
 
 
INBJUDAN: 
Internationell samverkan krävs för hållbar regional utveckling 
 
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 Östersjöstrategin är att den politiska nivån är närvarande 
inom dess ram. 
 

• Vill du veta mer om hur samarbetet inom EU:s strategi för 
Östersjöregionen fungerar och hur din organisation kan bli delaktig? 

 
Under workshopen i Stockholm 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.  



Workshop 
 
Datum: Måndag 27 januari 2020 
Tid: 9.30–17.00 (registrering från kl 9.00) 
Plats: Länsstyrelsen i Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4, Lokal Grand 
Målgrupp:  Personer som jobbar med strategisk regional utveckling i myndigheter, 

organisationer, civilsamhälle. 
Arrangörer:  Svenska Institutet, Tillväxtverket, Universitets- och högskolerådet, Svenska 

ESF-rådet, Föreningen Norden, Länsstyrelsen i Stockholm 
Anmälan:  Anmäl ditt deltagande senast den 10 januari genom att klicka HÄR. 
 

Program 
 
09.00 Registrering och välkomstfika 

09.30 Välkomna och introduktion  

 Anders Nordborg från Länsstyrelsen i Stockholm hälsar välkommen. Därefter 
presenterar sig deltagarna och berättar om sina erfarenheter (intressen, 
behov eller uppdrag) knutna till internationellt samarbete – samtal i mindre 
grupper. 

10.30 EU:s 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? Några praktiska exempel 
presenteras. 

12.00 Vår gemensamma utvecklingskraft i regionen   
 (Luncha, utbyt kunskaper, inspireras och inspirera, policyutveckla och 

framtidsplanera)  

13.15 Inspiration: Hur integrerar vi det internationella samarbetet i vårt 
 strategiska utvecklingsarbete? 

13.30 Grupparbete:  Testa på att arbeta makroregionalt 

 Arbete i mindre grupper med gemensamma teman. Deltagarna tar med sig 
utmaningar/samarbetsidéer som vi arbetar med, tvärsektoriellt och 
internationellt. 

15.00 Policy fika (samtal om utveckling i samverkan över gränser) 

15.30 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.  

16.45 Avslutning 

 

 

https://goo.gl/maps/m2BWMKAtRgRUdHAd7
https://forms.gle/JbcFg4jexWZoJMQb7

