
Internationell samverkan krävs 
för hållbar regional utveckling  

Makro-regionala strategier erbjuder strategiska ramverk      

Till utvecklingsansvariga i offentlig, privat samt ideell sektor 

Välkommen att delta i ett digitalt seminarium 
23 november kl 9.30–12.00 

om hur myndigheter och organisationer kan använda EU:s Strategi 
för Östersjöregionen som ett verktyg för sitt strategiska 
utvecklingsarbete med den digitala omställningen. 

Dagens samhällsutmaningar är ofta komplexa och svåra att hantera för en 
enskild kommun, region eller land. EU:s strategi för Östersjöregionen erbjuder 
ett nytt samarbetsformat där ett brett spektrum av aktörer arbetar 
tillsammans över nationsgränser i en långsiktig och flexibel samarbetsstruktur. 
Utmaningar tacklas gemensamt, tvärsektoriellt, transnationellt och baserat på 
flernivåsamverkan. Mer information om EU:s strategi för Östersjöregionen finns 
på dess hemsida. 

Fokus för seminariet den 23 november … 
… är hur EU:s strategi för Östersjöregionen kan vara ett verktyg för 
myndigheter och andra organisationer i arbetet med den digitala 
omställningen. I mars i år presenterade EU-kommissionen sin vision för vägen 
mot en digital omställning fram till 2030. Omställningen ska ske med 
människan i centrum, ge näringslivet nya möjligheter och är också central för 
att klimatarbetet och den gröna omställningen ska bli framgångsrika. 

Målgruppen för seminariet är strategiskt utvecklingsansvariga i myndigheter 
och organisationer, förtroendevalda, förvaltningschefer eller motsvarande. 
KLICKA HÄR för att anmäla dig till seminariet 

Workshop som uppföljning 
Den 18 januari 2022 arrangerar vi en workshop med fokus på temat Den 
digitala omställningen där deltagarna får möjlighet att på ett konkret sätt 
testa samarbetsmetoden som används inom makroregionala strategier. 
Inbjudan till den workshopen sänds ut senare. 

https://www.balticsea-region-strategy.eu/
https://forms.office.com/r/6DHyhMrRJx


Internationell samverkan krävs 
för hållbar regional utveckling  
Makro-regionala strategier erbjuder strategiska ramverk  

Den digitala omställningen 

Tid 23 november 2021 
Plats Online (ZOOM) 

Program 

09.30 Introduktion 
Introduktion av syfte, program och arrangörer. 

09.40 Transnationellt samarbete och digitalisering 
Den digitala omställningen ska fungera för alla, sätta människan i centrum 
och ge företagen nya möjligheter. Digitala lösningar är också viktiga för 
klimatarbetet och en grön omställning.  
Senior projektledare, Viktoria Dagobert Spong, Tillväxtverket 

10.00 Reflektion 
Tid för korta reflektioner på det som presenterats i mindre grupper. 

10.10 EU:s strategi för Östersjöregionen: varför, vad arbetar vi med och hur? 
Varför makroregionala strategier? Hur fungerar de? Hur blir man delaktig? 
Den nya handlingsplanen. Hur kan EU:s strategi för Östersjöregionen bidra till 
arbetet med den digitala omställningen? Exempel på transnationellt 
samarbete inom den digitala omställningen hämtad från den årliga 
rapporten av det svenska genomförandet av EUs strategi för 
Östersjöregionen (EUSBSR).  
Anders Bergström, Policysamordnare, EUSBSR PA Education, Science and 
Social affairs, Föreningen Norden  

10.30 Reflektion  
Utbyte av erfarenheter kring digitalisering och transnationellt samarbete i 
mindre grupper. 

10.50 Fonder och program - vad är nytt under 2021-2027? 
Information från Tillväxtverket (ERUF/Interreg), Svenska ESF-rådet (ESF+), 
Universitets- och Högskolerådet (Erasmus+/Nordplus), Jordbruksverket 
(Landsbygdsprogrammet/Havs- och fiskerifonden) samt från Svenska 
institutet.  

11.50 Avslutning  
Summeringen av dagen och introduktion till kommande workshop. 

https://us02web.zoom.us/j/85735353707



