
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 
15 april kl 10.00–12.00 

med fokus på EU:s Gröna giv och hur EU:s strategi för 
Östersjöregionen kan användas som ett verktyg för det strategiska 

utvecklingsarbetet i myndigheter och organisationer 

Dagens samhällsutmaningar är ofta 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. 

Strategin är organiserad i 14 tematiska områden. 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. 

Den europeiska gröna given är EU:s strategi för hållbar utveckling som ger mer än vad den 
tar. En strategi som visar vägen till förändring av vårt sätt att leva och arbeta, producera och 
konsumera, så att vi lever hälsosammare och gör våra företag innovativa.  

Under seminariet presenterar vi konkreta exempel på hur myndigheter och organisationer 
kan använda EU:s strategi för Östersjöregionen i arbetet med den gröna omställningen. 

Målgruppen för seminariet är strategiskt utvecklingsansvariga i myndigheter och 
organisationer, förtroendevalda, förvaltningschefer eller motsvarande. 

Välkommen att anmäla dig till seminariet via DENNA LÄNK senast den 31 mars. 

Senare i vår arrangerar vi en workshop med fokus på temat EU:s Gröna giv 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.gle/xsKTU5p2qxmtEcrC7


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

Seminarium 
Tid 15 april 2021 
Plats Online (ZOOM) 

Program 
10.00 Välkommen 

Introduktion av syfte, program och arrangörer 

Två exempel på transnationellt samarbete hämtad från den årliga rapporten 
av det svenska genomförandet av EUs strategi för Östersjöregionen  
Ulrika Åberg, Tillväxtverket 

Samtal i grupper om tre personer där deltagarna introducerar sig och svarar 
på frågan: - Hur kan min myndighets/organisations transnationella 
samarbete bli mer strategiskt och bättre integrerat i det ordinarie 
utvecklingsarbetet? 

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

10.45 Reflektion och utbyte av erfarenheter i grupper om tre personer följt av en 
frågestund  

11.00 Transnationellt samarbete och den europeiska gröna given 
Kort om den europeiska gröna given. Hur kan EU:s strategi för 
Östersjöregionen bidra? Den nya handlingsplanen och de insatser som 
planeras. 

Hans-Olof Ståhlgren, Jordbruksverket 

11.30 Reflektion och utbyte av erfarenheter i grupper om tre personer följt av en 
frågestund 

11.45 Avslutning  
Aktuella utlysningar följt av en introduktion av workshopen den 25 maj. 




