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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 vårt län.

Strukturfonderna - inför ny
programperiod
En träff för dig som driver eller har drivit projekt inom strukturfonderna

 

År 2021 kommer en ny programperiod för de Europeiska strukturfonderna ESF+

och ERUF. Redan nästa år skrivs de regionala programmen fram för Östra

Mellansverige och förberedelserna är redan igång.

Vad kan vi dra för slutsatser och lärdomar från projekt i pågående

strukturfondsprogram? Vad är vik gt a  ha med sig ll kommande program? Vad

vet vi om inriktning i nästa programperiod? Verksamhetsledare och projektledare

i Västmanland som driver eller har drivit projekt inom ERUF och ESF är hjärtligt

välkomna a  delta.

Även du som är intresserad av sammanhållningspoli ken för Östra mellansverige

kan delta.

Tillsammans gör vi en llbakablick och drar lärdomar, båda övergripande och

projektnära. Sedan blickar vi framåt mot en ny programperiod. Medverkar gör

också representanter från Tillväxtverket, ESF-rådet och Ramböll som vana

projektutvärderare.

 

Här hi ar du mer informa on samt anmälan

http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=322&e=[email]&r=[field1]&h=1E69A5EAA6B176DEEAD87612D1A358C5
http://www.regionvastmanland.se/
https://rv.powerinit.com/Data/Event/EventTemplates/4401/?EventId=92


Ny rapport om missions
En nyhet i det kommande ramprogrammet för forskning och innova on Horisont

Europa (2021 – 2027) är så kallade missions. En mission avser uppnå e  djärvt,

inspirerande och mätbart mål inom en viss dsperiod. Målet ska också ha effekt

på samhället och poli ken, och vara relevant för en stor del av EU:s befolkning.

Mariana Mazzucato, rådgivare ll forskningskommissionär Moedas presenterade

i februari 2018 kriterierna för missions bör u ormas. I juli 2019 presenterade

kommissionen hur den mission-orienterade poli ken bör genomföras. En av

rekommenda onerna ly er bland annat fram samverkan mellan europeisk,

na onell och regional nivå i genomförandet av missions.

 

För mer informa on:

Läs rapporten Governing Missions in the European Union i sin helhet här  

Inbjudan- Workshop

TEMA: BEHOV OCH UTMANINGAR INOM PROGRAMOMRÅDE 2

Varmt välkommen ll en dags workshop kring utmaningar och behov för a  öka

möjligheterna för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden a  komma

närmare eller bli en del i arbetskra en. Inbjudan vänder sig ll nyckelaktörer som

llsammans möter och/eller har stor inverkan för människor ur denna målgrupp.

Under dagen kommer vi llsammans a  arbeta med a  iden fiera behov och

utmaningar som idag finns hos målgruppen, i företag och organisa oner på

arbetsmarknaden och i våra samverkansstrukturer. Tanken är a  dessa behov och

utmaningar ska ligga ll grund för kommande utlysningar inom Socialfonden i

Östra Mellansverige.

 

Sista anmälningsdag 2019-10-01

Anmälan ll dagen gör du här

Nyheter från Tillväxtverket
Regionalfonden (ERUF) motverkar utanförskap och bostadsbrist

Det har varit mycket EU nu e  tag. Val, Brexit och en ny programperiod som står

för dörren. Men vad händer egentligen med de regionalfondsmedel som kommer

ll våra svenska projekt? Vilka samhällsutmaningar är pengarna med och löser?

Här kan du även ta del av frågor och svar om regionalfonden.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/contact/documents/ec_rtd_mazzucato-report-issue2_072019.pdf
https://www.esf.se/Min-region/Ostra-Mellansverige/Informationsmoten1/Workshop/


Här kan du läsa mer om EU:s regionalfond i Sverige

 

Så stödjer Tillväxtverket arbetet med kompetensförsörjning i regionerna

Kompetensförsörjning är inte en enkel fråga. Tillväxtverket erbjuder därför alla

regioner processtöd för a  utveckla arbetet. I filmen berä ar vi mer om hur

stödet går ll och Region Stockholm och Region Kronoberg berä ar om sina

erfarenheter. Vill du veta mer om processtöd?

Här kan du se en film om processtöd för kompetensförsörjning

 

Utlysningar:

Nu kan du se vilka utlysningar som är planerade a  öppna.

Notera a  innehåll, dpunkt och målgrupp kan komma a  ändras i utlysningarna.

Se aktuella utlysningar

 

Platsens betydelse för regional llväxt

Den 27 augus  höll vi e  heldagsseminarium med tema platsens betydelse för

regioners utveckling. Salen var fullsa . Intresset var stort. Nu kan du ta del av

dokumenta on från dagen i form av inspelade föredrag och presenta oner.

Här hi ar du dokumenta on från seminariet

Nyheter från SKL

På gång inom EU Hösten 2019

Finns nu i digital version. Den tryckta versionen väntas från tryckeriet den 20

september.

 Ansökningsomgång

EU-kommissionen planerar a  inom kort genomföra en ny ansökningsomgång

avseende deltagande i de 24 befintliga europeiska referensnätverken (ERN), vilka

sy ar ll a  utveckla samarbetet vad gäller sällsynta diagnoser och

högspecialiserad vård.

Mer informa on finns på Kommissionens webbplats.

 Idag deltar 30 svenska kliniker från fem sjukhus i 21 av 24 nätverk

https://tillvaxtverket.se/eu-program/aktuellt/nyheter/2019-06-05-eruf-motverkar-utanforskap-och-bostadsbrist.html?utm_campaign=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.youtube.com/watch?v=dF9bawfeqsY&feature=youtu.be&utm_campaign=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar.html?utm_campaign=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/evenemang/dokumentation-fran-konferenser/konferenser/2019-09-02-platsens-betydelse-for-regional-tillvaxt.html?utm_campaign=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://ec.europa.eu/health/ern/consultations/2019_call_membership_en
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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