommer under september månad 2020
a publicera utlysningar gällande förstudier inför kommande programperiod. Har
du och din organisa on tankar eller funderingar vad dessa kan innebära för er,
kontakta då någon av samordnarna på regionkontoret i Örebro.
Håll utkik på deras hemsida!

Tyck ll om EU:s regelverk - Energi o
energieﬀek vitet!
EU har som målsä ning a bli klimatneutralt ll 2050 såsom det angivs i den
gröna given. Därför har EU-kommissionen inle en översyn av två regelverk inom
energi- och klimatområdet och som e första led i arbetet har
konsekvensanalyser av respek ve direk v genomförts och nu önskar
kommissionen få in synpunkter på dessa.
Sista svarsdag är 21 september
Här kan du läsa mer

Utlysningar inom Erasmus+, Europeiska
solidaritetskåren samt Strategiska
partnerskap
MUCF - Myndigheten för ungdoms - och civilsamhällesfrågor är
förvaltningsmyndighet för frågor som rör ungdomspoli ken och poli ken för det
civila samhället. De tar bland annat fram informa on och sprider kunskap, bidrar
ll samordning av statliga insatser och samverkar med myndigheter, kommuner
etc. Myndigheten har e na onellt programkontor för Erasmus+ Ungdomsfrågor.
Här kan du läsa mer om de olika programmen och de aktuella utlysningarna:
Erasmus+
Europeiska Solidaritetskåren
Extra ansökningsrunda: Erasmus+ Strategiska partnerskap

www.regionvastmanland.se/utveckling
Vill du inte längre ha e-mail från oss?
Klicka här

