
Internationell samverkan krävs för hållbar regional utveckling  

Makro-regionala strategier erbjuder strategiska ramverk       
 

 

Workshop 
 

Tid  17 november 2022 

Plats Elite Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62, Malmö 

 

Program 
 

09.30  Registering och kaffe 

 

10.00  Välkommen 
 

Introduktion 
Introduktion av syfte, program och arrangörer   

 

10.15  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  Transnationellt samarbete och den gröna omställningen 
Introduktion till den europeiska gröna given. Hur kan EU:s strategi för 

Östersjöregionen bidra?  

  Fredric Nilsson, Jordbruksverket 

 

Två exempel på transnationellt samarbete som bidragit till genomförandet 

av EUs strategi för Östersjöregionen  

Malin Hassler, Tillväxtverket samt Anna-Lena Wessman, Svenska ESF-rådet 

 

11.30  Reflektion och utbyte av erfarenheter kring transnationellt samarbete i 

mindre grupper.   

 

12.00  Lunch  

 

13.00   Lettland – möjligheter till samarbete 
  Vilka möjligheter finns till samarbete med Lettland inom den gröna 

   omställningen?  

  Ambassadör Ilze Ruse, Lettlands Ambassad i Sverige 

 
  Frågestund 

 

13.30          Testa på att arbeta makroregionalt  
Grupperna har satts samman beaktande den arbetsmodell som används i 

makroregionala strategier där aktörer samlas tvärsektoriellt och baserat på 

flernivåsamverkan. Grupperna arbetar med en samhällsutmaning alternativt 

möjlighet som kan bättre tas tillvara gemensamt i Östersjöregionen. 



 

Grupperna har samlats till digitala förmöten där medlemmarna introducerat 

sig och man har enats om ett tematiskt fokus. 

 

Grupperna samlas nu för att arbeta med följande uppgifter och 

frågeställningar:  

 

1. Det valda tematiska området kanske behöver ytterligare konkretiseras. 

2. Vilka perspektiv behöver integreras för att lösa denna utmaning alt. ta 

vara på denna möjlighet? 

3. Grupperna gör en enkel intressentanalys. Vilken expertis behövs och vilka 

behöver vara med för att påverka den önskade förändringen? 

 

Avslutande reflektioner på arbetsmetoden. 

 

Möjlighet att hämta kaffe under arbetet i grupper. 

 

15.00  Redovisning 
  Grupperna redovisar resultaten helt kort. 

 

15.30  Finansiering – var finns medel till transnationellt samarbete? 
Vilka möjligheter till finansiering finns för de som vill arbeta på detta nya sätt? 

Information om ERUF, ESF+, Erasmus+, Nordplus, Nya havs-, fiskeri- och 

vattenbruksprogrammet, Landsbygdsprogrammet samt om de finansieringar 

som erbjuds av Svenska institutet. Presentationerna fokuserar på de 

tematiska prioriteringar som grupperna arbetat med. 

 

16.30          Avslutning 

 

 

 

 

 
    

   

 


