
Valet ll EU-parlamentet!

Region Västmanland publicerar

löpande informa on om det

kommande EU-valet på vår hemsida:

h ps://regionvastmanland.se

/nyheter-2019/eu-valet-2019/

Ser mailet kons gt ut? Klicka här

Nyhetsbrev EU-informa on

EU-info april 2019

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-relaterade frågor som har betydelse för Region

Västmanland.

Få nyheter i vårändringsbudgeten
gällande regional utveckling
Som väntat blev det inte några stora ändringar i den vårändringsproposi on som

presenterades den 10 april. En del satsningar som aviserades ll

landsbygdspoli ken såsom utökat transportbidrag, anslag för underhåll av

enskilda vägar samt utökat anslag för bredbandsutbyggnad. Man kan notera a

regeringen valt a  fly a insatser kopplade ll landsbygdsproposi onen ll

utgi sområde 24 (näringsliv) vilket kan ses som en signal kring den kommande

inriktningen för landsbygdspoli ken med e  tydligare fokus på llväxt och

utveckling. Här kan du ta del av vårändringsproposi onen

https://regionvastmanland.se/nyheter-2019/eu-valet-2019/
http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=218&e=[email]&r=[field1]&h=EE80C06F1577A2581DF1959CD12F62B4
http://www.regionvastmanland.se/
https://www.regeringen.se/4964bf/contentassets/3265eb4906644b3fb3b8f63649a4dcaa/varandringsbudget-for-2019-prop.-20181999.pdf


Du har väl upptäckt Leader?
Leader är en metod för lokal ledd utveckling som bygger på samverkan mellan

ideell sektor/föreningar, privat sektor/företag och offentlig sektor. Metoden

kännetecknas av samarbete, lokala ini a v och lokal förankring, krea vt och

innova vt arbetssä  samt långsik g hållbar utveckling. Stöd från Leader

Mälardalen kan sökas för projekt inom Upplands-Bro, Håbo, Enköping, Västerås,

Hallstahammar, Köping, Arboga och en del av Lindesbergs kommuner (södra

Fellingsbro). Undantagna är Enköpings och Västerås kommunhuvudorter.

Leader har pengar kvar i nuvarande programperiod (2014-2020). Kontakta gärna

Leader Mälardalen för mer informa on: Mia Lundqvist, Verksamhetsledare

Leader Mälardalen Tel: 070-365 75 20, e-post:mia.leadermalardalen.se

Vinnova ly er tre utlysningar!
Från AI-forskning ll innova on

De a erbjudande riktar sig ll er som kan ta en forskningsidé inom AI vidare ll

en högre mognadsgrad och närmare llämpning och användning. Projekten ska

vara samverkansprojekt där flera aktörer bidrar med olika kompetenser och där

behovsägarna har en ledande roll. Klicka här för a  läsa mer

 

Innova oner för en klimatneutral fram d

I det här erbjudandet finansierar Vinnova utvecklings- och innova onsprojekt

som på e  banbrytande och gränsöverskridande sä  ska bidra ll e

klimatneutralt samhälle. Projekten ska utveckla kunskap och kompetens som kan

bidra ll stor samhällsny a. Klicka här för a  läsa mer

 

https://www.vinnova.se/e/ai-from-research-to-innovation/ai-forskning-innovation/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://www.vinnova.se/e/innovationer-for-hallbart-samhalle-2019/klimatneutral-framtid/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3


Digital säkerhet och llförlitlighet: Iden tet respek ve blockkedjor

Erbjudandet riktar sig ll er som vill genomföra e  innova onsprojekt med fokus

på digital säkerhet och llförlitlighet. Målet med projektet ska vara a  skapa

prototyper inom teknikområdena digital iden tet respek ve blockkedjor och som

kan demonstreras inom projek den. Klicka här för a  läsa mer

Har du lyssnat på Innova on?
En podd från Vinnova:

Varför pratar alla om AI och vad innebär egentligen cirkulär ekonomi? Hur hänger

innova oner och samhällsutveckling ihop och vad är det som som skapar hållbar

utveckling på rik gt? Vågar vi ändra på system och regler för a  underlä a

innova on? De a är frågor som diskuteras i Vinnovas podd.

Du hi ar de senaste poddavsni en här

120 miljoner ll nya projekt!
Den 24 april beslutade Övervakningskommi én för Interreg Cental Bal c om e

5:e call!   Nu hoppas man på ännu fler spännande projekt som kan göra lokal

skillnad i de svenska regionerna. Ta chansen!

Mer informa on hi ar du på h p://centralbal c.eu/

ESF-rådet - Uppdrag a  lämna förslag på na onellt program för Socialfonden

Den 9 april offentliggjorde regeringen a  man givit ESF-rådet i uppdrag a  göra

en omvärldsanalys för preliminära prioriteringar för Europeiska Socialfonden för

https://www.vinnova.se/e/digital-sakerhet-och-tillforlitlighet/Identitet-respektive-blockkedjor/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://www.vinnova.se/m/inspiration-for-innovation/vinnova-podd/
http://centralbaltic.eu/


kommande programperiod 2021-2027. U från omväldsanalysen ska även

ESF-rådet lämna förslag ll na onellt program. Socialfonden är e  vik gt

instrument i det regionala utvecklingsarbetet. Här kan du läsa mer om uppdraget

EU planerar a  investera 9,2 miljarder
euro i digital teknik 2021-2027
Programmet e  digitalt Europa är e  ny  finansieringsprogram som lanseras i

kommande lång dsbudget. Sy et med programmet är a  se ll a  européer har

den kompetens som behövs för a  möta fram dens utmaningar. Programmet ska

även säkerställa a  den digitala omvandlingen når ut ll alla medborgare och

företag. En del av budgeten kommer a  riktas mot små och medelstora företag

samt offentlig förvaltning för a  ny teknik ska kunna användas bä re och o are,

då små företag o a har svårt a  ta del av nya lösningar.

Här kan du läsa mer

REGIOSTARS - nomineringen är öppen
EU-kommissionen uppmärksammar årligen projekt som genererat nya

llvägagångssä  för regional utveckling. Projekten ska vara finansierade genom

struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna). Nomineringen stänger den 9

maj och prisutdelningen kommer a  ske under EWRC-veckan (Europeiska veckan

för regioner och städer) som anordnas under oktober månad i Bryssel. Till årets

upplaga av REGIOSTAR ly s fem fokusområden fram som extra vik ga gällande

EU:s fram da regionalpoli k – dessa är: Främja digital omvandling, bekämpa

ojämlikheter och fa gdom, bygga upp klimatresistenta städer, modernisera

hälso- och sjukvårdtjänster, samt knyta samman bebyggda områden, lanskaps

och naturskyddsområden, floder, insjöar och mari ma gränser.

Mer informa on om REGIOSTARS och hur du ansöker hi ar du här

www.regionvastmanland.se

Vill du inte längre ha e-mail från oss?

Klicka här

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2019/04/uppdrag-att-gora-en-omvarldsanalys-och-att-lamna-ett-forslag-till-nationellt-socialfondsprogram-for-perioden-20212027/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20190410STO36624/eu-plans-to-invest-EU9-2-billion-in-key-digital-technologies
https://regiostarsawards.eu/
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