Ser mailet kons gt ut? Klicka här

Nyhetsbrev EU-informa on

EU-info februari 2019

Uppstartsmöte nätverk med regionens
kommuner gällande EU-frågor
21
mars

Den 21 mars har regionens kommuner bjudits in ll Region
Västmanlands uppstartsmöte för a avhandla relevanta EU-frågor.
Sy et med nätverket är a utbyta kunskaper och erfarenhet av
arbetet kring EU-ﬁnansierade projekt rent opera vt men även hur
man kan tänka strategiskt när det gäller EU-frågor i sin kommun där
man verkar.
Tanken är a nätverket kommer a ses ca 3 ggr/år.

Informa onskampanjen ”Mi Europa”
– sista anmälningsdag 12 april
Datum: 4-12 maj
Sy e: A visa upp EU-ﬁnansierade projekt för allmänheten och informera om hur
EU-pengar gör ny a i samhället. Stödmo agarna är kärnan i kampanjen.
Arrangörer: Europeiska kommissionen, Tillväxtverket, Jordbruksverket, Svenska
ESF-rådet, Leader Sverige och Interregprogrammen.
Arrangörernas kommunika onssinsatser:
- Pressmeddelande på regional och na onell nivå
- Spridning i de förvaltande myndigheternas sociala medier så som Facebook och

Twi er
- Informa on på Mi Europas egen Facebooksida
Mer informa on:
h ps://eufonder.se/eu-fonder/mi -europa.html

Ny applika on ska generera ökad
kunskap om EU
Den nya appen Ci zens´App, har tagits fram och utvecklats av EU-parlamentet
inför det kommande EU-valet i maj. Den visar vad och hur EU formar vår vardag,
vad som är på gång just nu och vad som planeras a göra för EU:s medborgare.
Ci zens’ App erbjuder samlad informa on om vad den europeiska unionen har
för inverkan på olika delar av våra liv.
Du kan även hi a projekt - i vilken region du än kommer ifrån - som understöds
av EU och som sy ar ll a förbä ra livskvalitén. Appen ﬁnns llgänglig på alla
oﬃciella EU-språk och kan laddas ned gra s på Apple App store och Google Play.
Mer informa on:
h p://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-aﬀairs
/20190110STO23104/ci zens-app-eu-nara- ll-hands

Webbsändningar från SKL
Du vet väl a SKL numer har webbsändningar för vad som är på gång från EU? Nu
har På gång inom EU startat, som vi d fyra llfällen under våren kommer a
direktsändas från SKL. Programmet kommer a vara en blandning av
SKL-experter och inbjudna gäster där temat är aktuella EU-frågor som påverkar
svenska kommuner och regioner. Förvänta er också spännande reportage från
medlemmar, deras Brysselkontor och andra EU-aktörer. Boka in vårens
sändningar i din kalender redan nu!
- 7 mars kl. 14.00
- 7 maj kl. 14.00
- 11 juni kl. 14.00
Mer info om webbsändningarna
Missade du llfället den 22 januari kan du se den i e erhand via länken ovan.

Du har väl inte missat det nya numret
från SKL av På gång inom EU?
Du har väl inte missat det nya numret av På gång inom EU - våren 2019? I den här
utgåvan kan du bland annat läsa om förslaget ll EU:s lång dsbudget 2021–2027,
Den europeiska planeringsterminen, EU:s va endirek v, den sociala
dimensionen av EU och förbud mot plaster för engångsbruk.
Mer informa on:
På gång inom EU - våren 2019

Central Bal c – ny utlysning ll hösten!

Det nya året började med bra nyheter! Programmet har få y erligare
ﬁnansiering från en ERUF-reserven som ursprungligen innehas av Finland och
Estland för ENI CBC-program. Nästa övervakningskommi é som äger rum i april
kommer a avgöra vad som ska göras med de extra anslagen, men det är troligt
a en femte ansökningsomgång kommer a öppnas ll hösten. Utlysningen
kommer a vara begränsad inom sin räckvidd. Informa on om de speciﬁka mål
som inriktas av utlysningen kommer a ﬁnnas llgängligt i april e er
övervakningskommi éns möte. Som digare kommer det gemensamma
sekretariatet a

llhandahålla konsul jänster ll sökande, och även e sökande

seminarium kommer a organiseras för dem.
Håll utkik e er informa on löpande!
h p://centralbal c.eu/

Vinnova tydliggör hur Brexit påverkar
svensk forskning och innova on
- I och med a Storbritanniens u räde ur EU for arande inte är löst är det ovisst
hur det fram da samarbetet kring forskning och innova on ska se ut. Men det
pågår förberedelser för a säkra samarbetsmöjligheterna oavse om det blir e
godkänt u rädesavtal eller en hård Brexit, säger Karin Aase, enhetschef för
EU-rela oner på Vinnova.
Mer informa on:
Hur påverkar Brexit svensk forskning och innova on?
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