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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.

 

Vad är en programteori egentligen?

Det finns många defini oner av och benämningar på vad en programteori är.

Tillväxtverket i samarbete med regionerna och andra aktörer tar nu fram e

förslag för just de a.

Läs mer och se filmen

 

Ny arena för samverkan ska stärka besöksnäringen i Sverige

Besöksnäringen får en egen samverkans arena. Tillväxtverket ska stödja och

underlä a för besöksnäringen a  samlas o samordna sig i syfte a  bidra ll

näringens utveckling. Regeringen avsä er tre miljoner kronor för uppdrage.

Här kan du läsa mer

 

Rapport: Regionalt llväxtarbete efter 2020 - regionernas behov

Sveriges regioner vill ha en fram da regional llväxtpoli k som bygger på deras
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unika förutsä ningar och behov. Regionerna pekar också på vikten av hållbarhet

och a  rusta sig bä re för a  klara av snabba förändringar o kriser.

Här kan du läsa mer samt ladda ner rapporten

 

Projekt: Så utvecklar vi den lokala servicen i gles - och landsbygder

Gemensamt är a  bygderna har gjort en beskrivning av vilka behov som finns,

analyserat förutsä ningar o sen jobbat med a  utveckla sin idé.

Ta del av projekt som är klara och se vilka som pågår

 

Insats: Stärka landsbygdskommuner

30 kommuner får stöd från Tillväxtverket för a  stärka sin sociala och ekonomiska

kapacitet.

Här ges e  axplock av alla ak viteter

 

2020 års första ansökningsomgång inom Regionalfonden (ERUF)

Den 15 november öppnade en ny ansökningsomgång hos Tillväxtverket inom det

na onella ERUF programmet. Utlysningen avser projekt inom insatsområde 3 och

är öppen t.o.m. den 28 februari. Utlysningen är öppen för alla insatser som är

möjliga a  söka inom insatsområde 3. Insatsområdet syftar ll a  främja

energieffek vitet och användning av förnybar energi i företag och kommer

genomföras i form av en na onell insats. Insatsområdet syftar också ll a  stödja

kapitalförsörjning i företag vars verksamhet bidrar i övergången ll en

koldioxidsnål ekonomi

Exempel på ak viteter som kan få stöd:

Stöd ll företagsnätverk.

Nätverk för innova ons- och teknikupphandling.

Energikartläggningscheckar. Investeringsstöd.

En revolverande fond i form av ägarkapital som inriktas på investeringar i

bolag i dig fas, med produkter och tjänster som kan bidra ll minskad

klimatpåverkan.

För a  läsa mer om utlysningen, klicka här

 

Mobiliseringsseminarie hölls i  Västerås den 12 november

Svenska ESF-rådet bjöd in ll e  mobiliseringsmöte i Västerås för utlysningarna

inom:

Programområde 1: Kompetensförsörjning

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2019/2019-10-01-regionalt-tillvaxt-arbete-efter-2020.html?utm_campaign=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/service-i-gles--och-landsbygder/projekt-for-serviceutveckling/sa-utvecklar-vi-den-lokala-servicen?utm_campaign=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/stod-for-att-utveckla-kommuner/starka-landsbygdskommuner/pa-gang-i-uppdraget.html?utm_campaign=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://tillvaxtverket.se/varatjanster/utlysningar/planeradeutlysningar/20201erufnationellaprogrammet.5.4c1250a116d1bb3a3f0bd7d.html


- 1.1 Utlyst belopp 35 miljoner

Programområde 2: Ökade övergångar ll arbete

- 2.1 Utlyst belopp 50 miljoner

- 2.3 Utlyst belopp 24 miljoner

 

Sista ansökningsdag 13 februari 2020 kl. 16.00!

Här kan du läsa mer om utlysningarna 

Nedan kan du ta direktkontakt med ansvariga handläggare:

Carl Axelson, 019-165482 eller Henrik Bader, 019-165483

 

OECD publicerar rapport om
hälsosystem
I rapporten redovisas de senast llgängliga hälsodata för a  se långsik ga

förändringar I i Europas medborgares hälsa och hur hälso- och sjukvårdssystemen

i OECD-länderna fungerar. Resultaten visar på stora varia oner mellan

OECD-länderna i termer av hälsostatus och hälsorisker, likväl som i input och

output i hälsosystemen.

Här kan du ta del av hela rapporten
 

Nya EU-regler om biodrivmedelsska
Energimyndigheten varnar för a  de nya EU-regler som kan tvinga Sverige a

beska a biodrivmedel kan komma a  försvåra klimatarbetet. De nya reglerna

träder i kraft årsskiftet 2020-21. I dagsläget är biodrivmedel ska ebefriade i

Sverige, men i EU diskuteras just nu nya regler som tvingar medlemsländerna a

beska a den så kallade första genera onens biodrivmedel medan den andra

genera onens biodrivmedel förblir ska ebefriade. Anledningen är a  den första

genera onens biodrivmedel är baserat på grödor som i vissa fall konkurrerar med

livsmedelsproduk on samt kan äventyra den biologiska mångfalden. EU vill

istället styra om och prioritera det som kallas andra genera onens biodrivmedel

som produceras av bl.a. avfall.

 

SKL har nu by  namn

Den 25 november beslutade SKL:s kongress a  byta förbudets namn ll Sveriges

Kommuner och Regioner (SKR). Det innebär bland annat a  de som arbetar på

förbundet numer har "@skr.se" i slutet av deras mailadresser. De gamla
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mailadresserna fungerar dock llsvidare.

 

Tydlig koppling mellan ERUF o Digitala
Europa
I e  nyligen publicerat arbetsdokument om europeiska digitala

innova onshubbar (EDIH) inom programmet Digitala Europa presenterar

EU-kommissionen e  förslag på hur EDIH skulle kunna genomföras i nästa

programperiod. I arbetsdokumentet redogör kommissionen bland annat för hur

urvalsprocessen av EDIH föreslås genomföras, kopplingen mellan de regionala

digitala innova onshubbarna (DIH) och EDIH, samt förväntade synergier mellan

europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Digitala Europa.

För mer informa on

Klicka här för a  läsa kommissionens ar kel om arbetsdokumentet och

konferensen Stakeholder forum on digi sing European industry.

Klicka här för a  läsa kommissionen arbetsdokument om implementeringen av

EDIH.

Klicka här för a  läsa med om Digitala Europa och digitala innova onshubbar.

www.regionvastmanland.se

Vill du inte längre ha e-mail från oss?
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