
 
 
 
 
 
 
 
 

VÄLKOMMEN!  

Från program till projekt 
-Sektorsprogrammens betydelse för regional utveckling 
 

Bryssel den 19-20 mars 2013 
 

Sektorsprogrammen är EU:s verktyg för att utveckla Europa inom olika områden, såsom 

forskning och innovation, utbildning, social innovation eller energi. Genom deltagande i 

dessa program får regioner och kommuner tillgång till vidare kompetens, nya 

infallsvinklar, fler finansieringsmöjligheter, ett bredare europeiskt kontaktnät samt 

möjligheten att profilera sig inom ett visst område. Kraven på projekt inom EU:s 

sektorsprogram har emellertid skilt sig från de krav som funnits inom strukturfonderna 

och många kommuner, landsting och regioner har därför dragit sig för att söka stöd från 

dessa program. 

 

Hur kan kommuner, landsting och regioner ta del av sektorsprogrammen? Vilka 

förändringar och nyheter föreslås inom EU:s sektorsprogram? Vilka utmaningar och 

möjligheter finns det inför kommande programperiod? Dessa frågor kommer att diskuteras 

när de svenska regionkontoren och Sveriges Kommuner och Landsting för femte gången 

tillsammans arrangerar en konferens i Bryssel. Målgruppen denna gång är tjänstemän med  

intresse för EU-frågor på kommunal eller  regional nivå.  

 

Under två halvdagar får du möjlighet att höra mer om de nya förslagen för 

programperioden 2014-2020, träffa kollegor från hela landet och utbyta erfarenheter om 

hur man kan arbeta med sektorsprogrammen på olika områden. Första halvdagen 

fokuserar på den nya programperioden: hur kan de nya programmen kopplas till Europa 

2020-strategin? Hur ser processen fram till de nya programmen ut? Kan man koppla 

samman strukturfonderna med sektorsprogrammen? Deltar gör talare från t.ex. EU-

kommissionen, svenska EU-representationen samt några av våra svenska 

europaparlamentariker. Dag två har du möjlighet att fördjupa dig inom ett av temana 

Forskning och Innovation, Utbildning, Energi eller Social Innovation genom deltagade i 

ett av fyra parallella seminarier.  
 

Välkommen till två inspirerande dagar i EU:s huvudstad! 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Praktisk information 

 

Tid 19 – 20 mars 2013. Konferensen pågår kl 13.00-18.00 dag 1, och             

kl 09.00-13.00 dag 2. 

Plats Avenue des Arts 56, nära Sweden House, Bryssel  

Pris Kostnadsfritt - resa och uppehälle betalas av deltagarna 

Anmälan Intresseanmälan görs till ditt Brysselkontor senast den 15 februari 2013, 

se kontaktinformation nedan. 

Ange namn, titel, hemmaorganisation och dina två första seminarieval 

dag 2 (se bilaga) 

Begränsat antal platser! Avvakta resebokning till dess att du fått en 

slutgiltig bekräftelse på din anmälan från ditt Brysselkontor.  

 

 

Kontakta ditt Brysselkontor för mer information och anmälan! 

 

North Sweden Europaen Office 

Anmälan: Intresseanmälan görs till martha.bahta@northsweden.eu 
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Seminariealternativ dag 2 

 

1. Horisont 2020: Hur kan regioner jobba med forskning och innovation?  

Horisont 2020 är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation och är en hörnsten i 

Innovationsunionen, ett flaggskeppsinitiativ inom Europa 2020-strategin. Horisont 2020 syftar 

därmed till att bidra till smart och hållbar tillväxt för alla i Europa. Programmet ämnar bland annat 

till att överbrygga klyftan mellan forskning och marknad för att säkra Europas globala 

konkurrenskraft. Detta ska uppnås bland annat genom stöd till innovativa företag för att utveckla 

tekniska genombrott till livskraftiga produkter med äkta kommersiell potential. Den nya 

marknadsstrategin kommer även att främja partnerskap mellan den privata och offentliga sektorn.  

 

Smart specialisering kommer att vara en viktig komponent i både Horisont 2020 och de nya 

strukturfondsprogrammen och syftar till att varje region, tack vare sina olika aktörer, kan bli 

ledande på ett visst område genom att fokusera på de egna styrkorna och därigenom utveckla 

spetskompetens. I förslaget till Horisont 2020 uppmuntras även utveklingen av samspel med EU:s 

andra program, inklusive strukturfonderna.  

 

Hur kan regioner stärkas av Horisont 2020 och ta del av de avsatta miljonerna? Under seminariets 

första del ger experter inom olika områden en djupgående presentation av ramprogrammet. Fokus 

kommer läggas på hur man involverar olika aktörer på lokal och regional nivå, både offentliga och 

privata. Under seminariet kommer goda exempel presenteras från regioner som framgångsrikt har 

arbetat med bland annat smart specialisering som kan inspirera och ge tips inför kommande 

ansökningsomgångar. Seminariet avslutas med att seminariedeltagarna får chans att ställa frågor 

och aktivt diskutera de möjligheter och utmaningar som följer av Horisont 2020.   

 

2. Utbildning  

Genom Europa 2020-strategin vill man inom EU arbeta gemensamt för att minska andelen 

ungdomar som lämnar skolan utan avslutad gymnasieutbildning samtidigt som man eftersträvar en 

ökad andel personer som har en akademisk examen. Utbildningsåtgärder blir allt viktigare för att 

öka anställningsbarheten för medborgarna och är därmed ett redskap för att undvika utanförskap 

på arbetsmarknaden i form av exempelvis hög ungdomsarbetslöshet.  

 

Under en förmiddag får ni möjligheten att bland annat lyssna till företrädare från kommissionen 

om vikten av att vår arbetskraft har rätt kompetens samt till goda exempel från Gävle/Sandviken 

och Region Skåne som berättar vad man har gjort för utbildningsåtgärder med hjälp av EU-fonder: 

Hur har man arbetat strategiskt för att bli ledande inom utbildningsprojekt? Hur driver man projekt 

för att få in unga på arbetsmarknaden? Vilka förberedelser sker inför nästkommande 

programperiod? Hur bidrar projekten till att säkra kompetens och på sikt generera arbetstillfällen 

som utvecklar regionen? 

 

Utifrån den inledande fördjupningen och de goda exemplen som presenterats kommer en 

avslutande diskussion kring hur man bäst förbereder sig för nästkommande programperiod 2014-

2020 att hållas. Vad kan vi förvänta oss och hur kan EU:s utbildningsfonder användas för att möta 

de regionala och lokala samhällsutmaningarna? 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Energi  

Enligt Lissabonfördraget ska medlemsstaterna ”i en anda av solidaritet” garantera att 

energimarknaden fungerar, garantera energiförsörjningen i unionen, främja energieffektivitet och 

energibesparingar samt utveckling av nya och förnybara energikällor och på olika sätt främja 

sammankopplade energinät. Målen handlar bland annat om 20 procents energieffektivisering fram 

till år 2020, att förverkliga en inre marknad för energi senast 2014 och att ingen medlemsstat år 

2015 ska vara isolerad från de europeiska gas- och elnäten samt att öka andelen förnybara 

energikällor i vår slutliga energiförbrukning.  

EU finansierar energirelaterade projekt genom olika verktyg såsom ramprogrammet för forskning, 

Transeuropeiska Nätverk för energi och Intelligent Energi-programmet IEE. Projekt som syftar till 

att uppnå EU:s mål på energiområdet och särskilt så kallade integrerade initiativ där 

energieffektivitet och förnybara energikällor integreras och sammanförs i flera samhällssektorer 

kan här få finansiering. Man vill från EU-kommissionens håll även se att nya instrument, verktyg 

och aktörer gärna finns med i en och samma åtgärd.  

 

Under seminariet kommer ovanstående utmaningar att lyftas och EU:s kommande verktyg 

kommer att presenteras med praktiska tips på hur man ansöker och kan arbeta med EU-

finansierade energiprojekt. Exempel på lyckade projekt kommer även att ges från 

Stockholmsregionen/Småland-Blekinge/Göteborg. Efter dessa genomgångar ges det tillfälle till 

gruppdiskussion kring vilka energirelaterade utmaningar som är viktiga för svenska regioner och 

kommuner och hur EU:s finanseringsinstrument kan hjälpa till att möta dessa utmaningar. 

4. Social innovation   

Med sociala innovationer avses nya strategier, koncept och produkter som syftar till att bemöta 

sociala utmaningar av olika slag och som implementeras och används av berörda individer, sociala 

grupper och organisationer; det kan vara på hälsoområdet, på arbetsmarknaden eller handla om att 

stärka det civila samhället exempelvis. Sociala innovationer kan delas in i tre nivåer, 

gräsrotsinitiativ där man på nya vis möter sociala behov som inte tillgodoses av marknaden eller 

den offentliga sektorn, samhälleliga innovationer där gränsen mellan olika samhällssektorer 

suddats ut och där innovationen riktar sig till hela samhället samt systemförändrande sociala 

innovationer som vill förändra värderingar, kulturer och politik.  

Sociala innovationer är ett begrepp som har vunnit stor plats i många av EU:s insatser såsom 

Europa 2020-strategin, Social Business Initiative och Social Innovation Europe. Inom det 

kommande programmet Social förändring och social innovation har man föreslagit en specifik 

budget för social innovation och experiment. Medlen ska användas till att undersöka innovativa 

åtgärder i liten skala, med målsättningen att de mest framgångsrika initativen ska spridas till större 

sammanhang, med möjlighet till finansiering från socialfonden.  

Under seminariet får deltagarna möjlighet att lyssna på en inledning om vikten av sociala 

innovationer för Europas utveckling och om hur kommuner och regioner kan ta del av de 

möjligheter som det nya programmet erbjuder på området. Därefter kommer deltagarna att delas in 

i grupper. Varje grupp kommer att få en presentation om ett socialt innovationsprojekt utvecklad 

inom EU:s befintliga program. Varje bordsdiskussion kommer att syfta till att finna svar på 

följande frågor: Vad är sociala innovationer? Vilken betydelse kan sociala innovationer ha för 

verksamhetsutvecklingen i kommuner och regioner? Vilka hinder finns det? Hur kan kommuner 

och regioner använda framtida sektorsprogram för att utveckla sociala innovationer? 

Diskussionerna kommer att utmynna i presentationer från varje bord i plenum och debatt. 
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