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Allt fler av dagens utmaningar kräver samarbete över nationsgränser. Det är 
helt uppenbart när det gäller klimatåtgärder, energiförsörjning och 
migration, som inget land kan hantera ensamt. Detsamma gäller inom 
forskning, innovation och näringslivsutveckling. 
EU:s strategi för Östersjöregionen utgår från konkreta samhällsutmaningar och bygger upp 
långsiktiga processer för samarbete, s.k. flaggskepp, tvärs över nationsgränser, sektorer 
och ledningsnivåer. Aktörer som bjuds in till processerna representerar lokala, regionala 
och nationella offentliga myndigheter, civilsamhället, näringslivet och akademin. 
Uppbyggnaden av processerna garanterar långsiktighet. Samarbetsprocesserna pågår så 
länge som utmaningen består. 

Arbetet leder kontinuerligt fram till förslag både på förbättringar av arbetsmetoder och på 
förändringar som kräver politiska beslut. En av styrkorna med EU:s strategi för 
Östersjöregionen är att den politiska nivån är närvarande inom dess ram. 

• Vill du veta mer om hur samarbetet inom EU:s strategi för Östersjöregionen kan leda 
till konkreta resultat i och hur din organisation kan bli delaktig? Delta i så fall i vår 
regionala workshop i Norrbotten på 

TISDAG 9 juni, online via Zoom 
Tid: Tre separata moduler mellan kl 10 och 16.30 

Pauser är inlagda mellan modulerna (se program på nästa sida) 
Registrering: Klicka här 

Under workshopen berättar vi om strategin och hur samarbetet byggs upp. Deltagarna 
diskuterar utifrån konkreta exempel och får, under en del av workshopen, testa 
arbetsmetoden som ligger till grund för uppbyggnaden av processen. 

Praktiskt: Workshopen äger rum online med hjälp av verktyget Zoom. För att delta 
behöver du ladda ner Zooms gratisapp. Du kommer åt den efter att du har klickat på 
möteslänken som du får i god tid före workshopen. 

https://forms.gle/EA5VoVt4ooK6HAjt9
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Regional workshop i Norrbotten 
 
Dag  9 juni 2020 
Plats Online (ZOOM) 

Program 
 
Inspelat  EUs strategi för Östersjöregionen – 

varför, vad arbetar vi med och hur? 
Introduktion till strategin. Varför makroregionala strategier? Vilka 
policyområden ingår? Hur fungerar de i praktiken och på vilket sätt kan 
regionala och lokala aktörer bli delaktiga? 

• Länk till den förinspelade presentationen sänds till deltagarna i 
god tid före workshopen 

 
Inspelat  EUs strategi för Östersjöregionen – projektexempel  

Några praktiska exempel presenteras. Ett projekt från vardera ERDF, ESF, 
Erasmus+ samt Svenska Institutet. 

• Länk till den förinspelade presentationen sänds till deltagarna i 
god tid före workshopen 

 
  Modul 1 
 
10.00 – 11.30  Välkommen / Introduktion 

Workshopen inleds med en kort introduktion följt av samtal i mindre 
grupper på temat hur den egna myndighetens/organisationens 
internationella samarbete kan bli mer strategiskt och bättre integreras i 
det ordinarie utvecklingsarbetet. 

• Programpunkten inleds med en praktisk information om Zoom 
och om hur grupparbetet går till. 

 
Lunch 

 
  Modul 2 
 
12.30 – 14.30         Testa på att arbeta makroregionalt  

Introduktion till grupparbetet varefter deltagarna arbetar i samma 
grupper som på förmiddagen. Grupperna väljer gemensamt en 
utmaning/samarbetsidé som de därefter utvecklar baserat på den 
arbetsmodell som tillämpas i makroregionala strategier.  

• Grupperna arbetar med följande frågeställningar och med hjälp 
av en samtalsledare: 

1. Välj en samhällsutmaning/möjlighet som ni vill arbeta med? En 
pragmatisk utmaning med ett tydligt makroregionalt mervärde. 

2. Lista relevanta perspektiv som måste beaktas och finnas 
representerade i arbetet med utmaningen/möjligheten (miljö, 
social) 

3. Gör en intressentanalys. Vilka aktörer kan påverka utvecklingen? 
Vilka aktörer behövs för att ta fram lösningar? Lista dessa aktörer. 

4. Tänk er ett flaggskepp, en gemensam utvecklingsprocess. Vilka 
tematiska grupper behövs i ert exempel?  
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5. Vilka olika finansiella program behövs och hur kan de 
kombineras? Olika aktörer har ofta program som riktas till dem. 
Exempelvis kommuner och regioner använder 
strukturfondsprogram, utbildningssektorn Erasmus+. 

   
Kaffepaus 

 
15.00  Modul 3 
 
  Finansiering – var finns medel till transnationellt samarbete? 

Vilka möjligheter till finansiering finns för de som vill arbeta på detta nya 
sätt? Information om ERUF, ESF, Interreg, Erasmus+ och Svenska Institutets 
medel för projektinitiering.  

 
15.45–16.30          Frågestund 

 
 Avslutning 

 
 
 

 


