
 
 

 
 

Vä lkommen till en MATCHMAKING-trä ff fo r 
gemensämmä projekt 13 mäj i Stockholm 

Bakgrund 

Nordiska ministerrådets treåriga basfinansiering har möjliggjort nya verksamhetsförutsättningar 

för Nordiska skärgårdssamarbetet, vars medlemmar är: 

Länsstyrelsen i Stockholms län 
Stockholms läns landsting 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Regionförbundet Östsam 
Ålands sex skärgårdskommuner 
Egentliga Finlands förbund 
Nylands förbund 
Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Egentliga Finlands och i Nylands län 

 

Nordiska skärgårdssamarbetet har fyra prioriterade områden för 2014. Dessa områden ska genom 

möten, aktivt nätverkande och seminarier förstärka det gränsregionala samarbetet: 

1. Att främja en ekonomiskt hållbar utveckling, med särskilt fokus på företagande och 

entreprenörskap. 

2. Att främja en socialt hållbar utveckling, med särskilt fokus på välfärd och positiv 

demografi. 

3. Att främja en ekologiskt hållbar utveckling, med särskilt fokus på marin miljö. 

4. Att utgöra en plattform för gemensamma projekt som kan förverkligas genom extern 

finansiering under EU:s nya programperiod. 

Seminarium 13 maj 

För att utgöra en plattform för gemensamma projekt bjuder Nordiska skärgårdssamarbetet in 

intresserade aktörer till en dag för fördjupat samarbete och nätverkande. Fokus kommer att ligga 

på att hitta andra deltagare som vill jobba med samma prioriterade område(n)/teman som man 

själv valt.  

MATCHMAKING-seminariet hålls på Länsstyrelsen i Stockholm, Hantverkargatan 29, och 

målgruppen är tjänstemän, politiker, verksamhetsledare och representanter för olika 

organisationer och föreningar, mm.  

Sista anmälningsdag är 30 april.  >>> 



 
 

 
 

Målet för MATCHMAKING-seminariet är 

 att deltagarna efter dagens seminarium skall ha en god uppfattning om vad som hänt 

under tidigare programperiod 

 att deltagarna har identifierat flera områden/grupp som är aktuella för samarbetsprojekt 
under perioden 2014-2020 och utsett ansvarspersoner för fortsatt arbete  

 
Program 
 
9.30 Registrering, kaffe 

10.00 Välkommen ”Vi är här för att samarbete gör en skillnad” 

10.15 Några exempel på goda samarbeten under tidigare period – miljö, besöksnäring och 

 demografi/demokrati 

 "Det här gjorde vi bra, och det här lyckades inte fullt ut" (10 min/st) 

 

10.45 ”Varför vi valde just dessa prioriterade områden inom Central Baltic 2014-2020” 

 Hans Bjurbäck, Regionförbundet Östsam  

 

11.05 Lärdomar från tidigare arbete med EU:s strukturfonder i Sverige: "Att tänka på",  

 "Det här underlättar”, Jan Persson, Oxford Research  

  

11.30 "Det är det här vi vill göra", Nordiska skärgårdssamarbetets medlemsorganisationer 

 presenterar kort aktuella prioriteringar och medfinansieringsmöjligheter 

  

12.00 Lunch - temavis 

13.00 Konkret arbete i tre huvudgrupper med fokus på skärgård (kustregion/glesbygd) under 

 processledare Birgitta Erikssons ledning 

A. Hållbart socialt liv (människors välmående, välfärd, demografiska utmaningar) 

B. Hållbar ekonomi (försörjning, företagande, kompetens, ekonomiska utmaningar) 

C. Hållbar ekologi (miljöfrågor, infrastruktur, planering, ekologiska utmaningar) 

15.45 Sammanfattning och plan på uppföljning 

 

Anmäl dig till samarbetschef Ester Miiros info@skargardssamarbetet.org senast 30 april 
och meddela gruppval (A, B eller C) samt eventuella matallergier.     
  

    VÄLKOMMEN! 

mailto:info@skargardssamarbetet.org

