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Inbjudan till information och förankring av ESF+ och ERUF

Digitalt seminarium om EU:s
strukturfonder 2021-2027
Välkommen till digitalt möte om
kommande programperiod för ESF+
och Europeiska Regionalfonden
(ERUF).
Det blir presentation av förslag till
nationellt program för ESF+ som Svenska
ESF-rådet presenterade för regeringen
den 1 april 2020. Vi kommer även få
lyssna till hur Europeiska Regionalfonden
är tänkt fungera i nästkommande
programperiod. Över en miljard kronor
kommer att kunna sökas!
Därefter beroende på intresse väljer
man möte om ESF+ eller ERUF. Då
får vi ta del av förslag till innehåll i
regional handlingsplan ESF+ för Östra
Mellansverige eller höra om innehåll för
det regionala programmet i Östra
Mellansverige och hur det är tänkt att
fungera i nästa programperiod.
Framtagande av EU-program kräver
samverkan mellan olika nivåer och är en
omfattande process. På samma sätt
ställer sedan riggning och genomförande
av projekt under en programperiod stora
krav på vår regionala samverkan.
Välkomna med er anmälan!

Datum:
Måndagen den 21 september 2020
Tid: 13.00-15.30
Plats: Digitalt via Skype
Målgrupp: Ni som arbetar eller
företräder en kommun, organisation
eller myndighet inom Örebro län
med intresse av utveckling med
stöd av EU-medel.
(Max antal deltagare, 200 personer)

Anmälan senast: 14 september.
En särskilt länk till Skypemötet
skickas några dagar före mötet.
Anmälan: Via denna länk
Kontaktpersoner:
Maria Svensson-Hallberg
Epost: maria.svenssonhallberg@regionorebrolan.se
Lisa Virén
E-post:
lisa.viren@regionorebrolan.se
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Program:

13.00

Välkommen, Petter Arneback, regionutvecklingsdirektör, Region Örebro län
Vilka finansieringsmöjligheter kommer EU erbjuda framöver? Rasmus
Bergander, EU-strateg, enheten projektstöd, Region Örebro län
Svenska ESF-rådet, Anna Nilsson presenterar processen för framtagande av
förslag till nationellt program för ESF+ för programperiod 2021-2027.
Tillväxtverket, Andreas Norling presenterar bakgrund och förutsättningarna för
ERUF för programperiod 2021-2027.

Växling till två olika mötesrum – utifrån val i anmälan:
14.00-14.50

Info möte 1 – ERUF – presentation av förslag till regionala programmet för
Östra Mellansverige, Kristina Eklöf och Lisa Virén, område näringslivsutveckling
och Therese Hjelseth, område Energi och klimat
Info möte 2 - ESF+ - presentation av förslag till regional handlingsplan för ESF+
Östra Mellansverige, Ewa Lindberg och Maria Svensson Hallberg, område
utbildning och arbetsmarknad

15.00

Återsamling och alla deltar igen i samma möte
Samtal och sammanfattning av vad som kommit fram under dagen och
processen framåt

Ca 15.30

Avslutning

