
Europaforum 2018
Datum: 6 november 2018
Tid:  09.30 - 16.00
Plats:  Falu gruva, Falun

Årets tema: - Hur bidrar EU till att stärka företag i Bergslagen? 
Denna inbjudan går till dig som verkar som lokal eller regional politiker med ansvar för strategisk
utveckling och till dig som har ansvar för näringslivs- och innovationsfrågor och/eller driver 
ERUF-finansierade projekt i kommuner, regioner och myndigheter.
 
På konferensen kommer vi att presentera och ha en dialog kring de möjligheter och stöd som 
EU erbjuder i arbetet med utvecklingen av konkurrenskraftiga företag i Bergslagsområdet. 
 
I programmet medverkar representanter från bl a EU-kommissionen, Europaparlamentet, 
Näringsdepartementet, regioner och lärosäten i Bergslagen.
 
Vi som arrangerar Europaforum är Intresseföreningen Bergslaget, Central Sweden, Region
Dalarna, Region Gävleborg, Region Västmanland och Region Örebro län.
 

Varmt välkommen!

Intresseföreningen Bergslaget, Myntgatan 2, 791 51 Falun, Sverige
www.bergslaget.se
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Program
09:30 Fika och registrering 

10:00 Välkommen
 Abbe Ronsten, direktionens ordförande Region Dalarna

 Moderator: Kenth Larsson

Del 1:  Internationalisering i små och medelstora företag (SMF) – 
  vari ligger utmaningarna och hur kan dessa överbryggas?   
10:10 Bergslagen – en region med en industri i omvandling
 EU-kommisionens pilotprojekt med särskilt uppdrag att utarbeta Norra Mellansveriges
 handlingsplan för industriell omställning.

10:50 IRIS – utveckling av inkubatorer runt Östersjön 
 Dalarna Science Park är lead partner i Interregprojektet IRIS med syfte att 
 utveckla 14 inkubatorer runt Östersjön. 
 Erika Hinz, projektledare, Dalarna Science Park.

11:10 Fika och nätverkande

11:30 Från Färila till USA - företagsutveckling genom samverkan mellan högskolor
 och näringsliv. Knowledge Transfer Partnerships (KTP) ett EU-finansierat projekt 
 som verktyg för affärsutveckling och internationalisering i företag. 
 Erik Arén, KTP-projektledare.

11:50 Hybridkomponent genom additiv tillverkning (HybrAM) 
 Ett europeiskt industriellt testbäddssamarbete med exempel på hur deltagande i 
 europeiska nätverk kan bidra till internationella affärsmöjligheter för företag i Bergslagen.   
 Mikael Melitshenko, Affärs- och projektutvecklare, Avancerad tillverkning, Alfred 
 Nobel Science Park.

12:10 Reflektioner och frågor från förmiddagens pass.   

12:20 Lunch
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Program Program
Del 2:  EU:s industristrategi och europeisk samverkan för stärkt 
  konkurrenskraft 

13:15 Varför är EU-samarbetet viktigt?
 Irén Lejegren, vice ordförande Intresseföreningen Bergslaget.

13:30 Aktuella industripolitiska frågor från ett EU-perspektiv
 Jens Matthiessen, ekonomisk rådgivare, EU-kommissionens representation i Sverige. 
 Om EUs industripolitik med fokus på smart industri.

14:30 Näringsdepartementet 
 Regeringens arbete med smart industri, samverkansprogrammen, europeiskt   
 testbäddssamarbete.

14:45 Fika och nätverkande

15:05 Vanguardinitiativet och S3-plattformarna 
 – två exempel på hur smart industri förverkligas genom interregionala 
 samarbeten.
 Stefan Jansson – koordinator, Vanguard, Dalarna Science Park.
 Mikael Hjorth – utvecklingsledare, näringslivsutveckling, Region Västmanland. 
 Om interregionalt samarbete och deltagande i S3-piloter i Energy och Industrial 
 modernisation.
 
15:25 Paneldiskussion och möjlighet för deltagare att ställa frågor till  talarna.  

15:50 Sammanfattning av dagen och avslut.
 Jan Bohman, ordförande och Irén Lejegren, vice ordförande i Intresseföreningen 
 Bergslaget.
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