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Nyhetsbrev EU-informa on

EU-info januari 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.

 

Gemensam dag om aktuella fondmedel
Samordningsförbunden Västmanland, Sala kommun, Region Västmanland,

Länsstyrelsen Västmanland, Migra onsverket och Svenska ESF-rådet Östra

Mellan-sverige välkomnar dig ll e  informa ons- och diskussionsmöte om de

olika fondmedel som finns a  söka. Syftet med dagen är a  informera och

inspirera länets aktörer ll a  söka olika fondmedel med målsä ning a  utveckla

och förbä ra verksamheter för asylsökande, nyanlända och personer som står

långt från arbetsmarknaden samt stöd ll kompetenshöjande insatser.

 

Datum o d: 23 mars 2020, kl. 09.00-13.00 (kaffe/te från 8.30)

Plats: Aros Congress Center, Västerås

Anmälan: Anmäl dig på Länsstyrelsens webbplats senast den 13 mars 2020

Kostnad: kostnadsfri , fika + lä are förtäring ingår

Frågor? kontakta Sanela Cerimagic, sanela.cerimagic@lansstyrelsen.se,

tel: 010-224 92 36

 

http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=478&e=[email]&r=[field1]&h=107D500FA66214BF1191CB6601C8D3E7
http://www.regionvastmanland.se/
https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/kalenderhandelser---vastmanland/2020-01-15-valkommen-till-en-gemensam-dag-om-aktuella-fondmedel.html
mailto:sanela.cerimagic@lansstyrelsen.se


Regionalt llväxtarbete efter 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

efter 2020 - regionernas fram da prioriteringar. Rapporten bygger på behov som

alla Sveriges regioner har redovisat ll Tillväxtverket

Här kan du läsa populärversionen av rapporten

Omställningsguide för kommuner och
regioner
När e  stort företag drar ner verksamhet eller fly ar den från en kommun

uppstår olika effekter. Mest kännbart och drama skt är förlusten av jobb. I den

här guiden hi ar du som är tjänsteman eller poli ker i en kommun eller region

stöd och idéer om hur ni kan hantera en större omställning.

Här kan du läsa mer

 

SKR:s prioriterade EU-frågor 2020
Under 2020 ska SKR fokusera på nio EU-frågor som är vik ga för kommuner och

regioner. SKR:s styrelse har antagit nio prioriterade EU-frågor som förbundet ska

driva under 2020. Dessa ingår även i SKR:s verksamhetsplan för 2020. För varje

prioriterad fråga finns e  antal ak viteter som ska genomföras under året, samt

förväntade resultat.

 

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2020/2020-01-08-regionernas-framtida-fokus.html?utm_campaign=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/omstallningsguide.html?utm_campaign=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_source=apsis


•E  hållbart asyl- och flyk ngmo agande i hela EU

•Den sociala dimensionen av EU

•Översyn av statsstödsregler- och riktlinjer

•EU:s avloppsdirek v – bä re hänsyn ll lokala förutsä ningar

•E  klimatneutralt EU 2050

•Mobilitet och infrastruktur

•Sammanhållningspoli ken 2021-2027

•Horisont Europa

•EU-kommissionens förslag ll förordning om gemensam utvärdering av

medicinsk teknik

Här kan du läsa mer om prioriteringarna samt om bakgrunden ll dessa

Pa enters rä  ll sjukvård efter Brexit
Regionerna har en skyldighet a  erbjuda utländska medborgare och

utlandssvenskar omedelbar hälso- och sjukvård vid behov. Villkoren ser dock

olika ut beroende på i vilket land som den utländska medborgaren eller

utlandssvensken är bosa  i.

SKR har på sin webbplats lagt ut info om pa enters rä  ll vård efter Brexit:

Här hi ar du det
 

MUCF: Deadline för bidrag inom
Erasmus+ och Europeiska
Solidaritetskåren
Den 5 februari 2020 är sista dag a  ansöka om bidrag i årets första

ansökningsrunda inom Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren. Totalt

genomförs tre ansökningsrundor per program och år. Övriga ansöknings der

inom Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren under 2020 är 30 april och 1

oktober.

Informa on om programmen samt ps och råd för a  skriva ansökan (MUCF:s

webbplats)
 

Kommissionen föreslår ny finansiering
för a  uppnå klimatneutralitet ll 2050
Kommissionen föreslår e  ny  verktyg för a  arbeta med den sociala

dimensionen av den gröna omställningen: Mekanismen för rä vis omställning,

vilket bland annat omfa ar Fonden för en rä vis omställning (FRO), och e  ny

finansiellt instrument för gröna investeringar: investeringsplanen för e  hållbart

Europa. Men med tanke på förhandlingsläget kring den fleråriga budgetramen är

det oklart hur de två förslagen kommer mo as av medlemsländerna. Som en del

av llväxtstrategin En europeisk grön giv presenterade Europeiska kommissionen

den 14 januari 2020 två vik ga delar för a  möjliggöra den gröna omställningen i

Europa: Mekanismen för rä vis omställning och investeringsplanen för e

hållbart Europa.

Här kan du läsa mer
 

https://skr.se/demokratiledningstyrning/euinternationellt/eukommunerochregioner/prioriteradeeufragorskr.5114.html
https://skr.se/halsasjukvard/vardavpersonerfranandralander/vardaveueesochkonventionspatienterutlandssvenskarovrigautlandskamedborgare.7753.html
https://www.mucf.se/aktuellt/sok-bidrag-inom-erasmus-och-europeiska-solidaritetskaren
https://www.centralsweden.se/kommissionen-foreslar-ny-finansiering-for-att-uppna-klimatneutralitet-till-2050/


Förslag om prioriteringar för CEF2
Digital
EU-kommissionen har presenterat e  förslag på u ormning och implementering

av CEF2 Digital-programmets tre första år (2021 – 2023). I förslaget framgår a

de två huvudsakliga prioriteringarna för programmet föreslås vara utveckling av

5G-infrastruktur i Europa samt gränsöverskridande informa onsinfrastruktur i

EU.

Kommissionen välkomnar synpunkter på förslaget samt uppmanar aktörer som

har förslag på projekt som skulle kunna finansieras av CEF2 Digital a  kontakta

den na onella kontaktpunkten för programmet, vilket för Sveriges del är Post-

och telestyrelsen.

Här kan du läsa mer om förslaget
 

”En ambi ös färdplan för en union som
vill mer” – EU-kommissionens
arbetsprogram 2020
I den nya kommissionens första arbetsprogram ges den europeiska gröna given

stort utrymme och beskrivs som EU:s nya llväxtstrategi som ska bidra ll ökad

sysselsä ning och global konkurrenskraft. Investeringsplanen för den europeiska

gröna given och mekanismen för rä vis omställning är två centrala ini a v inom

prioriteringen om en europeisk grön giv. Även den andra prioriteringen, e

Europa rustat för den digitala dsåldern, har stort fokus i arbetsprogrammet

inom vilket en förnyad strategi för EU:s industripoli k är e  centralt ini a v.

2020 års arbetsprogram kommer a  vara tongivande för hela mandatperioden

fram ll 2024.

Här kan du läsa mer
 

Extrainsa  EU-toppmöte -
lång dsbudgeten 2021-2027
Charles Michel, Europeiska rådets ordförande, har kallat ll extrainsa  toppmöte

20 februari 2020 för a  komma närmare en överenskommelse mellan

EU-medlemsstaterna i förhandlingarna kring lång dsbudgeten 2021 – 2027.

Mötet utlyses efter a  budge örhandlingar i rådet har gå  i stå och

Europaparlamentet har skju t upp samtliga poli ska förhandlingar med

ministerrådet om sektorsprogrammen och struktur- och investeringsfonderna.

De a tycks dock ej påverka de tekniska förhandlingar om ll exempel struktur-

och investeringsfonderna som pågår mellan Europaparlamentet och

medlemsstaterna.

Här kan du läsa mer

https://www.centralsweden.se/forslag-om-prioriteringar-for-cef2-digital/
https://www.centralsweden.se/en-ambitios-fardplan-for-en-union-som-vill-mer-eu-kommissionens-arbetsprogram-2020/
https://www.centralsweden.se/extrainsatt-eu-toppmote-langtidsbudgeten-2021-2027/
https://www.facebook.com/regionvastmanland/
https://www.linkedin.com/company/landstinget-vastmanland
https://twitter.com/regionvstm
https://www.youtube.com/user/LandstingVastmanland
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