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Senaste nytt 
I denna uppdatering har nätverkslistan fått ett nytt avsnitt för jordbruk och livsmedel, innehållande tre 
nätverk/organisationer. Eftersom listan är under ständig utveckling och långt ifrån komplett, är du 
alltid välkommen att meddela Sven Kastö (sven.kasto@smalandblekinge.eu) om något saknas eller om 
listan innehåller några felaktigheter. 
 
Vi vill även passa på att tipsa om Welcome Europe, som är en nätverkssida med nätverk sorterat per 
område, och ERRIN – The European Regions Research and Innovation Network. ERRIN är ett mycket 
användbart nätverk som har som mål att få till samarbete mellan regioner. Har många tematiska 
undergrupper och kan därför vara intressant för alla områden nedan! Brysselkontoret är medlemmar. 
www.welcomeurope.com/european-networks-database.html  
http://www.errinnetwork.eu  
 
 

Demografiska frågor 
DCRN-Demografic Change Regions Network 
Det öppna informella nätverket grundades 2006 och är en plattform för regionkontor på plats i Bryssel. 
Nätverket lyfter frågor som rör demografiska utmaningar som åldrande, reducering av populationen 
och migration. 
http://dcrn.eu/  
 
 

Energi/transport 
ARC - Airport Regions Conference 
www.airportregions.org  
 
BUILD UP – Energy solutions for better buildings 
http://www.buildup.eu/  
Egentligen mer en plattform för utbyte av goda exempel 
 
Civitas Forum 
Plattform för nationer som åtagit sig att vara ledande när det gäller sitt arbete för grönare transporter 
– national politik med hänsyn till rörlighet och språkbarriärer mellan länder 
http://www.civitas.eu  
 
EMTA – European Metropolitan Transport Authorities 
www.emta.com  
 
Energy-Cities 
Aktivt nätverk där bland annat Växjö kommun är aktiva. Nätverket administrerar Borgmästarpakten 
som många kommuner i Småland-Blekinge skrivit under. 
www.energy-cities.eu  
 
FEDARENE – European Federation of Regional Energy and Environment Agencies 
http://www.fedarene.org  
 
METREX – Network of European Metropolitan Regions and Areas 
www.eurometrex.org  

mailto:sven.kasto@smalandblekinge.eu
http://www.welcomeurope.com/european-networks-database.html
http://www.errinnetwork.eu/
http://dcrn.eu/
http://www.airportregions.org/
http://www.buildup.eu/
http://www.civitas.eu/
http://www.emta.com/
http://www.energy-cities.eu/
http://www.fedarene.org/
http://www.eurometrex.org/
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POLIS 
Transportlösningar för städer 
www.polis-online.org  
 
 

Forskning och utveckling 
Ambiorix- Group for European Research Strategy 
Riktar sig till aktörer på lärosäten och forskningsinstitutioner som är intresserade av att genom 
nätverksbyggande utveckla redskap och strategier för att delta i europeiska forskningsprogram, 
projekt och nätverk.  
Ingen egen hemsida.  
 
ERA-NET.  
Ett EU-nätverk med många undergrupper  
http://www.cordis.europa.eu/coordination/era-net.htm  
 
ERIK- European Regions Knowledge based Innovation Network 
http://www.eriknetwork.net  
 
ERRIN – The European Regions Research and Innovation Network 
Ett mycket användbart nätverk som har som mål att få till samarbete mellan regioner. Brysselkontoret 
är medlemmar. 
http://www.errinnetwork.eu  
 
IGLO - The Informal Group of RTD Liaison Offices in Brussels 
http://www.iglortd.org  
 
Knowledge4Innovation, K4I 
Ett nätverk som syftar att göra forskning och innovation till en topp prioritet bland EU:s beslutsfattare. 
Medlemmar är representanter från offentlig verksamhet, näringsliv och akademin runt om i Europa.  
http://www.knowledge4innovation.eu/SitePages/Home.aspx  
 
 

Hälsa 
AFE-Innovnet 
Ett nätverk vars syfte är att föra samman sina medlemmar och gemensamt arbeta och stödja 
åldersvänliga miljöer runt om EU.  
http://www.afeinnovnet.eu/  
 
AGE Platform Europe  
Ett nätverk med runt 165 medlemmar som behandlar frågor som berör personer i ålder 50+  
http://www.age-platform.eu/en  
 
Coral 
 http://www.coral-europe.eu/ 
 
e-Health for regions 
http://www.ehealthforregions.net  

http://www.polis-online.org/
http://www.cordis.europa.eu/coordination/era-net.htm
http://www.eriknetwork.net/
http://www.errinnetwork.eu/
http://www.iglortd.org/
http://www.knowledge4innovation.eu/SitePages/Home.aspx
http://www.afeinnovnet.eu/
http://www.age-platform.eu/en
http://www.ehealthforregions.net/
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EHMA – European Health Management Association 
European Health Management Association är en organisation med knappt 200 organisatoriska 
medlemmar i mer än 30 länder i den europeiska regionen.  
Syftet med nätverket är att förvalta och delta i forskning runt health management-projekt, samt att 
stödja politiska ramar som möjliggör innovationer gällande hälsa och ledarskap på både Europeisk och 
nationell nivå. 
http://www.ehma.org/  
 
EUPHA - European Public Health Association 
Omkring 100 lokala, nationella, regionala och europeiska organisationer är medlemmar i European 
Public Health Alliance. European Public Health Alliance är Europas ledande icke-statliga organisation 
som förespråkar bättre hälsa. Det är en medlemsledd organisation som består av 
frivilligorganisationer, patientgrupper, vårdpersonal och sjukdomsgrupper som arbetar tillsammans 
för att förbättra hälsan och stärka rösten för folkhälsan i Europa. 
http://www.epha.org/  
 
EUREGHA- European Regional and Local Health Authorities 
http://www.euregha.net  
Praktiskt inriktat samarbete mellan aktörer på den lokala och regionala nivån. Syftar till att nyttja 
varandras kompetenser i projekt, i den egna verksamheten och till att påverka politiska förslag. 
Kansliet finns i Nordic House 
 
Eurohealthnet 
http://eurohealthnet.eu  
 
Healthy Cities  
Nätverket arbetar strategiskt för en jämlik folkhälsa och jämlika förutsättningar för hållbar utveckling. 
Växjö kommun är medlem i nätverket. 
www.euro.who.int/Healthy-cities  
 
HOPE 
European Hospital and Healthcare Federation 
http://www.hope.be/ 
 
NDPHS – Northern Dimension partnership in Public Health and Social Well-being 
Detta är ett samarbete mellan tio nationella regeringar, Europeiska Kommissionen och åtta 
internationella organisationer. Nätverket arbetar för stabil utveckling i norra Europa (Skandinavien, 
Baltikum, Tyskland, Polen samt Ryssland) genom att främja bra folkhälsa och socialt välmående. Ingår 
i pågående projekt i Småland-Blekinge. 
http://www.ndphs.org/  
 
REVES - European Network of Cities & Regions for the Social Economy 
Nätverket består av regionala och lokala myndigheter samt organisationer som förespråkar en social 
ekonomi. Syftet med nätverket är att förespråka de individuella och sociala aspekterna före kapital. 
Några av de svenska medlemmarna är Växjö kommun, Västra Götaland och Östsam. 
http://www.revesnetwork.eu/  
 

http://www.ehma.org/
http://www.epha.org/
http://www.euregha.net/
http://eurohealthnet.eu/
http://www.euro.who.int/Healthy-cities
http://www.ndphs.org/
http://www.revesnetwork.eu/
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Informationssamhället 
MyNeighbourhood 

Är egentligen ett nätverk för det lokala grannskapet. Utgår från att lokala problem bäst kan lösas på 
lokal nivå, med starkt inflytande från invånarna. Har skapat en plattform där allmänheten kan skapa 
kontakt med varandra och byta information.  
http://my-neighbourhood.eu/  
http://www.my-n.eu/  
 
TRN-Tele Regions Network 
http://www.teleregionsnetwork.org/page.asp?n=home Jordbruk/Livsmedel 
 
COPA-COGECA och GEOPA 
COPA-COGECA och GEOPA är tre sammanslagna intresseorganisationer som representerar bönder, 
arbetsgivare och arbetstagare. De representerar mer än 90 olika företag och organisationer. 
Committee of Professional Agricultural Organizations (COPA) arbetar främst för Europas bönder. 
General Confederation of Agricultural Cooperatives in the European Union (COGECA) fokuserar istället 
mer på företagande. GEOPA-COPA representerar arbetsgivare och dess anställda.  
http://www.copa-cogeca.be/Menu.aspx  
 
EIP-AGRI 
Det finns olika European Innovation Partnership (EIP) som fokuserar på olika områden. EIP-AGRI 
fokuserar på jordbruksfrågor inom Horisont2020-programmet. Nätverket syftar till att samla kunskap 
och expertis mellan privata och offentliga aktörer. I nätverket finns det även mindre grupper för olika 
fokusområden, exempelvis för proteinrika grödor eller effektivisering av gödningsmedel. 
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en  
 

Jämställdhet och jämlikhet  
EDF, European Disability Forum  
EDF är ett resultat av förhandlingar mellan alla europeiska medlemsstater. Nätverket vill främja lika 
möjligheter för funktionshindrade samt skydda deras mänskliga rättigheter. De strävar efter att 
omöjliggöra att något beslut som rör funktionshindrade människor kan tas utan deras närvaro. EDF 
startades 1996 och har sedan dess spelat en avgörande roll för funktionshindrades människors 
representation vid beslutsfattande. I Sverige är Handikappförbundet medlem, vilket är en 
intresseorganisation och en samlande aktör som på bred bas representerar kvinnor och män med 
funktionsnedsättning. Organisationen är även samarbetspartner med regional och kommunal nivå. I 
Småland och Blekinge är region Bleking och regionförbunden i Kalmar, Södra Småland och Jönköping 
samarbetspartner.  
http://www.edf-feph.org/   
 
ENAR, European Network Against Racism  
ENAR är ett europeiskt nätverk vars syfte är att bekämpa rasism, främlingsfientlighet, rasdiskriminering 
och liknande typ av intolerans. Nätverket strävar efter att främja jämlik behandling av EU-medborgare 

http://my-neighbourhood.eu/
http://www.my-n.eu/
http://www.teleregionsnetwork.org/page.asp?n=home
http://www.copa-cogeca.be/Menu.aspx
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en
http://www.edf-feph.org/
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och medborgare från tredjeland samt att förena lokala, regionala och nationella initiativ med dem som 
fattas på europeisk nivå. Svensk koordinator är CRM Centrum mot rasism som även är en av 
medlemmarna i det transnationella EU-projektet ”Living Together: European Citizenship aganist 
Racism and Xenopobia”, vilket syftar till att främja europeisk tolerans. Nätverkets målsättning är att 
påverka beslut och initiera handlingar hos exempelvis kommunal verksamhet, lärosäten och 
myndigheter. 
http://www.enar-eu.org/  
 
EWL, The European Women’s Lobby  
Nätverket är Europas största paraplyorganisation för kvinnor och jämställdhet mellan könen. 
Nätverket startade 1990 - av12 nationella organisationer. European Women´s Lobby är en av de äldsta 
och mest etablerade ickestatliga organisationerna som verkar inom civilsamhället på europeisk nivå. 
Under de senaste 20 åren har medlemsantalet stadigt ökat och omfattar idag mer är 2500 
organisationer. Svenska medlemmar i nätverket är WOCAD - Women’s Organisations Committee on 
Alcohol and Drug Issues, Kvinna Skaraborg, 1.6 Miljonerklubben, The National Council of Women in 
Sweden samt Feminist Policy Institute - Feminism and Human Rights. Då detta nätverk väger tungt 
också i internationella sammanhang kan det utgöra en mycket bra samarbetspartner.  
http://www.womenlobby.org  
 
ILGA Europe, International Lesbian and Gay Association – Europe 
ILGA är en paraplyorganisation för organisationer som främjar homosexuellas, bisexuellas och 
transsexuellas rättigheter på europeisk nivå. Nätverket har cirka 300 medlemmar och dess mål är bland 
annat att agera talesperson på europeisk nivå åt dem som diskrimineras på grund av sin sexuella 
orientering eller läggning samt att stärka befintliga organisationer som arbetar med att bekämpa 
diskriminering av dessa grupper på EU-nivå. I Sverige finns ett flertal organisationer som är medlemmar 
i nätverket; däribland RFSL Riksförbundet för homosexuella, bisexuella och transsexuella personers 
rättigheter i Kronoberg 
http://www.ilga-europe.org/  
 
WES, European Network to Promote Women’s Entrepreneurship   
Den Europeiska kommissionen tog initiativet till detta nätverk som består av 31 europeiska länder. 
WES strävar efter att främja kvinnligt entreprenörskap genom att bland annat lyfta fram existerande 
kvinnliga entreprenörer och göra dem mer synliga, skapa ett klimat som främjar kvinnligt 
entreprenörskap, öka antalet nya kvinnliga entreprenörer samt öka antalet existerande företag som 
styrs av kvinnor. Organisationen för en nära dialog med den Europeiska Unionens institutioner. 
Tillväxtverket är en av nätverkets svenska medlemmar och har startat programmet Främja kvinnors 
företagande, som löper mellan år 2011 till och med år 2015. Programmet syftar till att bidra till ökad 
sysselsättning och ekonomisk tillväxt genom att fler kvinnor startar, driver, köper och utvecklar 
företag.  Initiativet sker på uppdrag av Sveriges regering som avsätter 65 miljoner kronor per år till 
detta ändamål. WES omfattar bland annat insatser för att främja entreprenörskap vid universitet och 
högskolor. Aktörerna som har det regionala utvecklingsansvaret det vill säga - landsting, kommuner, 
samverkansorgan eller länsstyrelser - har möjlighet att lämna en intresseanmälan för att medfinansiera 
affärs- och innovationsutvecklingsinsatser i respektive län. Programmet riktar sig främst till kvinnor 
som vill starta företag men också till aktörer som arbetar med att främja utveckling av starka regioner.  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/wes-network/  
 
WIBN the Women in Business Network 
WIBN är ett nätverk som sysslar med gränsöverskridande projektutveckling och har ett tiotal partners 
från Sverige, Norge och Danmark. Initiativet startades i England men har nu spridit sig i över 18 länder. 
Organisationen bedrivs främst i mötesform där medlemmar får möjlighet att utbyta erfarenheter med 
såväl varandra som experter på området. Vid dessa möten finns utrymme för såväl idéutbyte som att 
hitta möjliga projektpartners. Det finns exempel på svenska regioner som arbetat framgångsrikt med 

http://www.enar-eu.org/
http://www.womenlobby.org/
http://www.ilga-europe.org/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/wes-network/
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detta nätverk och som mottagit EU-medel. Nyligen blev en svensk region beviljad bidrag på en summa 
på totalt 756 000 euro från Interreg IV A för att driva ett projekt som syftade till att på ett effektivt sätt 
stimulera kvinnor i regionen att starta företag.  
http://www.wibn.co.uk/index.php  
 

Kultur 
Access Europa 
Access Europa är ett forum för internationell omvärldsbevakning, nätverkande och erfarenhetsutbyte 
i skapandet av internationella projekt. Plattformen ger sina medlemmar möjlighet att vara mer aktiva 
i europeiska sammanhang och att skapa fler framgångsrika projekt genom ansökningar till EU:s 
kulturprogram och andra europeiska och internationella stödformer. Föreningar, institutioner, 
myndigheter, företag och frilansare kan ansöka till medlemskap. Plattformen ska utnyttjas för att skapa 
en länk mellan samtliga aktörer för att skapa mer värde för varandra.  
http://www.intercult.se/accesseuropa/  
 
AER, Assembly of European Regions 
http://www.aer.eu  
Landstinget i Jönköpings län är medlemmar. 
 
CAE 
Culture Action Europe är en plattform i syfte att vara en samlad röst för Europas kulturaktörer i EU. 
Det är en lobbyorganisation som verkar för att främja konst och att påverka europeisk politik för bättre 
tillgång till kultur över hela kontinenten och därefter. De tillhandahåller skräddarsydd information och 
analyser om Europeiska Unionen, erbjuder kulturella aktörer ett utrymme att utbyta och utarbeta 
gemensamma ståndpunkter och utveckla opinionsbildning för kulturella aspekter inom EU. Culture 
Action Europe inrättades 1992 och är Europas största paraplyorganisation för konst och kultur. Idag 
har nätverket mer än 100 medlemmar som tillsammans representerar över 50,000 konst- och 
kulturaktörer i och utanför Europa på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå i mer än 14 
konstnärliga discipliner. Medlemmarna kommer från alla områden av kulturell verksamhet - allt från 
orkestrar till författare medverkar, forskningsinstituten att kulturella kontaktpunkter, nationella 
teatrar till internationella kulturella nätverk, musikhögskolor till körer och festivaler. För närvarande 
är 4 av dessa medlemmar av svensk härkomst.  
http://www.cultureactioneurope.org/  
 
CultuurContactpunt Vlaanderen  
Den Kulturkontakt Flandern tillhör Institutionen för kultur, ungdom, idrott och media från den 
flamländska regeringen. Intresse för samarbete inom Kreativa Europa är visat från hennes sida.  
Gudrun Heymans 
ins@cjsm.vlaandncll.be 
+32255300659 
 
Les Rencontres 
http://www.lesrencontres.eu/   
 
Regions and Cities for Culture (RCC) Network 
Hemsida saknas. 
Annika Strömberg 
Kultursekretariatet 
Region Västra Götaland 
SE: +46 (0)705 – 25 47 87 

http://www.wibn.co.uk/index.php
http://www.intercult.se/accesseuropa/
http://www.aer.eu/
http://www.cultureactioneurope.org/
http://www.lesrencontres.eu/
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annika.stromberg@vregion.se 
 
 
 
 
 

Kultur och turism 
ECTN- European Cultural Tourism Network 
http://www.ectn.eu.com/uploads/newsletter/newsletter1.pdf.pdf  
 
THE 
Trans Europe Halles är ett europeiskt nätverk av oberoende kulturella centra som sammankopplar 
olika europeiska kulturella aktörer. Nätverket har för närvarande 50 medlemmar och 13 anslutande 
organisationer i 26 europeiska länder. 6 medlemmar är för tillfället svenska.  THE grundades 1983 och 
nätverket har nu mer än femtio tvärvetenskapligt och socialt engagerade medlemscentra i hela 
Europa. De flesta är belägna i byggnader från industriella arvet och har tagit viktiga åtgärder i att 
utmana de etablerade kulturpolitiken. 
http://www.teh.net/  
 

Livsmedel/ jordbruksfrågor 
 
ERIAFF- European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry  
Nätverket ERIAFF riktar sig till regioner och aktörer med ett intresse av innovation i relation till 
utveckling av landsbygd och livsmedelsfrågor. Nätverket har ett kombinerat fokus på innovation, EU:s 
forsknings- och innovationsprogram, Horisont 2020 och jordbruks-, skogsbruks- samt livsmedelsfrågor.  
Nätverket har ingen egen hemsida.  
 
FoodDrink Europe  
FoodDrink Europe är en organisation som arbetar för att skapa en miljö där alla livsmedelsföretag (mat 
och dryck) kan möta konsumenternas behov. De fokuserar främst på livsmedelssäkerhet och forskning, 
kost och hälsa, konkurrenskraft, och miljömässig hållbarhet.  
http://www.fooddrinkeurope.eu/   
 
REGAL 
Regal är ett nätverk som riktar sig till regionala aktörer som har ett intresse för innovation inom 
organiskt och lokalproducerade livsmedel. Nätverkets syfte är att främja innovation och 
entreprenörskap inom små och medelstora företag som verkar inom sektorn.  
Nätverket introducerades i slutet av 2016 och har ännu ingen hemsida. 

 

Miljö/klimat  
Arc+ - Association of Cities and Regions for Recycling of Cities and Regions for Recycling and 
sustainable Resource management   
http://www.acrplus.org    
 
Borgmästaravtalet 
http://www.borgmastaravtalet.eu/index_sv.html 
Inget nätverk,utan snarare en platform för att nå klimatmål. Se även Energy-cities. 
 

http://www.ectn.eu.com/uploads/newsletter/newsletter1.pdf.pdf
http://www.teh.net/
http://www.fooddrinkeurope.eu/
http://www.acrplus.org/
http://www.borgmastaravtalet.eu/index_sv.html
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Bio-based Industries Consortium (BIC) 

What is the Bio-Based Industries initiative? 
It’s about bringing 5 different sectors together to make one coherent bio-based sector: 

 Agri & Agro-food 

 Forestry and Pulp & Paper 

 Chemicals & materials 

 Biotechnology & Technology Providers 

 Energy & (advanced) biofuels 
It’s heading towards the post-petroleum society 
It’s using renewable resources and innovative technologies for greener everyday products 
It’s building an economy that:  

 Sources domestic renewable raw materials 

 Produces food, feed, bio-chemicals, bio-materials and biofuels locally 

 Creates jobs in a broad range of sectors in Europe, triggering rural growth across regions 

 Places sustainability, smart and efficient use of resources at the heart of industrial, business 
and social activities. 

 
With new possibilities to combine Horizon 2020 funds and Structural Funds, it is a great opportunity 
to try to align and coordinate national/regional strategies with European objectives as this can prevent 
overlaps and help focus resources on strategic initiatives. 
http://biconsortium.eu/  
 
ICLEI - Local Governments for Sustainability 
http://www.ecomobility.org  
 
KIMO- Local Authorities International Environmental Organisation  
http://www.kimointernational.org/Home.aspx  
 
NRG4SD – Network of Regional Governments for Sustainable Development 
http://www.nrg4sd.org/  
 
Observatory PASCAL 
http://pascalobservatory.org/  
 
 

Näringsliv 
Transeo –European Association for SME Transfer 
SME transfer refers to the sale or acquisition of small and medium-sized enterprises in a broad meaning 
(MBO, MBI, EBO, family succession, etc.) 
http://www.transeo-association.eu  
 
SERN – Startup Europe Regions Network 
http://startupeuropeclub.eu/  
 
 
 
 

http://biconsortium.eu/
http://www.ecomobility.org/
http://www.kimointernational.org/Home.aspx
http://www.nrg4sd.org/
http://pascalobservatory.org/
http://www.transeo-association.eu/
http://startupeuropeclub.eu/
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Offentliga Upphandlingar 
Innovation Procurement for Protective Textiles (ENPROTEX)  
– ett projekt i syfte att motverka de hinder som finns för innovation inom offentlig upphandling på 
området för skyddande textilier inom Europa. 
http://www.enprotex.eu/  
 
LCB-Healthcare 
– stimulerar efterfrågan på innovativa koldioxidsnåla lösningar för sjukvården genom att ge 
beslutsfattare för upphandlingar kunskap och verktyg för att uppnå mer hållbara byggnader inom 
deras budget begränsningar. 
http://lowcarbon-healthcare.eu/  
Pan European Public Procurement On Line (PEPPOL) 
 – projektet syftar till att stimulera utvecklingen av den gränsöverskridande handeln och att förenkla 
upphandlingsprocessen genom elektroniska förfaranden. Sverige deltar på nationell nivå. 
http://www.peppol.eu/  
 
Public Procurement Network (PPN)  
Är ett informellt samarbetsnätverk som är EU-omfattande inom området för offentlig upphandling. 
Syftet med nätverket är att stärka tillämpningen och efterlevnaden av upphandlingsreglerna genom 
ömsesidigt utbyte av erfarenheter och benchmarking. Nätverket är även till för att skapa ett tillförlitligt 
och effektivt informellt samarbete samt att lösa problem i gränsöverskridande fall som rör offentlig 
upphandling. Sverige deltar på nationell nivå och har ordförandeskapet från juli 2011 till 31 december 
2012. 
http://www.publicprocurementnetwork.org/  
 
Sustainable Construction & Innovation through Procurement (SCI-Network)  
– kopplar samman offentliga myndigheter som vill upphandla innovativa och hållbara lösningar i sina 
byggprojekt. 
http://www.sci-network.eu/  
 

Regionalpolitik 
AER -Assembly of European Regions 
http://www.aer.eu  
 
Baltic Metropoles – BaltMet 
http://www.baltmet.org  
 
BDF- Baltic Development Forum 
http://www.bdforum.org  
 
BSSSC – Baltic Sea States Subregional Co-operation 
http://www.bsssc.com  
 
C40 Cities – Climate Leadership Group 
http://www.c40cities.org  
 
CPMR - Europas Perifera Maritima Regioner 
Bland annat är Blekinge medlemmar. 
http://www.cpmr.org  
 

http://www.enprotex.eu/
http://lowcarbon-healthcare.eu/
http://www.peppol.eu/
http://www.publicprocurementnetwork.org/
http://www.sci-network.eu/
http://www.aer.eu/
http://www.baltmet.org/
http://www.bdforum.org/
http://www.bsssc.com/
http://www.c40cities.org/
http://www.cpmr.org/
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Eurocities 
Storstadsorganisation, men har intressant information. 
http://www.eurocities.eu  
 
European Network of Cities & Regions for the Social Economy 
http://www.revesnetwork.eu/  
 
Eurotowns 
För medelstora städer, 19 medlemmar just nu bland annat är Eskilstuna, Gävle, Mölndal, Varberg och 
Sundsvall medlemmar i Sverige 
http://www.eurotowns.org/  
iBSG – informal Baltic Sea Group 
Saknar hemsida. För Brysselbaserade för informationsutbyte. Ordnar flera seminarier. Småland-
Blekinges Brysselkontor är vice ordförande. 
Metropolis 
http://www.metropolis.org  
 
Pascal International Observatory 
Think tank fokuserad på regioner. 
http://pascalobservatory.org  
 
SERN- Sweden Emilia Romagna Network 
http://www.sern.eu/sern  
 
UBC - Union of Baltic Cities 
http://www.ubc.net  
 
UCLG – United Cities and Local Governments 
http://www.uclg.org  
 
 

Sociala frågor 
AER 
Sällskapet för Europeiska Regioner är det största oberoende nätverket av regioner i Europa. Mer än 
270 regioner från 33 länder och 16 interregionala organisationer är medlemmar. AER arbetar med att 
främja principen om subsidiaritet och regional demokrati, öka regionernas politiska inflytande inom 
de europeiska institutionerna, stödja regioner i den europeiska utvidgningen och globaliseringen, samt 
att underlätta interregionalt samarbete i det utvidgade Europa och utanför. 
http://www.aer.eu/  
 
Age Platform Europe 
Nätverket fokuserar på policyområden som påverkar äldre och pensionärer såsom aktivt åldrande, 
social inkludering, hälsa och tillgänglighet.  
http://www.age-platform.eu/about-age 
 
COFACE – Confederation of family organisations in the European Union 
De har ett nyhetsbrev som man kan prenumerera på. 
http://www.coface-eu.org/en/About/What-is-COFACE/  
 
ECAD- European Cities Against Drugs  

http://www.eurocities.eu/
http://www.revesnetwork.eu/
http://www.eurotowns.org/
http://www.metropolis.org/
http://pascalobservatory.org/
http://www.sern.eu/sern
http://www.ubc.net/
http://www.uclg.org/
http://www.aer.eu/
http://www.age-platform.eu/about-age
http://www.coface-eu.org/en/About/What-is-COFACE/
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http://www.ecad.net  
 
ELISAN – European Local Inclusion & Social Action Network 
http://www.elisan.eu  
 
ENSA-European Network of Social Authorities 
http://www.ensa-network.eu/news.htm  
 
ERLAI/ERLAIM - European group of Region and Local Authorities in the field of Immigration Ett 
Brysselbaserat nätverk vars arbete framförallt kretsar kring asyl- och immigrationsfrågor med fokus på 
mottagande och integration. Nätverket träffas regelbundet för att knyta kontakter med varandra och 
EU-institutioner.   http://sociale.regione.emilia-romagna.it/rifugiati/progetti/erlai    
 
ESN- European Social Network 
http://www.esn-eu.org  
 
Euclid-network 
Är ett nätverk som startades som en sammanslutning mellan ACEVO (UK), CJDES (Frankrike) och Ideell 
Arena (Sverige). Nätverket har runt 300 medlemmar från 31 olika länder och har som huvudmål att 
skapa ett mer innovativt, hållbart europeiskt civilsamhälle. I Sverige är Ideell Arena den enda 
medlemmen.  
http://www.euclidnetwork.eu/  
 
CEV-European Volunteer Centre 
Nätverk bestående av 80 nationella, regionala och lokala volontärcentrum och volontärorganisationer 
som arbetar genom bland annat partnerskap och informationsspridning. 
 http://www.cev.be/about-2/ 
 
European Youth Forum 
http://www.youthforum.org  
 
RAYPRO 
RAYPRO är en online databas som syftar till att vara en resurs för alkohol- och ungdomsprojekt, där 
det är möjligt att utbyta information om projekt och aktiviteter för att minska alkoholrelaterade skador 
bland barn och ungdomar. Exempel på vilka användare som RAYPRO inkluderar är 
ungdomsorganisationer, socialarbetare, barn och sjukvårdspersonal, missbruksspecialister samt 
personal för folkhälsa och kommunal planering. 
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_eahf/raypro/public/introductionForm.html  
 
REVES (European Network of Cities & Regions for the Social Economy) 
Nätverket arbetar i stort med social ekonomi i samarbete med europeiska regioner och städer och 
arbetar bland annat med socialt entreprenörskap. Från hemmaorganisationen är det Växjö Kommun 
som är representerat här. 
http://www.revesnetwork.eu/  
 
SIRG - Social Inclusion Regional Group 
Självständigt boende, hälsa och förebyggande åtgärder, social innovation och vård, etc.   
http://en.vleva.eu/category/ensite/social-inclusion-regional-group  
 
The Community of Practice on Inclusive Entrepreneurship (COPIE)  
Detta är ett nätverk som huvudsakligen leds av det tyska förbundsministeriet för arbetsmarknads- och 
sociala frågor genom enheten för ESF. Nätverkets syfte är att sprida lärdom och bra exempel inom 

http://www.ecad.net/
http://www.elisan.eu/
http://www.ensa-network.eu/news.htm
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/rifugiati/progetti/erlai
http://www.esn-eu.org/
http://www.euclidnetwork.eu/
http://www.cev.be/about-2/
http://www.youthforum.org/
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_eahf/raypro/public/introductionForm.html
http://www.revesnetwork.eu/
http://en.vleva.eu/category/ensite/social-inclusion-regional-group


13 
 

inkluderande entreprenörskap mellan nätverkets partners inom fem nyckelområden: planering av 
aktiviteter, utbildning i entreprenörskap, kvalitetsstyrning, integrerad affärssupport, tillgång till 
finansiering. 
http://www.cop-ie.eu/  
 
 
 

Turism 
NESCtour 
Nätverk av regioner för hållbar turism, 28 regioner och 30 representanter från näringslivet och 
akademiker är representerade. Västra Götalandsregionen är medlemmar. 
http://www.necstour.eu/necstour/home.page  
 

Ungdomspolitik 
Erasmus+ 2014-2020  
Erasmus + är det nya EU-programmet för utbildning, ungdomar och idrott under perioden 2014-2020.  
Programmet ersätter sju tidigare program och kombinerar nu: 

 Livslångt lärande programmet (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius och Grundtvig)  

 Gamla Erasmus programmet  

 Youth in Action programmet  

 Internationella samarbetsprogram (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink och programmet 
för samarbete med industrialiserade länder)  

 Nya sportprogrammet  
Ansvarig myndighet för Erasmus+ i Sverige är myndigheten för ungdoms – och civilsamhällesfrågor 
samt universitet – och högskolerådet. Programmet ger Europas unga möjlighet att studera, praktisera, 
arbeta och volontärarbeta utomlands. Förhoppningen med programmet är att skapa samarbete över 
lands- och sektorsgränser samt att skapa nya möjligheter inom utbildning och arbetsliv. Erasmus+ 
fokuserar på tre typer av aktiviteter: mobilitet, projektsamarbete och stöd för policyförändring.  
http://www.mucf.se/   
 
Europeiska Ungdomsportalen 
Europeiska Ungdomsportalen är en plattform som arbetar med att informera ungdomar om vilka 
rättigheter som finns för dem i det medlemsland de lever i, samt att samla ihop olika nätverk som 
arbetar med ungdomsfrågor i Europas länder.  
http://ec.europa.eu/youth/who-we-are/our-mission_en.htm  
 
 

Utbildning 
ALFA 
EU-program som vänder sig till dem som arbetar vid universitet, högskolor, företag eller organisationer 
i ett EU-land, och som vill utveckla ett samarbete med Latinamerika. Programmet möjliggör samarbete 
inom projekt som rör högskoleadministration och student- och personalutbyte. 
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/alfa/index_en.htm  
 
EAEA 

http://www.cop-ie.eu/
http://www.necstour.eu/necstour/home.page
http://www.mucf.se/
http://ec.europa.eu/youth/who-we-are/our-mission_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/alfa/index_en.htm
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European Association for the Education of Adults (EAEA) har som uppdrag att utveckla LLL inom 
Europa, med hänsyn till vuxna. Projektet stödjer främst vuxna utanför arbetslivet och i behov av en 
kompetensutveckling. 
http://www.eaea.org/  
 
ReSET  

ReSET (Regions: Skills, Education, Training) är ett nätverk för Brysselkontor med intresse för 

kompetensförsörjning och utbildning. ReSET-nätverket utgör en viktig samlingspunkt för regioner som 

står inför liknande demografiska utmaningar och kompetensbehov som våra regioner i Småland-

Blekinge-Halland. ReSET har 26 medlemmar från 10 olika länder (Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, 

Tyskland, Italien, Nederländerna, Spanien, Sverige och Storbritannien) samt två europeiska 

organisationer (EARLALL och plattformen för livslångtlärande LLLP). 

 
EARLALL - European Association for Regional and Local Assembly's for Lifelong Learning 
www.earlall.org    
EDULINK 
Ett samarbetsprogram för de 78 ACP-länderna – African, Caribbean and Pacific Group of States – och 
15 EU-länder, däribland Sverige. Programmet ska främja institutionsuppbyggnad och regional 
utveckling inom högre utbildning. 
http://www.acp-edulink.eu/  
 
EFQUEL  
Organisationen är störst av sitt slag i Europa med fler än 100 organisationer som medlemmar. EFQUEL 
arbetar med projekt, utmärkelser, nätverkande, konferenser och certifiering. Organisationen är 
involverad i utbildandet av e-lärande, och en av de viktigaste sakerna på agendan är att undersöka 
skillnader i kvalitet inom EU, samt vilka eventuella lösningar som kan tänkas skapas.  
http://efquel.org/  
 
ETEN 
European Teacher Education Network (ETEN) har som mål att främja ett samarbete inom forskning 
och utbildningsstrukturer lärarna emellan från 21 olika länder, inom samt utanför Europas gränser. 
http://www.eten-online.org/modules/sjt_events/  
 
EUN 
European Schoolnet (EUN) är ett nätverk av 30 utbildningsdepartement inom samt utanför EU. Målet 
är att uppmuntra innovation inom undervisning, förenkla skoltjänster, samt möjliggöra samarbetet 
mellan olika nationella utbildningsdepartement. 
http://www.eun.org/web/guest  
 
EuroPACE 
Europeisk ideell sammanslutning av universitet, organisationer för utbildning och deras nätverk. 
Huvudmålet för sammanslutningen är att främja nätverk för e-lärande, samt att utveckla, förbereda 
och hantera nätbaserade e-learningprojekt inom ramen för internationella, nationella och regionala 
program i ett nära samarbete med sina medlemmar  
http://www.europace.org/index.php  
 
EURYDICE 
Ett nätverk för 33 länder inom EU samt EFTA länder, Turkiet och Kroatien. Samarbetet används för att 
analysera diverse utbildningssystem och policy, och förenkla dess utveckling.  
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php  

http://www.eaea.org/
http://www.earlall.eu/future-events
http://lllplatform.eu/
http://www.earlall.org/
http://www.acp-edulink.eu/
http://efquel.org/
http://www.eten-online.org/modules/sjt_events/
http://www.eun.org/web/guest
http://www.europace.org/index.php
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php
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PISA 
Programme for International Student (PISA) är ett projekt lanserat av OECD för att undersöka 
gymnasiestudenternas lämplighet för framtida jobb. Projektet består av prov inom tre olika områden: 
matematik, läsförståelse och naturvetenskap som sammanställs för utvärdering med betoning på 
livslångt lärande. 67 länder deltar i undersökningen 2012.  
http://www.oecd.org/pisa/  
 
Tempus 
EU-finansierat samarbetsprogram inom högre utbildning. Lärare och administratörer vid lärosäten i EU 
och i partnerländer i Oberoende staters samvälde (OSS), västra Balkan samt i en rad länder i 
Mellanöstern och Nordafrika kan få stöd för samarbete sinsemellan. 
http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/tempus_en.htm  
 
 

http://www.oecd.org/pisa/
http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/tempus_en.htm

