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Interreg Europe
Övergripande syfte:
• Nätverksbyggande mellan länder och regioner för
att stimulera ekonomisk modernisering.
• Förverkliga EU-kommissionens initiativ ”Regioner
för ekonomisk omvandling”, regioner i nära
samverkan med kommissionen utvecklar och
sprider innovativa utvecklingsidéer.
• Huvudsakligen erfarenhetsutbyte och
strategiarbete i regionala intressegrupper för att
påverka policier och strukturfonders innehåll.

• SUPPORT (Kalmar län)
• EMPOWER (Kalmar län)
• ENERSELVES (Blekinge län)
• Sen tidigare TRIS och RESOLVE(Kronobergs län)
• KALMAR LÄN:
Policyn som ska påverkas och förbättras under
projekttiden är det regionala åtgärdsprogrammet
för miljömål i Kalmar län 2015-2020, temaområde
Klimat

Projekten, dvs våra temaområden
SUPPORT

EMPOWER

Syftar till att förbättra
samordningen regionalt och lokalt
genom att öka kunskaperna om
tillgängliga
finansieringsmöjligheter, att
stärka samordningen och
stödfunktioner hos regionen och
fokusera på utveckling av
kostnadseffektiva åtgärder.

Om energieffektiva byggnader och
syftar till att stödja utvecklingen
och användningen av en
effektivare styrning och
övervakning av energiprestanda

SUPPORT – vad ska vi göra just nu?
Dokument - analys

Möten - erfarenhetsutbyten

• hur det regionala och lokala
klimatarbetet bedrivs, vilka
hinder som finns avseende lagar,
finansiering, politik, hur allmänt
känt klimatarbetet är och i vilken
grad allmänhet och samhälle i
stort är engagerade i det, och i
vilken utsträckning data finns
tillgängligt för uppföljning.

• Kickoff för stakeholders – ganska
snart
• Presentation av analysen –
framemot sommaren/efter
sommaren
• Studiebesök/erfarenhetsutbyte i
samband med internationella
möten. Prel september 2017
Kroatien.

EMPOWER– vad ska vi göra just nu?
Dokument -

Möten - erfarenhetsutbyten

• Best practice katalog
• Nätverksbyggande
• Presentera för stakeholders på
kommande möten

• peer-to-peer utbyte 2 dagar
vecka 13, troligen i Venedig, på
temat energistyr- och
övervakning och finansiella
instrument.
• Regionalt ”stakeholdermöte”

EMPOWER– senare
Dokument -

Möten - erfarenhetsutbyten

• Best practice katalog
• Nuläges-analys av utsläpp i länet

• Studiebesöksprogram
• 3 internationella studiebesök
• 1 studiebesök hit

• 2 tekniska workshops (motsv
peer-peer)

