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Nyhetsbrev EU-informa on

EU-info juni 2019
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-relaterade frågor som har betydelse för Region
Västmanland.

Nya utlysningar från Tillväxtverket
Nu ﬁnns en mängd nya utlysningar från Tillväxtverkets regionalfondsprogram.
Gemensamt för de å a regionala strukturfondsprogrammen är a de ska stärka
regional konkurrenskra på olika sä . Två utlysningar från det na onella
regionalfondsprogrammet har också kommit ut.
Se alla nya EU-utlysningar

Pågående utlysningar ESF-rådet
Du har väl inte missat de pågående utlysningarna inom Socialfonden!
Utlysningarna öppnade den 3 juni 2019 och stänger den 1 oktober 2019
Här kan du läsa mer om utlysningarna

EUROPEAN MOBILITY WEEK Registering öppen för städer
När: 16-22 september
För vem: Städer kan registrera si deltagande online och välja vilka av de tre
alterna ven; (1) arrangera en vecka med ak viteter som är inriktade på hållbar
rörlighet; (2) genomföra en eller ﬂera permanenta transportåtgärder eller (3)
hålla en "bilfri dag".
Sy e: Den årliga kampanjen, som äger rum den 16-22 september varje år,

organiseras av Europeiska kommissionens generaldirektorat för mobilitet och
transport och sy ar ll a förbä ra livskvaliteten genom a främja ren rörlighet
och hållbar stadstransport.
Årets tema: Årets kampanj sä er fokus på säker gång och cykling och de fördelar
det kan ha för vår hälsa, miljö och bankbalans. Temat 2019 representeras av
slogan Walk with us!
Webbsida:h p://mobilityweek.eu/
Registering:h p://registra on.mobilityweek.eu/login.php

Stockholm Region EU Oﬃce informerar

Ny om EU:s lång dsbudget - kri k och upprörda känslor
Det ska ha varit en hätsk stämning under förra veckans möte med Allmänna
rådet där ministrarna diskuterade EU:s ﬂeråriga budgetram och det reviderade
utkastet på det förhandlingspaket (nego a ng box) som förbere s av det
rumänska ordförandeskapet. Sy et med det så kallade förhandlingspaketet är a
klargöra och förenkla de alterna v som ligger på förhandlingsbordet i sy e a
underlä a fram da diskussioner mellan ledarna, u från principen a ingen ng
är överenskommet förrän allt är överenskommet. Men under sdagens möte var
det ﬂera länder som avvisade det rumänska ordförandeskapets utkast ll
förhandlingspaket. Många länder var öppet kri ska och upprörda. Några tycker
a det saknas igenkännande av utmaningar kring migra on. Andra är kri ska ll
a det är för lite fokus på forskning och innova on.
Arbetet med utkastet ll förhandlingspaket förväntas fortsä a under det
ﬁnländska ordförandeskapet.
Reviderad version av förhandlingspaketet hi ar ni här.
Rådets sammanställning av sdagens möte hi ar ni här.

Ny från toppmötet 20 juni
Oenighet kring de fem toppjobben
Oenigheten var all ör stor bland stats- och regeringscheferna på torsdagen för
a enas om vilka som ska få de fem topposterna i EU. – Det fanns inte majoritet
för någon kandidat, sade Europeiska rådets ordförande Donald Tusk vid två den
på na en ll fredag. Han utlyste e ny toppmöte för ledarna på söndag 30 juni
och ska ll dess fortsä a förhandlingarna med EU-parlamentet.
Ingen klimatneutralitet
EU-ledarna misslyckades även med a nå enighet om a unionen ska bli
klimatneutral ll år 2050. Polen, Tjeckien, Ungern och Estland blockerade e

sådant ställningstagande som bland annat Sverige drivit på för. Statsminister
Stefan Löfven är ändå posi v. – Vi är 24 av 28 som säger a 2050 är det år som
gäller. Det är e u ryck för a det är en väldigt stark majoritet för det, sade
Löfven e er mötet.
Här kan du läsa mer

Turismen fortsä er öka
Turismen i Sverige omsa e 337 miljarder kronor under 2018 och ökade med 6
procent jämfört med året innan. Turismen visar över d en stark utveckling vad
gäller export och sysselsä ning. Andelen turism i rela on ll den totala exporten
har under de senaste fem åren ökat från 4,9 procent ll 6,4 procent och är en
snabbt växande näring i Sverige. En förklaring är a gränshandeln mot Norge har
expanderat kra igt under senare år
Här hi ar du fakta om svensk turism 2018

Utbildning: Lär dig analysera regional
kompetensförsörjning
Du som arbetar med eller är intresserad av kompetensförsörjning (t.ex. lokalt,
regionalt, na onellt och inom branscher) och vill veta hur du kan använda
regionala matchningsindikatorer i di arbete med kompetensförsörjning.
Utbildningen är kostnadsfri, men anmälan är bindande.
Tillväxtverket bjuder in ll en utbildning i hur man använder de regionala
matchningsindikatorerna för a analysera kompetensförsörjningen.
Här kan du läsa mer

Rapport: Uppföljning med fokus på
resultat för regionala llväxtprojekt
Som e led i a stärka förutsä ningarna för lärande och fokus på resultat har
Tillväxtverket arbetat fram e ny na onellt uppföljningssystem för
projektverksamhet. Systemet ska stärka möjligheterna ll uppföljning med
utgångspunkt i den na onella strategin för hållbar regional llväxt och
a rak onskra .
Här hi ar du rapporten

Landsbygdskonferens 15 oktober
Den 15 oktober arrangerar SKL llsammans med Tillväxtverket årets stora
landsbygdskonferens. Fokus är den nya na onella landsbygdspoli ken och de
kommer a diskutera frågor som kompetensförsörjning, företagsklimat och
digitalisering. Konferensen är på Münchenbryggeriet i Stockholm.
Här hi ar du mer informa on om konferensen

Glad Sommar!
Med dessa ord vill jag tacka för de a första halvår som bland annat har präglats
av allt ifrån val ll EU-parlamentet ll frågor om Brexit och förhandlingar om
kommande lång dsbudget med innehåll. Men även hur frågor ska hanteras på
na onell nivå u från de behov och prioriteringar som vi ser är vik ga i vår region.
Jag vill även passa på a tacka för all ﬁn respons över dessa nyhetsbrev som
publiceras en gång i månaden. Stort tack för det!
Tack också för ﬁnt samarbete med alla duk ga kollegor och övriga som arbetar i
vårt län inom olika organisa oner som gör e fantas skt bra arbete.
Nästa nyhetsbrev kommer i augus .
Önskar er alla en toppenﬁn sommar!
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