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Välkommen till möte med Östersjönätverket 

7 april kl. 13.00–16.00 

med fokus på det kommande svenska ordförandeskapet i EU:s 

strategi för Östersjöregionen, introduktion av tre policyområden 

samt information om möjligheter till stöd för transnationellt 

samarbete inom de nya strukturfondsprogrammen.  

 
 

Många av dagens samhällsutmaningar är komplexa och svåra att hantera 

för en enskild kommun, region eller land. EU:s strategi för Östersjöregionen 

erbjuder möjligheter till att gemensamt, tvärsektoriellt, transnationellt och 

baserat på flernivåsamverkan tackla dessa utmaningar.  

EU:s strategi för Östersjöregionen är en av idag fyra makroregionala strategier som erbjuder 

ett nytt samarbetsformat, där fler aktörer kan samarbeta över nationsgränser i en långsiktig 

och mer flexibel samarbetsstruktur. 

Under nätverksmötet introducerar vi EU:s strategi för Östersjöregionen med dess möjligheter 

att stödja myndigheter och organisationer i deras strategiska utvecklingsarbete. 

Strategin är organiserad i 14 tematiska områden, s.k. policyområden. Inom ramen för 

strategin skapas långsiktiga utvecklingsplattformar, s.k. flaggskepp, där sättet att samarbeta 

anpassas till den valda tematiken, exempelvis i form av nätverk, tematiska arbetsgrupper och 

projekt. Mer information om EU:s strategi för Östersjöregionen finns på dess hemsida. 

Tre policyområden: PA Bioeconomy, PA Health samt PA Safe kommer introduceras och 

information ges om de nya Regional- och Socialfondsprogrammen där stöd erbjuds för 

transnationellt samarbete. 

Målgruppen för nätverksmötet är myndigheter med Regeringsuppdrag att stödja 

genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen men även andra myndigheter och 

organisationer med intresse för gemensam strategisk utveckling i Östersjöregionen.  

Sverige är ordförande för EU:s strategi för Östersjöregionen under ett år med start 1 juli 2022. 

Mer information om ordförandeskapet kommer ges under nätverksmötet. 

Nätverksmötet arrangeras tillsammans av Svenska ESF-rådet, Universitets- och Högskolerådet, 

Svenska institutet, Jordbruksverket, Tillväxtverket samt Föreningen Norden.  

 

Välkommen att anmäla dig till seminariet via denna LÄNK senast den 28 mars. 

 

 
 

https://www.balticsea-region-strategy.eu/
https://forms.office.com/r/Cf9Xen3pmD
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Östersjönätverket  
 
Tid  7 april 2022 

Plats Online (ZOOM) 

Program 
 
13.00 Välkomna 
 Arrangörer och program introduceras   

 
13.05 Incheckning 
 Samtal i grupper om tre personer där deltagarna introducerar sig och delar med sig av 

 var sitt lyckat exempel på transnationellt samarbete som integrerats i det strategiska 

 utvecklingsarbetet. 

 

13.20 EU:s strategi för Östersjöregionen: varför, vad arbetar vi med och hur?
 Varför makroregionala strategier? Hur fungerar de? Hur blir man delaktig?  
 Anders Bergström, policysamordnare, Föreningen Norden 

 

13.40 Det svenska ordförandeskapet: prioriteringar och några viktiga arrangemang 
 Anna Hagström, nationell koordinator, Statsrådsberedningen   
 

14.00 Reflektion och utbyte av erfarenheter av arbetet med EU:s strategi för Östersjöregionen i  

    grupper om tre personer. 

 
14.15 Paus 

 
14.30 3 policyområden introduceras 
 Tre av de 14 policyområdena introduceras i korthet med exempel på  

 

 PA Bioeconomy 

 Fredric Nilsson, policysamordnare, Jordbruksverket 

  

 PA Health 

 Imants Gross, policysamordnare, Northern Dimension Partnership for Health and  

 Social Well-being (NDPHS) 

 

 PA Safe 

 Ulf Siwe, policysamordnare, Sjöfartsverket  

 

15.00 Frågestund 

 
15.15 Möjligheter till transnationellt samarbete inom Regional- och Socialfonderna 
 De nya programmen stödjer transnationellt samarbete och möjliggör medverkan i  

 EU:s strategi för Östersjöregionen. 

 Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet 

 

15.45 Hur kan vi utveckla kommande nätverksmöten, seminarier och workshops?
 Samtal i mindre grupper och användning av menti. 

 
16.00 Avslutning 
 

 


