Internationell samverkan krävs
för hållbar regional utveckling
Makro-regionala strategier erbjuder strategiska ramverk

Till myndigheter och organisationer med uppdrag att stödja genomförandet av EU:s Strategi för
Östersjöregionen eller som på annat sätt är involverade i genomförandet av strategin.
Makroregionala strategier erbjuder ett strategiskt ramverk för samarbete transnationellt, tvärsektoriellt
och baserat på flernivåsamverkan. Det är många myndigheter och organisationer som är involverade i
genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och kretsen av engagerade växer.
• Mot bakgrund av detta och den nya handlingsplanen
arrangeras ett seminarium den 18 november, 09.30 till 12.00.
Seminariet är upplagt så att det både ska fungera som en introduktion till er som är nya och en
uppdatering av det som sker i strategin för er som varit med ett tag. Programmet innehåller en
uppdatering av det som sker i strategin när det gäller förankring i de nya strukturfondsprogrammen
samt kopplingen mellan strategiskt utvecklingsarbete i medlemsländerna och i strategins
transnationella processer. Anna Hagström, nationell koordinator för EUSBSR på Statsrådsberedningen
kommer presentera den nya handlingsplanen. Svenska institutet kommer att introducera den
utlysning för projektinitiering som öppnar dagen efter.
Det har länge efterfrågats tillfällen att konkret bekanta sig med strategin och detta nya arbetssätt i
Europa. Sedan ett år har därför regionala workshops genomförts på tre platser i Umeå, Hässleholm samt
i Stockholm. I juni genomfördes en workshop online med fokus på Norrbotten.
• Det blir nu ytterligare ett tillfälle att ”testa på att arbeta makroregionalt”
med en workshop den 7 december kl. 09.30 till 14.00.
Detta är tillfället att fördjupa sina kunskaper om strategin, kanske hitta nya samarbetsparter och
eventuellt utveckla nya projekt inom ramen av strategin.
De båda arrangemangen är tätt kopplade till varandra. Vi föreslår därför att man deltar i båda.
Dessa två program genomförs inom ramen för HA Capacity, en stödstruktur för de aktörer som
genomför Strategin där Svenska institutet och Föreningen Norden är svenska partners. Dessutom är
följande myndigheter medarrangörer: Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet samt Universitets- och
Högskolerådet.
Längre ner i dokumentet finns detaljerade program. Frågor hänvisas till Anders Bergström,
anders.bergstrom@norden.se eller Annika Claesson, annika.claesson@si.se.
REGISTRERING: Vänligen KLICKA HÄR för att anmäla dig till arrangemangen. Du kan också skriva in
följande adress i browsern för att komma till anmälningsformuläret:
https://forms.gle/HhNSrBsyUnYbVv2AA.
Väl mött online!

Seminarium
Tid
Plats

18 november 2020
Online (ZOOM)

Program
09.30

10.00

Välkommen / Introduktion / check in

Seminariet inleds med en kort introduktion av programmet 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.

EU:s strategi för Östersjöregionen: varför, vad arbetar vi med och hur?
Varför makroregionala strategier? Hur blir man delaktig i strategin?
HA CAP koordinatorerna: Annika Claesson, Svenska institutet och Anders
Bergström, Föreningen Norden
Vad är nytt i handlingsplanen?
Nationell koordinator: Anna Hagström, Statsrådsberedningen/EU kansliet
Frågestund

11.00

Kaffepaus

11.15

Hur kan olika projekt och fonder stödja genomförandet?

Hur kan man designa sin projektportfölj för att få mest nytta av strategin?
Några råd och exempel från nuvarande program presenteras av
Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet, Universitets- och Högskolerådet samt från
Svenska institutet.
Frågestund

12.30

Avslutning

Workshop
Tid
Plats

7 december 2020
Online (ZOOM)

Program
09.30 – 10.00

Välkommen / Introduktion / check in

10.00 – 11.30

Testa på att arbeta makroregionalt

Workshopen inleds med en kort introduktion av programmet följt av samtal i
mindre grupper på temat goda exempel på transnationellt samarbete och
hur det är integrerat i det ordinarie utvecklingsarbetet.

Introduktion till grupparbetet. Grupperna väljer gemensamt en
utmaning/samarbetsidé som de därefter utvecklar baserat på den
arbetsmodell som tillämpas i makroregionala strategier.

11.30 – 12.30
12.30 – 13.30

Lunch
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 Institutet.

13.30 – 14.00

Frågestund / Avslutning

