
Innovation Express 2.0
Gemensamma utmaningar och möjligheter

makroregionala strategier erbjuder strategiska ramverk



Innehåll

1. Makroregionala strategier
– varför behövs de? 

– vilka samhällsutmaningar ingår?

– hur genomförs de i praktiken?

2. EU:s strategi för Östersjöregionen
– hur är den organiserad?

– vilken nytta kan min myndighet eller organisation ha av strategin?

– hur blir jag delaktig?

3. Policy Area Education, Science and Social affairs

– vilka politikområden?

– vad arbetar de med?



4 MAKROREGIONALA STRATEGIER

EU Strategy for the Baltic Sea Region 2009

EU Strategy for the Danube Region 2010

EU Strategy for the Adriatic-Ionian Region 2014

EU Strategy for the Alpine Region 2015



• Komplexa samhällsutmaningar kräver mer av samarbete över landgränser 

• Resurser behöver samlas tvärsektoriellt, lokalt, regionalt, nationellt samt transnationellt

vi behöver ta bättre vara på vår samlade kompetens inom Europa

• Komplexa samhällsutmaningar kräver uthållighet och långsiktighet

• En snabbt föränderlig värld ställs krav på flexibilitet och snabb anpassning till nya förutsättningar 

• Olika grupper av aktörer behöver engageras – med kompetens och för policypåverkan

fler behöver samlas för gemensam utveckling – enstaka projekt är inte tillräckligt

• Nya former av samskapande behövs för effektivt lärande och utveckling av lösningar 

och VILKA samhällsutmaningar ingår? 

VARFÖR behövs makroregionala strategier? 



• Samhällsutmaningar beskrivs i en handlingsplan som uppdateras vid behov

• Ingår gör samhällsutmaningar med ett definierat mervärde av makroregionalt samarbete

• Handlingsplanen beslutas av medlemsstaterna och bekräftas av EU Kommissionen

• Handlingsplanen är tematiskt indelad i ”policy areas” med ett antal ”actions”

• Varje action har mål och indikatorer som avser ”policy impact” men även ”absorbed funding” 
samt ”engaged stakeholders”.

• Ett exempel från EU:s strategi för Östersjöregionen:

Policy Area Health

Action 1. Promoting active and healthy ageing to address the challenges of demographic change

Indicator: Established strategic framework for action aimed at promoting healthy and active ageing in the Baltic Sea Region 

och HUR genomförs de i praktiken? 

VILKA samhällsutmaningar ingår?



Flaggskepp
policy-action processes or missions



• Flaggskepp levererar till ett eller flera insatsområden i handlingsplanen med dess mål och indikatorer.

• Flaggskepp är en process som syftar till att nå en viss effekt som svar på en komplex samhällsutmaning 

som beskrivs i handlingsplanen. 

• Flaggskepp har kapacitet att samla stora grupper av aktörer baserat på flernivåsamverkan. Engagerar

aktörer från olika sektorer och nivåer som medlemmar i dessa flaggskepp. Några ingår i projekt men 

långt ifrån alla.

• Flaggskepp har utvecklats för att kunna leverera den policypåverkan som makroregionala strategier 

förväntas leverera. Ett enstaka projekt (eller flaggskeppsprojekt) är inte tillräckligt för att uppnå målen i 
makroregionala strategier.

• Flaggskepp är ”hem” för projekt som finansierats av olika program men verksamheten som genomförs 

är långsiktig och dessa flaggskepp fungerar som infrastruktur för långsiktigt samarbete.  

Makroregionala strategier  – hur genomförs de i praktiken?

Flaggskepp eller “policy-action process” eller “missions”

NYHET! Möjligt att använda ERUF och ESF+ 

för transnationellt samarbete



Makroregionala strategier  – hur genomförs de i praktiken?

Tematiska arbetsgrupper – motorer i flaggskepp





Handlingsplan

Antogs 15 februari 2021 ersatte den 

tidigare handlingsplanen från 2017







EU:s strategi for Östersjöregionen – handlingsplanens struktur

Policyområde

Action 1
insatsområde

Action 3
insatsområde

HANDLINGSPLAN
- 14 POLICYOMRÅDEN

Action 2
insatsområde

mål och indikatorer

1 Flaggskepp (process)

mål och indikatorer

1 Flaggskepp (process)

mål och indikatorer

1 Flaggskepp (process)

projekt

nätverk 

aktiviteter projekt

nätverk

aktiviteter projekt

nätverk

aktiviteter



EUSBSR Policy Area Education, Science and Social affairs



Policyområde utbildning i korthet (PA Education, Science and Social affairs)

4 politikområden

• Utbildning

• Forskning

• Anställbarhet

• Integration

2 policysamordnare

• Merle Andraschko (Hamburg (Senate Chancellery))

• Anders Bergström (Föreningen Norden)

4 insatsområden

1. Minska antalet tidiga skolavhopp och underlätta övergången från studier till arbetsmarknad eller eget företagande

2. International excellens inom högre utbildning och forskning

3. En arbetsmarknad för alla samt bättre användning av de resurser som ett längre och friskare liv utgör

4. Se potentialen - underlätta integration av flyktingar



School to Work (S2W) https://www.s2wflagship.eu/

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Baltic Sea Labour Forum (BSLF) https://bslf.eu/

Östersjöstaternas råd(CBSS)

Baltic Science Network (BSN) https://www.baltic-science.org/

Hamburg Ministry for Science, Research and Equality

Baltic University Programme (BUP) https://www.balticuniv.uu.se/

Uppsala Universitet

+ ett flaggskepp på stapelbädden

BSR Integrate NOW

PA Education, Science and Social affairs – med idag 4 flaggskepp

Policyområde utbildning i korthet (PA Education, Science and Social affairs)



Ett flaggskepp inom EU:s strategi för 
Östersjöregionen

https://www.s2wflagship.eu/



SCHOOL TO WORK
Flaggskeppsledare 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Integrera Unga 

Vuxna utan 

Arbete eller i 

Studier (UVAS)

Tidiga 

skolavhopp

Utbildning & Praktik

Rådgivande grupp

- 8 medlemsländer

- Departement

Koordinerings grupp

- SKR

- Föreningen Norden

- Åbo stad



• Arena för erfarenhetsutbyte och nya kontakter

• Erbjudande att delta i konferenser, seminarier och studiebesök i hela Östersjöregionen

• Möjlighet att medverka i utveckling av policy rekommendationer och nya metoder

• Tillgång till partnersökning för gemensam projektutveckling

• Plattform för spridning av projektresultat och goda idéer

Välkommen som medlem! Registrering sker här, www.s2wflagship.eu/join-us/

http://www.s2wflagship.eu/join-us/


EU:s strategi för Östersjöregionen – värdet för kommuner och regioner



Ex. gröna omställningen
EU

Agenda 2030
FN

Vår vision 2030
Nordiska ministerrådet

Regionala 

utvecklingsplaner

Nationella 

utvecklingsplaner
Interreg program

ERUF
ESF+

Erasmus+

projekt
projekt projekt

EU:s strategi för Östersjöregionen



• I genomförandet av lokala, regionala, nationella strategier koppla upp sig mot dessa 

samarbetsplattformar (flaggskepp) för erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling av nya metoder och 

policys.

• Tillgång till en kunskapsbank inom aktuellt tematiskt område med aktörer från olika sektorer, länder och 

nivåer.

• För att hitta samarbetsparter för nya projekt.

• För att skaffa sig kunskap om olika finansieringsmöjligheter.

• För policypåverkan

EU:s strategi för Östersjöregionen – värdet för kommuner och regioner

Hur kan myndigheter och organisationer använda strategin?

Så här kommer Du i kontakt med EU:s strategi för Östersjöregionen
• Policysamordnare för det policyområde som Du är intresserad av

• Föreningen Norden eller Svenska institutet kan hjälpa Dig att hitta

rätt person för Din samarbetsidé



EU:s strategi för Östersjöregionen – värdet för kommuner och regioner

Vilket stöd erbjuds för att främja transnationellt samarbete?

ÖSTERSJÖNÄTVERKET 
300 myndigheter och organisationer som träffas två gånger per år. Nätverket hålls uppdaterat kring finansiering,

möjligheter till samverkan, kompetensutveckling etc. Möten sker vanligtvis digitalt.

SEMINARIER
Tematiska seminarier med aktuella teman arrangeras två till tre gånger per år. Exempel på teman är den

gröna omställningen, social hållbarhet och nu till hösten hållbar livsmedelsförsörjning.

WORKSHOPS
Uppföljande workshops efter de tematiska seminarierna där aktörer samlas för att inleda samarbete med aktuellt tema.

Deltagare samlas tvärsektoriellt och från flera nivåer. Under pandemin har dessa workshops arrangerats digitalt men till

hösten återupptas möten på plats och närmast i Jönköping på temat hållbar livsmedelsförsörjning.

PROJEKTINITIERING
Svenska institutet utlyser medel för att utveckla samarbete 

i Östersjöregionen samt med grannländer i det östliga

partnerskapet.



EU:s strategi för Östersjöregionen – var finns mer information?

Information

https://www.balticsea-region-strategy.eu/

https://si.se/sa-arbetar-vi/utveckling-i-naromradet/

Vägledning

Anders Bergström, policysamordnare 

anders.bergstrom@norden.se

https://www.balticsea-region-strategy.eu/
https://si.se/sa-arbetar-vi/utveckling-i-naromradet/


Kontakta gärna Anders Bergström, anders@norden.se för mer information ☺


