
SMÅLAND 
BLEKINGE 

EU-utbildning 30 maj 

Plats: Elite Stora Hotellet, Jönköping Vägbeskrivlling 

�9EU-kompetens 
Småland Blekinge 

Välkommen till del fyra i semlllanesenen "EU-kompetens Småland Blekinge". Seminariet 

belyser strukturfondernas reformering, rollfördelningen i samrnanbållningspolitiken, hur man 

strategiskt ska tänka när man ska välja EU-projekt samt hur vi kan dra nytta av vår 

"Brysselbevakare". 

Program: 

9.15 Kaffe och registrering 

10.00 Inledning 

10.10 Strukturfonderna får ny skepnad - GamiIIa Lehorst 

11.15 Den lokala nivåns roll i sammanhållningspolitiken och rollfördelningen det 

framtida genomförandet - He/ena Gid/öf 

12.00 Lunch 

13.00 Strategiskt tänk vid val av EU-projekt - Elisabeth Langgren Lundov 

14.00 Småland Blekinge och EU - Sven Kastö 

15.00 Utbildningen avslutas med kaffe 

Moderator under dagen är Kjell-Albill Abraltamssoll, utrikeskorrespondent och for/attare. 

Dagens teman: 

Strukturfonderna får ny skepnad 
Till 2014 ska strukturfonderna reformeras och EU-budgeten omförhandlas. Regionalstöden, 

socialfonden, jordbruks-, landsbyggds och fiskestödet föreslås samordnas under ett enda paraply 

för att fokusera på målen i Europa 2020. Parallellt överväger regeringskansliet en ny svensk 

myndighetsstruktur som bättre kan matcha EU:s nya grepp över alla fonder. 

Medverkar gör Camilla Leltorst, som arbetar på Näringsdepartementets enhetfor regional 

tillväxt. 
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Den lokala nivåns roll i sammanhållningspolitiken och 
rollfördelningen i det framtida genomförandet 
Vad innebär de nya instrument som foreslås fOr arbetet med lokal utveckling och 

stadsutveckling? Vad innebär fondsamordning i praktiken? Vilken roll ska 

strukturfondspartnerskapet ha i fOrhållande till de regionalt utvecklingsansvariga? Principen for 

flernivåstyre, hur har processen gått till? 

Medverkar gör Helena Gidiö!. handläggare på SKLs avdelningfor tillväxt och 

samhällsbyggnad. 

Strategiskt tänk vid val av EU-projekt 
Att lyckas med att bli tilldelad EU-bidrag kräver stora arbetsinsatser av mottagaren både fOre, 

under och efter ett EU-projekt. Varfor är det värt alla dessa ansträngningar och hur kan man 

arbeta strategiskt med EU-projekt? 

Medverkar gör Elisabeth Langgren LlIndov, som arbetar med EU:s strukturfonder, 

Lissabonstrategin och Assembly of European Regions, vid Regionforbundet Sörmland. 

Småland Blekinge och EU 
I maj 2010 öppnade vi ett gemensamt kontor Bryssel. Hur kan VI dra nytta av vår 

"Brysselbevakare" och varfor? 

Medverkar gör Sven Kastö, kontorschef vid Småland Blekinges regionkontor i Bryssel. 


