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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.

Inspel ll ny  na onellt program för
ESF+ 2021-2027
Svenska ESF-rådet har få  regeringens uppdrag a  ta fram e  förslag ll e

na onellt program u från EU-kommissionens förslag ll ESF+ för perioden

2021–2027. De ska redovisa resultatet av en omvärldsanalys senast den 1

oktober, med förslag på vad programmet ska riktas in på. Av den anledningen har

myndigheten gå  ut ll regionerna för möjlighet ll inspel vilka ska redovisas ll

Svenska ESF-rådet i slutet av juni.

Här kan du läsa mer om uppdraget

Informa on om utlysning för
Europeiska asyl-, migra ons - och
integra onsfonden (AMIF)
Samordningsförbundet, Sala kommun, Region Västmanland och Länsstyrelsen

bjuder in ll e  informa ons - och diskussionsmöte om ny utlysning för
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AMIF-fonden. AMIF söker utvecklingsprojekt inom integra on och

migra onsområdet och för det ändamålet utlyser 250 miljoner. Utlysningen är

öppen mellan 15 maj - 15 september 2019.

Informa onsträff om utlysningar 18
juni

Svenska ESF-rådet Östra Mellansverige planerar a  publicera tre nya utlysningar i

ÖMS måndagen den 3 juni 2019. De a inom inom PO1 och två inom PO2. Vi har

planerat in två informa onsmöten för utlysningarna. Dessa möten planeras äga

rum sdagen den 18 juni 2019. För a  underlä a för aktörer a  närvara vid en

informa onsträff planerar vi a  genomföra en av träffarna digitalt. Se länk nedan

för mer informa on. 

Här kan du läsa mer

 

Platsens betydelse för regional llväxt
Den 27 augus  ordnar Tillväxtverket e  kunskapsseminarium på temat Så

utvecklar vi morgondagens a rak va platser för människor och företag - kunskap

och llämpning.

Här kan du läsa mer

Utlysning: Få externt stöd för
robotsatsningar genom nya checkar
Är ni e  litet eller medelstort llverkande företag som vill utveckla er llverkning

mot högre grad av automa sering eller robo sering? Då kan ni söka ekonomiskt

stöd i form av automa onscheckar för a  ta in extern kompetens för a  få hjälp

a  utveckla ert arbete med de a.

Läs mer om utlysningen här

Arbetsmarknadsutredningen
I januari överlämnade arbetsmarknadsutredningen si  slutbetänkande ll

regeringen. Då innehållet i det överenskomna januariavtalet går in på en stor del
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av utredningens förslag har regeringen beslutat a  inte remi era

arbetsmarknadsutredningen i dagsläget. Man kommer istället anordna

rundabordssamtal kring valda delar av utredningen.

Utöver SKL är även Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Eskilstuna kommun,

Vaggeryd kommun samt Härnösand kommun inbjudna från lokal och regional

nivå. Samtalet kommer a  äga rum 3-4 juni. Kapitel 9, som berör e  förstärkt

regionalt mandat samt bildandet av en ny kompetensförsörjningsmyndighet,

kommer inte a  behandlas på rundabordssamtalen.

 

Ta del av arbetsmarknadsutredningens slutbetänkade här

Mer informa on om rundabordssamtalen hi ar du här

Regionernas prioriteringar för det
fram da llväxtarbetet
I november erbjöds respek ve region a  inkomma med analys och iden fierade

prioriteringar avseende det fram da regionala llväxtarbetet, inklusive

sammanhållningspoli ken. Samtliga regioner har nu skickat in sina redovisningar

ll näringsdepartementet. Nästa steg är a  Tillväxtverket sammanställer

regionernas redovisningar ll en sammanhållen rapport. Sam digt kommer

näringsdepartementet genomföra dialogträffar med regionerna i början av juni.

 

Ta del av erbjudandet a  inkomma med prioriteringar här
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