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Investeringar i Europa
Programperioden 2014-2020 är i full rulle och Bryssel surrar av projektplanering och partnersök.
Mer än 600 miljarder euro ska omsättas i olika utvecklingsprogram och fonder under 7 år.
Självklart är det i allas intresse att dessa pengar investeras så effektivt som möjligt och att de
lärdomar som dras ifrån olika Europeiska projekt blir till så stor nytta som möjligt. Därför är det
nu stort fokus på olika hjälpmedel för att möjliggöra det bästa möjliga utnyttjandet av EUmedel.
Interregprogrammen har likt de flesta program blivit mer fokuserade under nuvarande
programperiod. Programmet Interreg Europe syftar till att förbättra arbetet för regional
utveckling generellt i Europa och speciellt användandet av EU:s strukturfonder. Programmet kan
föra samman regioner med liknande förutsättningar eller ambitioner i projekt för gemensamt
lärande och utveckling. Inom Interreg Europe kommer också läroplattformar för offentliga organ
skapas för att åstadkomma mer permanenta kunskapsbaser. I veckan presenterades en sådan
plattform – S3P Energy – som ska hjälpa regioner med smart specialisering på energiområdet.
Läs mer om Interregprogrammen och S3P Energy nedan.
Även om EU:s olika investeringsprogram beslutats genom långdragna förhandlingar över flera år
betyder det inte att dessa sedan implementeras så som beslutats. Det ser nu ut som att den nya
Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI), som ska möjliggöra 315 miljarder euro i
investeringar i högriskprojekt av allmänintresse, kommer att innebära stort bortfall från EU:s
forskningsprogram och fonden för investeringar i transportinfrastruktur. Efter 10 triloger mellan
parlamentet, kommissionen och rådet har nu en överenskommelse hamrats fram om hur EFSI
ska genomföras och finansieras. Fonden kommer fortfarande finansieras av pengar ifrån fonden
för ett sammanlänkat Europa (CEF) och Horisont 2020, men en större del kommer att tas ifrån
EU:s budgetmarginal. Istället för de 6 miljarder euro som kommissionen initials föreslog ska
”endast” 5 miljarder euro tas ifrån programmen, 2,8 miljarder euro ifrån CEF och 2,2 miljarder
euro ifrån Horisont 2020. Nu återstår det för parlamentet och rådet att klubba igenom
överenskommelsen, vilket planeras för juni månad.
I juni väntar OECD:s studiemission till östra och norra Finland som är en del av den studie som
görs av NSPA-nätverkets område under 2015-2016. Dessutom diskuteras hur EU:s arktiska
politik kan utformas i framtiden. Båda viktiga processer för hur EU:s investeringspolitik i
Västernorrland och Jämtland Härjedalen kan komma att utvecklas i framtiden!
/Martin Karlsson

S3P-ENERGY lanseras
Kommisisonen har i maj lanserat en ny
plattform om smart specialisering på
energiområdet, S3P-Energy. Målet med S3PEnergy är att medel från EU:s struktur- och
investeringsfonder som går till hållbara
energiprojekt ska få så stort genomslag som
möjligt.

Kommissionen lanserar
nybörjarguide till EU-finansiering
För att hjälpa EU-medborgare navigera djungeln
av olika Europeiska fonder och program har EUkommissionen nu tagit fram en guide som ger
en lättförståelig överblick av vilka möjligheter
som finns och hur man ansöker.

Läs mer...

Läs mer...

Konferens om blå och grön tillväxt i
Östersjömrådet 15 juni
15 juni arrangerar informal Baltic Sea Group
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(iBSG) en konferens om lösningar för blå och
grön tillväxt i Östersjöområdet. Biogasprojektet
BioGaC som utvecklar infrastruktur för
fordonsgas längs med Norrlandskusten är med
på konferensen.
Läs mer...

NSPA i Europaparlamentet
Nätverket NSPA träffade 12 maj svenska och
finska Europaparlamentariker för att diskutera
den pågående OECD-studien av NSPA-området.
Parlamentarikerna uttryckte sitt stöd för studien
som ett medel för att få mer uppmärksamhet
och förståelse för norra Europa.
Läs mer...

Gör din röst hörd – samråd om EU:s
jämställdhetsstrategi
EU :s strategi för jämställdhet 2010-2015 löper
ut i år och därför förbereder EU-kommissionen
en ny strategi. Kommissionen vill därför ha din
input på vad som behöver göras på EU-nivå.
Läs mer...

Gör din röst hörd – Samråd om den cirkulära ekonomin
Kommissionen öppnar ett samråd mellan 28 maj och 20 augusti om cirkulär ekonomi för att
utarbeta ett nytt, mer ambitiöst förslag till strategi för en cirkulär ekonomi under 2015.
Läs mer...

Referat från lunchseminarium om
Interregprogrammen 7 maj 2015
I år fyller Interreg 25 år, och under denna
period har interregional samverkan utvecklats
från att vara en perifer verksamhet till att vara
ett av målen med sammanhållningspolitiken. 7
maj gavs en uppdatering av läget för
Interregprogrammen och vad som är nytt för
den nuvarande programperioden.
Läs mer...
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