
 

 
 

 

 
 

 

     

 

 
Inbjudan 

Två dagar för europeiskt samarbete 
 
Få av dagens samhällsutmaningar är unika för Sverige. Aktörer över hela Europa ställer 
likartade frågor och formulerar svar som påminner om varandra. Det finns all anledning 
att söka mer samarbete, att lära sig av varandras misslyckanden och framgångar, att 
tillsammans arbeta fram lösningar, tänka ut förslag på förbättringar och stärka förmågan 
att sprida resultatet av sitt arbete. 

”Två dagar för europeiskt samarbete” ska visa några möjligheter som öppnar sig med 
samarbete på europeisk nivå. 
Arrangemanget pågår i två dagar och består av tre fristående evenemang. 
 

Datum och tid: Måndag 4 november kl 9.00–17.45 samt tisdag 5 november kl 9.30–15.00 
Plats: Norra Station, Norra stationsgatan 6A, Hässleholm 
 
Anmälan: KLICKA HÄR för att anmäla dig. Du anmäler dig separat till vart och ett av de 
tre arrangemangen. 
 

• Dag 1, måndag 4 november 
Kl 9.00–16.00 Att lyckas med samarbete med länder i Östersjöregionen 
Östersjöstrategin utvecklar en ny form av samarbete som inkluderar ett brett spektrum av 
aktörer, offentliga myndigheter på lokal, regional och nationell nivå, civilsamhället, 
näringslivet och akademin. Samarbetsformen är mer flexibel än traditionella projekt och 
bygger på transnationellt och tvärsektoriellt flernivåstyre. 
Kl 16.15–17.45 Changemakers Corner – en talkshow 
Vi tar del av initiativ som gör skillnad: helt ny välfärdsteknik gör det möjligt för patienter 
att själva övervaka och styra vården. Vi får också veta mer om hur skolor kan öppna sig 
för internationellt samarbete och erbjuda sina elever en värld fylld av nya möjligheter. 

• Dag 2, tisdag 5 november 
Kl 9.30–15.00 Projektträff med tema Resultatkommunikation 
Hela den andra dagen riktar sig till aktörer som driver EU-finansierade projekt. Här ges 
chansen att inspirera varandra och framför allt diskutera hur man på ett effektivt sätt kan 
förmedla projektresultat. 
 
Boende: Rum finns förbokade på Hotell Statt i Hässleholm för dem som deltar båda dagarna och 
behöver övernattning. Gå in på www.statt.se, klicka på rutan ”Jag har en kod” och fyll i ordet Kalmar i 
rutan Företagskod. Klicka på ”Verifiera kod” och boka därefter som vanligt. 
Du kan även ringa hotellet på 0451-890000 eller mejla företagskoden och dina önskemål till info@statt.se 
 

https://goo.gl/maps/YK62XebkKBywxq16A
https://forms.gle/iiLkzmbmi64gsnJ98


Norden och Östersjöregionen - utveckling i samarbete 
Makro-regionala strategier erbjuder strategiska ramverk       
 

Att lyckas med samarbete med länder i Östersjöregionen 
Datum och tid: Måndag 4 november kl 9.00–16.00 
Plats: Norra Station, Norra stationsgatan 6A, Hässleholm 

Anmälan: KLICKA HÄR för att anmäla dig. 

 
Vi ser i dag fler och fler samhällsutmaningar där samarbete med andra länder är - om inte 
nödvändigt - så mer effektivt. I vissa fall är det helt uppenbart, som exempelvis inom klimat, energi-
försörjning och migration. Ibland handlar det om att inte återuppfinna hjulet utan att tillsammans 
med andra utveckla lösningar som baserar sig på tidigare erfarenheter, exempelvis inom forskning, 
innovation och näringslivsutveckling.  
 
Samarbete inom EU är inte nytt men används idag främst för finansiering av projekt. Vi tar inte 
tillräckligt väl vara på möjligheten att i verklig mening samarbeta med andra och ta vara på alla 
möjligheter att ta tag i våra utmaningar. 
 
Finansieringen inom EU är huvudsakligen baserad på medel som används inom länderna och i 
mycket liten utsträckning för gränsregionalt och transnationellt arbete. Formatet för att få del av 
dessa medel är begränsat till traditionella projekt som inte lämpar sig för långsiktigt strategiskt 
samarbete över landsgränser. 
 
Östersjöstrategin, en av Europas fyra makroregionala strategier, erbjuder ett nytt format som 
möjliggör för fler aktörer att samarbeta över nationsgränser. Makroregionala strategier har 
utvecklats för att möta behovet av en mer flexibel samarbetsstruktur. 
 
I de makroregionala strategierna erbjuds plattformar – s.k. flaggskepp – för samarbete 
transnationellt, tvärsektoriellt och baserat på flernivåstyre. Aktörer bjuds in att tillsammans utveckla 
lösningar, nya metoder och policyrekommendationer. Aktörer representerar lokala, regionala och 
nationella offentliga myndigheter, civilsamhället, näringslivet och akademin. 
 
I Sverige är flera myndigheter involverade i arbetet med EUs strategi för Östersjöregionen, bl.a. 
Tillväxtverket, Svenska institutet, Svenska ESF-rådet samt Universitets- och högskolerådet samt en 
ideell förening, Föreningen Norden. De har tillsammans utarbetat programmet för regionala 
workshoppar för att introducera makroregionala strategier. Workshopparna informerar om hur man 
som lokal eller regional aktör, offentlig myndighet, företag eller förening kan bli delaktig i och dra 
nytta av detta arbete. 
 

EU:s makroregionala strategier finns för att utveckla samarbetet i Europa, inte enbart inom EU. EU:s 
strategi för Östersjöregionen är en makroregional strategi med de åtta medlemsländerna i EU men 
här ingår även grannländer som Island, Norge och Ryssland.  Strategin antogs 2009 och firar 10 år 
2019. Ytterligare tre makroregionala strategier finns idag längs Donau, Adriatisk-Joniska samt den 
Alpina strategin. 

https://goo.gl/maps/YK62XebkKBywxq16A
https://forms.gle/iiLkzmbmi64gsnJ98


 

Program 
 
09.00 Registrering och välkomstfika 
  
09.30 Introduktion / check in 

Deltagarna presenterar sig och sina erfarenheter (intressen, behov eller uppdrag) knutna till 
internationellt samarbete – samtal i mindre grupper. 

 
10.30 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? 
Några praktiska exempel presenteras. 

 
12.00 Euroregion Baltic och UMBRELLA – en Östersjöregion och dess möjligheter 

Introduktion av Euroregion Baltic och det stöd som UMBRELLA-projektet erbjuder lokala 
aktörer som vill samarbeta inom regionen.  

 
12.30 Lunch 
 
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. 
Eftermiddagsfika serveras under tiden. 

 
15.00 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.  

 
16.00 Avslutning 
 
 

 

  

  

 




