
Hur kommer EU:s framtida sammanhållningspolitik bidra till 
smart tillväxt i Region Dalarna, Gävleborg, Västmanland och 
Region Örebro län?

09.00   REGISTRERING OCH FIKA

09.30   VÄLKOMNA
  Eva Lindberg, regionstyrelsens ordförande, Region Gävleborg

DEL 1. EN VÄXANDE BETYDELSE FÖR SMART SPECIALISERING I NÄSTA PROGRAMPERIOD 
Moderator Irén Lejegren, ordförande Central Sweden och regionråd Örebro län

09:40-09:50  Smart specialisering - Kraftsamling för innovation och hållbar tillväxt  
  Irén Lejegren, ordförande Central Sweden och regionråd Örebro län
  
  Europaforum 2019 fokuserar på smart specialisering och EU:s framtida sammanhåll- 
  ningspolitik, vilket också knyter an till föregående års tematik om företagande och  
  industripolitik. Vad är smart specialisering och hur bidrar det till tillväxt i våra regioner? 

09:50-10:20:  Hur ser Sveriges regering på den kommande programperioden? 
  Åsa Lövelius Kebert, departementssekreterare, Näringsdepartementet

  Hur tänker regeringen kring strategiska ställningstaganden och komplementariteten  
  mellan fonder? Hur ser prioriteringarna ut för den Europeiska regionala utvecklings-
  fonden i den kommande programperioden och hur kopplar det till smart specialisering?

10.20-10:50  Hur ser EU-kommissionen på den kommande programperioden?
  Helena Sundblad Schäfer, EU-kommissionen DG Regio TBC

  Vilka är de stora förändringarna i den kommande programperioden? Hur anser  
  Europeiska kommissionen att smart specialisering bidrar till tillväxt och hur går tankarna   
  inför den kommande programperioden? 

10:50-11:20 Genomförandet av smart specialisering i Sverige - Video
  David Paulsson, Oberoende expert för EU-kommissionen DG REGIO: 

  Presentation av “Report on the implementation of smart specialisation in Sweden” som   
  kartlagt genomförandet av smart specialisering i Sverige, med särskilt fokus på  
  utmaningar, hinder och bästa metoder. Rapporten innehåller även rekommendationer   
  om hur dessa utmaningar och hinder kan övervinnas, med regionala, nationella och   
  europeiska fonder och initiativ i åtanke.
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11.20-11.50  Regionernas prioriteringar inför den kommande programperioden och 
  kopplingen till smart specialisering
  Isabelle Canderskog och Lena Johansson-Skeri Programansvariga Europeiska regionala  
  utvecklingsfonden (ERUF) Mellersta Sverige, Tillväxtverket

  Presentation av Tillväxtverkets analys om regionernas prioriteringar inför den kommande  
  sammanhållningspolitiken. Hur ser sambandet ut med smart specialisering?

12.00-13.00  LUNCH

DEL 2. INTERREGIONALT SAMARBETE KOPPLAT TILL SMART SPECIALISERING 
Moderator Ebba Bjerkander, Central Sweden European Office

13:00-13:10  Hur främjar EU interregionala innovationsinvesteringar?
  Ebba Bjerkander, Central Sweden European Office

  Presentation av EU:s olika instrument för att främja innovationssamarbeten såsom pilot 
  projekt och de europeiska samverkansplattformarna för livsmedel och jordbruk, energi 
  effektivitet och industriell modernisering, också kallade de tematiska S3-plattformarna. 

13.10-14.10  Hur bidrar interregionalt samarbete till tillväxt och utveckling i våra regioner? 

  -Partnerskapet smarta elnät (Smart Grids) inom S3-plattformen för energi 
  Mikael Hjorth, utvecklingsledare näringslivsutveckling, Region Västmanland 

  Vätgas-partnerskapet (Hydrogen Valleys) inom S3-plattformen för industriell modernisering 
  Anna Douglas, processledare Materialteknologi och hållbar produktion, Region Gävleborg 

  -Partnerskapet för social ekonomi inom S3-plattformen för industriell modernisering
  Anders Bro, utvecklingsledare social ekonomi, Region Örebro län TBC

  -Norra Mellansveriges deltagande i EU-kommissionens pilotprojekt för industriell omställning 
  Bosse Lilja, vd IUC Dalarna 

14:10-14:50  Hur kommer erfarenheterna från arbetet med smart specialisering och de tematiska  
  S3-plattformarna i denna programperiod avspeglas i programmering och tillväxt-
  politiken i nästa programperiod?  
 
  -Birgitta Sacrédeus (KD), regionråd Region Dalarna
  -Irén Lejegren (S), regionråd Region Örebro län
  -Eva Lindberg (S), regionstyrelsens ordförande, Region Gävleborg
  -Kenneth Östberg (S), regionråd Region Västmanland

14.50 – 15.00 AVSLUTNING
Eva Lindberg, regionstyrelsens ordförande, Region Gävleborg

15.00   Konferensen efterföljs av mingel och fika ANMÄL DIG HÄR
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https://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=9136&key=625

