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o Sektorsprogrammen
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Samråd

Motsvarigheten till en remiss på EU-nivå kallas samråd, en möjlighet för aktörer att skicka in feedback till EU-kommissionen 

och utveckla vad man tycker om en strategi eller ett initiativ.

Samråd kan antingen ta sig formen att man svarar på en enkät, men ofta har man också möjlighet att bifoga strategiska 

dokument till sitt enkätsvar där man utvecklar sina ståndpunkter. Här blir våra positionspapper viktiga!

Ex. på samråd RV svarat på

• Jämställdhet, maj 2019

• Strategi för hållbar och smart mobilitet, sep. 2020

• Landsbygdens framtid och vision för 2040. nov. 20

• TEN-T revideringen sep. 2020 + position genom O-S 2.55

• Positionspapper på EUs skogsstrategi sep 2020

• NMSs synpunkter på EU:s industripolitik, juli 2020

• Taxonomin, dec. 2020

• Samråd om åldrande befolkning,  April 2021 

• Utbyggnad av Bredbandsnäten, jan 2021

• TEN-T förordningen, maj 2021 + position

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12398-Evaluation-of-State-Aid-rules-for-broadband-infrastructure-deployment/public-consultation


EU:s klimatpolitik
Den gröna given, Fit for 55 och EU:s skogsstrategi 



DEN GRÖNA 

GIVEN
• En övergripande handlingsplan och strategi 

för hur EU ska bli klimatneutralt senast 2050.

December 2019

• Lagstiftning som binder alla 

medlemsländer och EU-institutioner att 

bli klimatneutrala senast 2050.

April 2021

KLIMATLAGEN

FIT FOR 55

Juli 2021

• Ett lagstiftningspaket med revideringar av 

befintliga direktiv för att nå 55%- målet 

senast 2030, i linje med klimatlagen.



EU:s gröna giv 

och Fit for 55 
• Fit for 55 är revideringsförslag av direktiv 

från EU-kommissionen 

• Svåra förhandlingar pågår – kommer ta 

flera år innan allt är klart

• Region Värmland arbetar med 

påverkansarbete:

o Positionspapper och samråd om EU:s 

taxonomi (december 2020)

o Samrådssvar REDIII (januari 2021)

o SveReg-möte med Svenska 

Representationen (november 2021)

o Möte med MEP Jessica Polfjärd (M) 

(november 2021)

• Samarbeten genom europeiska nätverk



EU:s 

skogsstrategi 

• Skogen har fått en stor roll som 
kolsänka i klimatarbetet 

• Syftet med strategin är att göra det 
europeiska skogsbruket mer hållbart

• Sveriges nationella och regionala 
nivå mycket kritisk 

• Region Värmland arbetar med 
påverkansarbete

o Positionspapper om EU:s 
skogsstrategi (augusti 2020)

o Samrådssvar om EU:s skogsstrategi 
(april 2021)

o Inspel till Regionkommittén 
(november 2021)



EU:s 

sektorsprogram



Hur genomför EU sin 
politik i praktiken?

Hård politik

• Lagstiftning: Förordningar och direktiv

Mjuk politik

• Rekommendationer från institutionerna

• Meddelanden och politiska initiativ

• Finansieringsmöjligheter såsom 
program och fonder



EU:s sektorsprogram: Horisont Europa

Territoriellt samarbete: Interreg Sverige-Norge

Struktur- och investeringsfonder: ERUF

EU:s program och fonder
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Vad finansierar 
sektorsprogrammen?

• Inga ”hårda” investeringar 

• Snarare fokus på verksamhetsutveckling –
erfarenheter, metoder och utbyten.

• Utbytesprojekt 

• Partnerskapsprojekt

• Utvecklingsprojekt 

• Forskningsprojekt 

• Arrangemang



Action grants for the initiative ‘HealthyLifestyle4All’: promotion of healthy lifestyles

14 oktober 2021 – 25 januari 2022 

Action grants to support implementation of best practices on the ground with direct impact 

on the effort to tackle mental health challenges during COVID-19

14 oktober 2021 – 25 januari 2022

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-09;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43332642;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43332642;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Stöd gällande projektutveckling 

Information
Bollplank i 

projekt-
utveckling

Hjälp att 
hitta 

samarbets-
partners

Stöd vid 
projekt-

ansökan/  
drift 



Håll er uppdaterade via vår hemsida och 

nyhetsbrev

regionvarmlandeuropeanoffice.wordpress.com

http://regionvarmlandeuropeanoffice.wordpress.com/


Tack för att ni ville lyssna!

simon.fredholm@regionvarmland.se

kajsa.sundstrom@regionvarmland.se

Värmland i EU 19 november 2021

Länk kommer

Västsvenska EU-konferensen 17 december 2021

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=8277dfd5e9dd

mailto:ingrid.jansson@regionvarmland.se
mailto:kajsa.sundstrom@regionvarmland.se
https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=8277dfd5e9dd



