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Nyhetsbrev EU-informa on

EU-info oktober 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-frågor som har betydelse för vårt län.

Ny rapport om implementeringen av
Smart Specialisering
Regionalt smart specialisering är e koncept som införts av EU-kommissionen.
Det kan beskrivas som e sä a mobilisera vik ga intressenter för innova on
och llväxt i de områden där det ﬁnns störst poten al inom en viss region. I
dagarna har en ny rapport publicerats som kartlägger hur implementeringen av
smart specialisering genomförts i de svenska regionerna.
Sy et med rapporten var a iden ﬁera utmaningar i implementeringen och
föreslå eventuella lösningar på dessa. Rapporten bygger på intervjuer med
strateger på samtliga regioner. Rapporten är framtagen på uppdrag av
EU-kommissionen av David Paulsson, verksamhetskoordinator vid Stockholms
Universitet. En övergripande slutsats i rapporten är a implementeringen gå
rela vt bra i Sverige. Samtliga svenska regioner arbetar i dagsläget med någon
form av smart specialiseringsarbete men beﬁnner sig i olika utvecklingsfaser.
Här hi ar du rapporten i sin helhet

Erasmus+: Utlysning för projek örslag
kopplat ll spetskompetens inom
yrkesutbildning

Erasmus+, programmet för utbildning, ungdomar och idro utlyser en
ansökningsomgång för projek örslag för skapandet av transna onella
kompetenscentrum för spetskompetens inom yrkesutbildning. Programmets
sy e är a med förankring i regionala och lokala behov och deras smart
specialisering, u orma yrkesutbildningar för a utveckla innova va metoder för
a ta itu med samhälleliga utmaningar inom klima örändring, hållbar utveckling,
med mera.
Läs mer här

Ny utlysning för ﬁnansiering inom CEF
INEA har publicerat en ny ansökningsomgång inom ramen för Fonden för e
sammanlänkat Europa, CEF 2019 MAP. Projekt som sy ar ll a bygga,
uppgradera och förbä ra den europeiska transpor nfrastrukturen kan ansöka
om a ta del av den totala budgeten på 1,4 miljarder euro innan den 26 februari
2020.
Här hi ar du mer informa on

Jämlikhet i hälsa! Mot Agenda 2030 som hävstång.
Välkommen på e seminarium som fokuserar på hur minskade hälsoskillnader
kan stärkas i e Agenda 2030-perspek v. Sändning sker även via webb
Plats: Scandic Con nental, Stockholm
Datum och d: 5 december klockan 10.00 – 15.30
Medverkar gör bland andra: • Be na Menne, Coordinator, Health and
Sustainable Development (SDG), WHO Regional Oﬃce for Europe • Johan
Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten • Helén Lundkvist Nymansson,
sek onschef Sveriges Kommuner och Lands ng • Anna Balkfors,
hållbarhetsstrateg, Malmö stad • Lisa Harrysson, folkhälsostrateg, Länsstyrelsen
Västerbo en • Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa och folkhälsochef i
Region Jönköpings län
Program kommer inom kort på: h ps://www.folkhalsomyndigheten.se
/motesplats-social-hallbarhet/
Anmälan görs här

Analys iden ﬁerar ny orna med EU-programmet Östra Mellansverige!
Sy et med analysen är a sprida resultaten med programmet. Den är också e
verktyg för strategisk planering av det fortsa a genomförandetav programmet.
Målet för Europeiska regionala utvecklingsfonden under perioden 2014–2020 är
a bidra ll smart, hållbar och inkluderande llväxt för alla. Analysen har
genomförts av medarbetare vid enhet Regional llväxt mellersta Sverige som har
insyn i såväl beviljade projekt som i programmet i sin helhet.
Läs eller lyssna på analysen
Regionalt Tillväxtarbete e er 2020!
Sveriges regioner vill ha en fram da regional llväxtpoli k som bygger på deras
unika förutsä ningar och behov. Regionerna pekar också på vikten av hållbarhet
och a rusta sig bä re för a klara av snabba förändringar och kriser. Det är
några av slutsatserna i regeringsuppdraget och rapporten Regionalt llväxtarbete
e er 2020 - regionernas fram da prioriteringar. Rapporten bygger på behov som
alla Sveriges regioner har redovisat ll Tillväxtverket.
Här kan du läsa mer
Tillväxtverket ska analysera kompetensförsörjning i landsbygder
Regeringen har ge Tillväxtverket i uppdrag a analysera och föreslå åtgärder
som kan underlä a kompetensförsörjningen i Sveriges landsbygder. Sy et är a
iden ﬁera åtgärder som kan underlä a för företag och oﬀentliga arbetsgivare a
rekrytera rä kompetens och bidra ll en livskra ig landsbygd. Uppdraget ska
delredovisas den 31 mars 2020 och slutredovisas senast den 30 juni 2020.
Läs mer om uppdraget här

EU-handslaget
Den 7 december 2016 bjöd dåvarande EU- och handelsminister Ann Linde in ll
e na onellt EU-handslag. Handslaget utgjorde startsko et för e
landsomfa ande gemensamt arbete med a stärka delak gheten i EU och
engagemanget för frågor som beslutas inom EU. Handslaget presenterades som
e sä a stärka Sveriges röst i EU-arbetet och y erst som e sä a stärka
demokra n. Förra veckan, den 23 oktober bjöd EU-minister Hans Dahlgren in ll
e EU-forum i sy e a följa upp de åtaganden som hi lls gjorts och diskutera
hur vi kan fortsä a verka för stärkt delak ghet.
SKL har nyligen publicerat en rapport där de följt upp de åtaganden som regioner
och kommuner gjort.

Ni hi ar den här

Kommissionen uppmanar EU:s ledare
a sä a fart på förhandlingarna
Inför toppmötet 17 – 18 oktober publicerade EU-kommissionen e meddelande
om de punkter i förhandlingarna om lång dsbudgeten för perioden 2021 – 2027
som kommissionen anser a EU:s ledare måste ta i övervägande och styra upp
för a en snabb överenskommelse ska kunna nås. Kommissionen påminner i
meddelandet EU:s ledare om a det bara är 14 månader innan den nya
programperioden inleds och a det for arande är mycket arbete kvar a göra
innan förhandlingarna kan avslutas.
Klicka här för a läsa kommissionens pressmeddelande inför toppmötet
Klicka här för a läsa kommissionens meddelande inför toppmötet.
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