NYHETSBREV från
EUROPA DIREKT FYRBODAL
Mars 2013
VETA MER OM EU

Reviderad Östersjöstrategi
Östersjöstrategin lanserades 2009 och syftar till att göra Östersjöregionen renare,
mer integrerad och mer välmående. Målet med strategin är att knyta ihop länderna
och de över 100 miljoner människor som lever i Östersjöregionen. De åtta EU medlemsländer som utgör Östersjöregionen, Sverige, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen och Polen, står inför flera gemensamma utmaningar som
återspeglas i handlingsplanen för strategin. Handlingsplanen innehåller ett antal
prioriterade områden för att rädda havet, integrera regionen och öka välståndet –
och varje område åtföljs av konkreta flaggskeppsprojekt samt tydligt identifierade
mål och indikatorer. Under hösten 2012 har revidering av handlingsplanen pågått
och den 30 januari 2013 antogs den. Tillväxtverket är den myndighet som samordnar det svenska deltagandet i Östersjöstrategins genomförande. Sammanhållningspolitiken för kommande period 2014–2020 får en central betydelse för genomförandet av Östersjöstrategin. Kommissionen har låtit meddela att Östersjöstrategin tydligt ska finnas med i de nya strukturfondsprogrammen. Det transnationella Östersjöprogrammet kommer också få en central roll att finansiera och
genomföra de politiska mål man enats om inom ramen för EU:s Östersjöstrategi
under kommande programperiod 2014–2020.
Läs mer på Östersjöstrategins hemsida: www.balticsea-regionstrategy.eu

SÖKA EU-STÖD
CIP: Intelligent energi - Europa 2 (IEE2)
IEE2 ingår i EU: s ramprogram för Konkurrenskraft och
innovation (CIP). Det övergripande målet för delprogrammet är
att bidra till säker, hållbar och prismässigt kon-kurrenskraftig energi. Och bl.a. uppmuntra till både nya och förnybara energikällor och energibesparing samt nya och
förnybara drivmedel inom transportbranschen. Följande områden är prioriterade:
Effektivare energianvändning och energibesparing (SAVE)
Nya och förnybara energikällor (ALTENER)
Effektivare energianvändning och nya och förnybara drivmedel i transporter(STEER)
Offentliga och privata organisationer med säte i EU:s 27 medlemsstater, samt
EU/EES-länderna kan söka och ansökningstiden går ut den 8 maj 2013
Länk till information: http://www.energimyndigheten.se/IEE
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VAD HAR HÄNT I VÅRT OMRÅDE?

Andreas berättar om sina
erfarenheter som volontär

European Job Days i Örebro
Den 6 mars var vi med på jobbmässan i Örebro.
Företag och organisationer från bl.a. Sverige, Norge,
Malta och Slovakien var med på Conventum Arena
för att rekrytera eller presentera olika jobbmöjligheter. Vårt uppdrag var att informera
besökarna om möjligheterna EU erbjuder för att
jobba, studera eller praktisera utomlands eller att
delta inom programmet Europeisk volontärtjänst. På
plats var även två volontärer från Åmål och Mellerud
som kunde berätta om sina erfarenheter att jobba

utomlands.
EU-information i Ljungskile
Den 11 mars var vi inbjudna till Ljungskile folkhögskola
för att prata om vilka möjligheter EU erbjuder för att
åka
utomlands.
Vi
presenterade
bl.a.
Eures,
Programmet för livslångt lärande och ung och aktiv
programmet. Adam och Henrik, två elever från folkhögskolan, visade bilder och pratade om sina erfarenheter från ungdomsutbyten till Italien och Ungern.
Adam och Henrik berättar
om ungdomsutbyten i
Andreas, volontär på Södra skolan i Åmål, berättade om
Italien och Ungern
sina erfarenheter som volontär i Åmål och varför han
valde att åka till Sverige. Eleverna var jätteintresserade av ämnet och ställde
många frågor.
Åmålsmässa
Den 23-24 mars deltog vi som utställare på Åmålsmässan.
61 företag och organisationer var på plats i tennishallen i
Åmål för att presentera sina verksamheter. Vi delade ut
broschyrer med allmän information om EU, målar- och
sagoböcker för barn samt information om vår verksamhet.
På mässan var det ca 1200 besökare.
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Möte med ungdomspanelen
För andra gången i år träffade vi vår ungdomspanel. Under
mötet tittade vi på en film om hur EU verkar för att bekämpa
fattigdomen. Efteråt funderade vi hur ungdomspanelen kan
hjälpa till och stötta projekt eller organisationer i deras arbete
för mänskliga rättigheter, utbildning, mm. Dessutom pratade
vi om ett kommande ungdomsutbyte i Ukraina och vilka aktiviteter ungdomarna är
intresserade av.
Studiebesök från Ukraina
Den 21-28 mars besökte en ukrainsk delegation Åmål.
Besöket inledde ett tvåårigt kommunalt partnerskapsprojekt
mellan Åmål och den ukrainska staden Gorlovka. Projektet heter ”Promoting Youth
Participation”
och
syftar
till
att
öka
dialogen
mellan
ungdomar,
ungdomsorganisationer och lokala myndigheter. Delegationen besökte Samverket,
Huset, Bylunda i Säffle och tittade på olika idrottsanläggningar i Åmål. Under
projektets gång kommer bl.a. arbetslösa ungdomar från Åmål och Gorlovka att få
möjlighet att göra praktik i respektive stad. Projektet finansieras med medel av
Sida.

Monica och Åsa berättar
om Samverket

Elena berättar om
ungdomshuset i Gorlovka

Europa Direkt Fyrbodal
Nyhetsbrev från Europa Direkt Fyrbodal ges ut en
gång i månaden.
Vi som jobbar på Åmålskontoret är
Anna Lundin - verksamhetsansvarig
Kristin Günther - EU-handläggare
Adrienn Malik - projektassistent
Edis Saami - praktikant

EUROPA DIREKT FYRBODAL
Kungsgatan 20, 662 31 Åmål
Tel. 0532-170 20
Förutom allmän information om EU, är kontorets
E-post: europadirekt@amal.se
huvudinriktning: ungdomar och företagare. Vi
verkar inom hela Fyrbodalsområdet.
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