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Europa och migrationsutmaningen
Hösten är tillbaka och Mid Sweden European Offices nyhetsbrev likaså. Det politiska maskineriet
i Bryssel är i full gång igen och vårens dramatiska tonläge har inte givit vika. Fokuset har dock
förflyttats från ekonomisk politik till flyktingströmmarna som går mot Europa. Det ser ut som att
hösten kommer att bli fylld av toppmöten och hårda förhandlingar för att få till ett fungerande
Europeiskt svar på situationen.
Att effektivt hantera migration och integration av nyanlända kräver insatser från alla delar av
samhället. Att offentlig sektor på regional och lokal nivå är en central aktör är uppenbart och det
finns redan Europeiska verktyg för offentlig sektor att använda för att möta
migrationsutmaningen, bland annat AMIF.
Kommissionär Corina Crețu ansvarig för sammanhållningspolitiken beslutade 23 september att
låta medlemsländerna använda strukturfonderna på ett mer flexibelt sätt för att möta
migrationsutmaningarna. Hon lät meddela att det nu är upp till medlemsländerna att bestämma
hur strukturfonderna skulle kunna anpassas för att gör a bäst nytta.
Inom Europeiskt territoriellt samarbete och olika innovationsprogram finns möjligheter att få
nationellt och Europeiskt stöd för att förbättra migranters och nyanländas förutsättningar.
Vinnova har öppnat en särskild utlysning för innovativa lösningar för säkrare migration och
bättre etablering av nyanlända och anordnar 15 oktober en webbsänd informationsdag om
Horisont 2020-utlysningar som kan användas för liknande projekt.
Under oktober månad sätter vi Jämtland Härjedalen och Västernorrland på kartan i Bryssel och
ger regionala och lokala politiker den senaste informationen ifrån Bryssel. 8-9 oktober
arrangerar vi tillsammans med North Sweden European Office ett utökat rapportörsmöte för
Europaforum Norra Sverige i Bryssel där lokala och regionala får möjlighet att lära sig om
pågående processer och trender i Bryssel. Diskussionen om nästa programperiod för de
Europeiska struktur- och investeringsfonderna har redan börjat, så det är hög tid att formulera
norra Sveriges vision om hur vi kan bidra till Europas utveckling 2021-2027!
Open Days är städernas och regionernas vecka i Bryssel och infaller i år 12-15 oktober. 12
oktober bjuder Mid Sweden European Office in till samtal om tillväxt i Arktis och närliggande
områden i samarbete med NSPA-nätverket. Till sist arrangerar vi i samarbete med andra
regionkontor ett seminarium i Europaparlamentet 21 oktober om Bottniska Korridoren,
tågförbindelsen Stockholm-Haparanda, och investeringsmedel från EU. Men först av allt deltar vi
på OECD:s seminarium 1 oktober i Kirkenes om tillgänglighet i Northern Sparsely Populated
Areas - NSPA. Mer om det nästa månad!
Martin Karlsson
Mid Sweden European Office

Gör praktik hos Mid Sweden
European Office
Mid Sweden European Office söker nu efter en
praktikant för vårterminen 2016. Vill du jobba i
Bryssel med frågor som relaterar till människors
vardag i Jämtland Härjedalen och
Västernorrland? Skicka din ansökan senast 15
oktober!
Läs mer...
www.anpdm.com/newsletterweb/434B5F4B7047475C4373444159/414B514A78404A5F477340405F4B71
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SKL ger senaste nytt från
Brysselarenan

EU-kurs online från Regionkimmittén

SKL:s höstnummer av populära tidskriften På
gång inom EU är nu ute. För den som vill veta
ännu mer om vad som kommer ske under
hösten och nästa år arrangerar SKL ett
webbsänt seminarium 9 oktober om
kommissionens prioriteringar 2016.

Under hösten anordnar Regionkommittén en
onlinekurs om EU riktad till lokala och regionala
folkvalda och tjänstemän. Fokus är regionala
och lokala nivåns plats i EU:s maskineri och hur
regional och lokal nivå kan vara med att
påverka.
Läs mer...

Läs mer...

NSPA på Open Days
12-16 oktober är det städernas och regionernas
vecka i Bryssel - Open Days. NSPA-nätverket
bjuder in till ett miniseminarium och reception
för gäster från eller intresserade av nordligaste
Europa och de utvecklingspotential vi har.
Läs mer...

BioGaC på Open Days
Onsdag 14 oktober under
Open Days veckan i Bryssel
bjuder projektet BioGaC till
diskussion om hur innovativa
samarbeten och partnerskap
kan förbättra utvecklingen av
förnybara drivmedel, med
fokus på biogas och
fordonsgas.
Läs mer...

Samråd om
gränshinder
I år fyller
Interregprogrammen 25 år.
Dock kvarstår många hinder
för människor och företag i
Europas gränsregioner. Ge ditt
perspektiv på hur EU kan
förbättra situationen för
människor i gränstrakter.

Samråd om
bredbandsbehoven
efter 2020
EU stödjer
bredbandsutbyggnad genom
många olika
finansieringsprogram fram till
2020. Hur bör EU stödja
bredbandsutvecklingen efter
2020? Ge ditt perspektiv!

Läs mer...

www.anpdm.com/newsletterweb/434B5F4B7047475C4373444159/414B514A78404A5F477340405F4B71

Läs mer...
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