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

Inbjudan till workshop: 
Att lyckas med samarbete med länder i Östersjöregionen 

Globaliseringens utmaningar känner inga gränser. Allt oftare framstår samarbete med andra 
länder som mer effektivt och ibland helt nödvändigt. I vissa fall är det helt uppenbart, som 
exempelvis när det gäller klimatfrågor, energiförsörjning och migration. Samarbete kan ge bättre 
effekt även inom forskning, innovation och näringslivsutveckling. Många gånger handlar det om 
att inte uppfinna hjulet på nytt utan att tillsammans med andra utveckla lösningar som är 
baserade på tidigare erfarenheter. 

Tillväxtverket, Svenska institutet, Svenska ESF-rådet, Universitets- och Högskolerådet samt 
Föreningen Norden har utvecklat regionala workshops för att introducera arbetet inom EU:s strategi 
för Östersjöregionen. Detta är en s.k. makroregional strategi som öppnar möjligheter för regionala 
och lokala aktörer, myndigheter, föreningar och företag att bli delaktiga i och dra nytta av 
samarbetet inom EU. 

Workshopens syfte är att visa hur EU:s makroregionala strategi konkret kan användas som en ny 
samarbetsform. Under workshopen får deltagarna kunskap om hur aktörer på alla samhällsnivåer 
kan samarbeta inom strategins ram för att hitta lösningar på aktuella samhällsutmaningar.  

I samarbete med Umeå kommun inbjuder vi härmed till den första regionala workshopen. 

Datum: 25 september 2019 
Tid: 9.30–16.30 
Plats: Kulturhuset Väven, Storgatan 46A, Umeå 

Registrering: Klicka här för att anmäla dig till workshopen 

Makroregionala strategier är en ny samarbetsform inom Europa, anpassad för att möta våra ofta 
komplexa samhällsutmaningar. Inom ramen för de makroregionala strategierna erbjuds 
plattformar – s.k. flaggskepp – för transnationellt, tvärsektoriellt samarbete som baserar sig på 
flernivåstyre. Deltar gör myndigheter, näringslivet och civilsamhället - lokalt, regionalt och nationellt 
samt på EU nivå. Syftet är att utveckla nya metoder, samarbetsstrukturer och policys. I den här 
workshopen erbjuds deltagarna möjligheten att testa hur denna nya samarbetsform i praktiken 
kan stödja deras utvecklingsarbete. Vi kommer också att diskutera olika finansieringsmöjligheter för 
denna form för transnationellt samarbete. 

I EU:s strategi för Östersjöregionen ingår regionens åtta EU-länder samt även grannländerna Island, Norge och 
Ryssland.  Strategin antogs 2009 och firar i år tioårsjubileum. Det finns ytterligare tre makroregionala strategier: 
för den adriatisk-joniska regionen, för Alpområdet samt för Donau-regionen. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeADMnQq90WnOeKwATI5xx3N8EXZh55-EY7eTwB4rvgSQQ7Kg/viewform
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Workshop 
Tid 25 september 2019 

Plats Kulturhuset Väven, Storgatan 46A, Umeå 

Program 

09.30 Registrering och välkomstfika 

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

11.00 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. 

12.30  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. 

15.00 Eftermiddagsfika 

15.30 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.  

16.30 Avslutning 

Registrering: Klicka här för att anmäla dig till workshopen 


