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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.  

Finlands ordförandeskap juli-dec 2019
Den 1 juli tog Finland över ordförandeskapet från Rumäninen.

Finland kommer få en hek sk höst som ordförande i Ministerrådet, inte minst för

a  llsä s en ny kommission under deras d som ordförande. Flera vik ga

förhandlingar går även in i slu asen, förhandlingarna om EU:s nästa

lång dsbudget för 2021-2027 är en av dessa som Finland kommer behöva

prioritera. Storbritanniens u räde ur EU kommer också vara en del som det

finländska ordförandeskapet måste hantera även om man u ryckligen skriver i

si  program a  man inte kommer a  llåta Storbritanniens u räde ur EU

dominera EU-agendan på bekostnad av andra vik ga frågor.

 

I Finlands ordförandeskapsprogram framgår dessa huvudprioriteringar:

• stärka de gemensamma värdena och rä sstatsprincipen

• göra EU ll en union med bä re konkurrenskra  och social inkludering

• stärka EU:s ställning som global klimatledare

• säkerställa medborgarnas övergripande säkerhet

 Här hi ar ni det finländska ordförandeskapets webbplats: eu2019.fi

European Week of Regions and Ci es
(EWRC) - Anmälan öppen!
När: 7-10 oktober

För vem: Av städer och regioner för ledande beslutsfa are inom EU:s

ins tu oner, na onella, regionala och lokala företrädare, näringsliv och industri,

akademi och journalister.

http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=296&e=[email]&r=[field1]&h=98FA670507F00E781116E80E240C08F8
http://www.regionvastmanland.se/
https://eu2019.fi/sv/startsida


Sy e: En årligt fyradagars konferens där städer och regioner visar upp sin

förmåga a  skapa llväxt och sysselsä ning, exempel på hur man genomfört

EU:s sammanhållningspoli k och visa vikten av den lokala och regionala nivån för

god europeisk styrning. Arrangeras av Regionkommi én och EU-kommissionen.

Webbsida: h ps://europa.eu/regions-and-ci es/home_en

Registering: h ps://europa.eu/regions-and-ci es/news/registra on-

open-now_en

Kolla även in Stockholmregionens Brysselkontor event som de arrangerar

llsammans med andra europeiska huvudstadsregioner:h ps://europa.eu

/regions-and-ci es/programme/sessions/458_en

Samråd kring strategiska planeringen
för Horisont Europa
EU-kommissionen har lanserat e  samråd kring den strategiska planeringen för

Horisont Europa. Samrådet är öppet ll den 8 september.

EU-kommissionen önskar inleda en dialog med intressenter om Horisont Europa

under de europeiska forsknings- och innova onsdagarna i september, bland

annat baserat på de svar som kommer in i det offentliga samrådet. Forsknings-

och innova onsdagarna går av stapeln den 24–26 september i Bryssel och

anmälan ll eventet har öppnat. Då det är stort intresse för dagarna uppmanas

intresserade a  registrera sig så fort som möjligt, för a  säkra en plats se nedan.

Läs mer och svara på samrådet här

European Research and Innova on
Days
När: 24-26 september

För vem: Forskare, innovatörer, investerare, entreprenörer, företag,

organisa oner i det civila samhället m.fl

Sy e: De a är den första årliga policy-konferensen arrangerad av

EU-kommissionen som sy ar ll a  samla intressenter för a  deba era och

forma fram dens forsknings- och innova onslandskap. Årets konferens sy ar ll

a  diskutera och samla in intressenters åsikter kring det kommande

ramprogrammet för forskning och innova on, Horisont Europa.

Webbsida: h ps://ec.europa.eu/info/research-and-innova on/events

/upcoming-events/european-research-and-innova on-days_en

Registering: h ps://ec.europa.eu/info/research-and-innova on/events

/upcoming-events/european-research-and-innova on-days/registra on_en

Västmanlands Vik gaste Podd!
Du vet väl om a  Region Västmanland numer har en egen podcast?

Västmanlands Vik gaste Podd är Region Västmanlands podcast med samtal,

intervjuer och djupdykningar i olika frågor. Det existerar inga begränsningar i

samtalsämnena - allt som rör Region Västmanland och dess verksamheter inom

hälso- och sjukvård, utvecklingsfrågor eller kultur berörs i podden.

Här kan du bland annat lyssna på Maria Linder med ansvar för regional utveckling

på Region Västmanland. 

https://europa.eu/regions-and-cities/home_en
https://europa.eu/regions-and-cities/news/registration-open-now_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/458_en
https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-future-objectives-eu-funded-research-and-innovation-2019-jun-28_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days/registration_en
https://regionvastmanland.se/nyheter-2019/vastmanlands-viktigaste-podd---maria-linder/


SKL´s webbsändningar - På gång inom
EU

Vi psar återigen om de webbsändningar som SKL direktsände under våren och

fram ll juni. Även om det nu inte är helt nya nyheter finns det en hel del

matny gt som kan vara värdefullt a  ta del av. I På gång inom EU möter du en

blandning av SKL-experter och inbjudna gäster där temat är EU-frågor som

påverkar svenska kommuner och regioner.

Klicka här så kommer du ll webbsändningarna.

Ny onlinekurs om smart specialisering!
Den 7 oktober 2019 startar en ny elvaveckors onlinekurs om smart specialisering.

Kursen består av fem moduler som innehåller videoföreläsningar, mindre

kunskapstest och inlämningar med fokus på utveckling och implementering av

regionala innova onsstrategier för smart specialisering (RIS3). Kursen är gra s

och undervisningsspråk är engelska.

Kursen riktar sig ll beslutsfa are och poli ker på regional, na onell och

interna onell nivå samt tjänstemän ansvariga för regionala utvecklingsfrågor.

Vidare inbjuds även forskare inom regionala studier, ekonomi och innova on

samt teknologiska discipliner a  delta.

Kursen startar den 7 oktober 2019, sträcker sig över elva veckor och

undervisningsspråk är engelska. Kursen är gra s.

För mer informa on Läs mer om kursen på BAK S3 Associa ons hemsida.

Krav på medfinansiering tas bort
Det ska bli lä are för regioner och mindre kommuner a  ta del av Tillväxtverkets

bidrag för regional utveckling. I våras gav regeringen Tillväxtverket i uppdrag a

utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala

llväxtarbetet och avsa e 108 miljoner kronor för ändamålet mellan 2019-2022.

Den förordning som styr uppdraget anger a  Tillväxtverket inte får bekosta mer

50% av de utgi er som finns inom projekt och insatser. För a  möjliggöra för fler

a  ta del av satsningen har man därför valt a  llfälligt ändra förordningen, vilket

gör a  Tillväxtverket har möjlighet a  bekosta upp ll 100% av projekt och

insatser som genomförs inom ramen för uppdraget.

Här kan du läsa mer om uppdraget

https://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternationellt/paganginomeuwebbsandningar.26375.html
https://www.smartspecialisation.ch/massive-open-online-course/
https://www.regeringen.se/49ff6a/contentassets/6e8e7a9d914241538e267d945de2a2f5/uppdrag-att-utveckla-och-starka-arbetet-med-hallbar-utveckling-inom-det-regionala-tillvaxtarbetet.pdf


Välkommen ll Öppets hus på
Hjälpmedelscentrum

Måndagen den 23 september kl 10-14 firar Hjälpmedelscentrum den na onella

Hjälpmedelsdagen med öppet hus i våra lokaler på Signalistgatan 2 på Hässlö i

Västerås. Då vill vi passa på a  visa och berä a om våra hjälpmedel och hur de

kan hjälpa dig eller någon närstående. Vi erbjuder service av rollatorer under

dagen. Vi kommer också a  ha rundvandringar och flera föreläsningar. Det kostar

ingen ng a  besöka oss, ingen föranmälan behövs. Vi bjuder på kaffe.

Välkommen!

www.regionvastmanland.se

Vill du inte längre ha e-mail från oss?

Klicka här

https://www.facebook.com/regionvastmanland/
https://www.linkedin.com/company/landstinget-vastmanland
https://twitter.com/regionvstm
https://www.youtube.com/user/LandstingVastmanland
http://www.regionvastmanland.se/
http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Public/Unsubscribe.aspx?n=296&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail

