
regionkalmar.se  |

Region Kalmar län
Internationellt arbete och samarbete – Euroregion Baltic

2023-03-15
Antje Schreyer 
EU-samordnare



regionkalmar.se  |
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Internationella samarbeten – våra uppdrag



Om Euroregion Baltic



Om Euroregion Baltic

Medlemsregioner 2023 är: 
Region Kalmar län,  

Region Blekinge, 
Region Kronoberg, 
Bornholms regionkommun, 

Region Pommern, 
Region Warmia-Mazurien, 
Kommunförbundet för polska kommuner i 
ERB-regionen 

Klaipedaregionen 
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Tre typer av strategiskt viktiga aktiviteter:
• Lobbying 
• Strategiskt viktiga aktiviteter och projekt 
• Utbytesaktiviteter 

Geografiska målområden

• Södra Östersjöregionen
• Östersjöregionen
• Europanivån

Sakliga målområden
• Ungdom och folkliga samarbeten
• Blå och grön tillväxt



ERB styrelse / ERB 
excecutive board  

politiker

Regionala sekretariat / 
regional secretariats

Tjänstemän/kvinnor

International permanent 
secretariat (IPS)

Uppdrag

Omvärldsbevakning

ERB:s styrning och organisation

ERB ungdomsstyrelse
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Kapacitetsstärkande insatser för lokala aktörer

Arbetsgrupp – förberedelseprojekt – projekt i Östersjöprogrammet
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South Baltic Programme - Baltic Sea Region Programme - EUSBSR



Euroregion Baltic aktuellt

Ny organisationsform för att stärka samarbete: 
• Europeisk gruppering för territoriellt samarbete – EGTS
• Beslut på RUN 15/3 och RS 18/4 
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Europeisk Gruppering för Territoriellt Samarbete – EGTS

EU:s egen juridiskt person som medför följande fördelar:

• ERB-EGTS blir arbetsgivare för gemensam personal 
• ERB-EGTS kan ansöka om projektfinansiering
• Formalisering av ett väl etablerad samarbete
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Europeisk Gruppering för Territoriellt Samarbete – EGTS

- Församling* - företrädare för medlemmarna 
- President av Församlingen – roterande ordförandeskap
- Direktör* - verkställande organ
- Ungdomsråd
- Övervakningskommitté

*nödvändig enligt EU-förordning (EC) No 1082/2006 och (EU) No 1302/2013
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Sammanfattning av ansökningsprocess

• Regionerna fatta beslut om att vara med i den planerade Euroregion 
Baltic EGTS.

• Region Warmia-Mazuria lämnar in gemensamma ansökan för Euroregion 
Baltic EGTS till nationell nivå i Polen där EGTS kommer att registreras.

• Euroregion Baltic EGTS:s avtal och stadgar granskas utifrån 
överrensstämmelse mot samtliga berörda länders nationella lagstiftning.

• När Euroregion Baltic EGTS är registrerad i Polen och alla nationell 
ansvariga departement har godkänd Euroregion Baltic EGTS:s avtal och 
stadgar kan den nya organisationen börjar verka.



Euroregion Baltic aktuellt

Frågor?
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