På gång i EU
och nya
arbetssätt
Av Sven Kastö

EU:s långtidsbudget påverkar oss!
Lösning i vår?
• Toppmöte imorgon, men medlemsstaterna långt ifrån varandra
• Ett överenskommelse ska sen förhandlas med Europaparlamentet…
• Trolig avgiftsökning. Alla vill göra mycket, få vill göra mindre…
• Sammanhållnings- och jordbrukspolitiken står i skottgluggen
• Troligt att strukturfonderna minskar med minst 7-8%

Nationella och regionala intressen skiljer sig ibland åt
• SKR: +60% av vårt regionala utvecklingskapital kommer från strukturfonderna
• Hur prioriteter vår nationella nivå inom programmen? Stad och landsbygd?
Innovation? SKR: Matteuseffekten
• Vad händer med Interreg? Tydligare nationell styrning lämpat för tunga
aktörer med kritisk massa?

Tonvikt på (F&)I
Regionalpolitik
via strukturfonder

Bygger kluster

Forskningspolitik
via Horisontprogram

Utvecklar demo/pilot
OBS, tematik!

Europeiska samarbeten
”bäst i klassen”

Potential att bredda det
regionala utvecklingskapitalet

•

Innovationsstrukturerna på hemmaplan påverkas!

•

En strategi för att använda våra resurser klokt –
smart specialisation!

•

Krav för strukturfonder – förväntan för
konkurrensutsatt EU-finansiering!

Ökat regionalt (eller vem annars?)
ansvar för koordination!

Vi behöver andras kompetenser!
1 + 1 = 3 LÅT STÅ!

Vi kommer behöva nuvarande och fler vänner i
Europa för att utveckla vårt näringsliv

Småland Blekinge Halland South Sweden
Nytta på hemmaplan och i Bryssel
• 1,2 miljoner ger oss stark röst
• Samarbeten mellan regionerna i Småland-Blekinge-Halland:
Samråd, OECD-studier, konferenser, tematiskt samarbete
• Internationellt samarbete:
Bioekonomi (Kalmar) och hälsa (Jönköping)
Med ett Brysselkontor gör vi vår röst hörd
• Finansiering
• Lagförslag
Ett Brysselkontor förenklar internationella samarbeten

Småland Blekinge Halland South Sweden
-inriktning och konkret arbete
Transport
Mål 2020: Gynnsamma
förutsättningar inför
TEN-T-översyn

Tillväxt och innovation
Mål 2020: Säkerställa
fortsatt tillgång till EUmedel

Arbetsmarknad
Mål 2020:
Beredskap för
europeiska
kompetensförsörjningsverktyg
Hälsa och vård
Mål 2020: Verkställa
utdelat uppdrag om
nära vård

Gröna näringar, bioek
Mål 2020: Profilering
på EU-arenan och
påverka EU-policy

Skog och Bioekonomi
Hot: Syn på skog och biodrivmedel
Möjligheter: Gröna given och trähus
•
•
•
•

Svarar på samråd
Bra och tidig dialog med EU-kommissionen
Nätverk för samarbeten finns
Profilerar vår kompetens - konferenser

