Oppsummering 2019
Sandvika 24. januar 2020

Årsmelding 2019
Visjon: Osloregionens Europakontor gjør det enklere å bruke den
europeiske arena for å løse felles samfunnsutfordringer.
Formål: Vi skal legge til rette for god samfunnsutvikling ved å koble
medlemmene til europeiske prosesser som fører til
innovasjon og verdiskaping i regionen.
Innsatsområder:
• Det grønne skiftet og inkluderende samfunn.
• Forskning, innovasjon, digitalisering samt by– og regionalutvikling
er forutsetninger for god samfunnsutvikling.

Deltakelse
Dette skal vi oppnå i 2019/20 (tall)

Aktivitet

6 prosjekter over terskelverdi hvor
ORE har hatt en rolle i utviklingen

Partnerkobling, veiledning Liste over prosjekter (neste slide)

4 prosjekter igangsatt med mer enn
ett medlem involvert hvor ORE har
hatt en rolle i kobling og/ utvikling

Resultater (kvalitativt)

1.
Koble aktører i regionen 2.
sammen i prosjekter som 3.
søker europeisk
4.
finansiering
5.

4 møter, inkl. heldags
planleggingsseminar

Kontaktgruppe

4 møter

Styremøter

Skedsmo kommune / Panta Rei Danseteater
Young Heritech OsloMet og Anno Museum/Innlandet
OsloMet & Buskerud fk: Helse
Tanken Aktivitetetshus, Bærum kommune m.m.
Østfold fylkeskommune og Museene i Akershus: Kreatitvt
Europa-søknad
Deltakerne opplever at møtene er en nyttig arena for oppdatert
kunnskap og gjensidig informasjonsutveksling. ?
Styrets medlemmer opplever at de får god innsikt i foreningens drift
og godt underlag for strategiske og økonomiske beslutninger.

I samarbeid med

Medlemmer og aktører i
regionen

Medlemmer og aktører i
regionen

Alle medlemmer, eksterne
innledere

Styret har hatt 5 møter. Ett ekstra møte i forbindelse med
ansettelse ny direktør

8 møter

Skreddersydde faglige
møter

Se aktivitetsplan 2019

Medlemmer,
Regionale og lokale
myndigheter i Europa
EUs institusjoner
Forskningsrådet, DIKU osv.

4 partnermøter og koblingstreff

Match making events /
Brokerage events EØS/
EU

Medlemmene får relevante tilbud og deltar på
partnerkoblingsaktiviteter i Brussel og i Osloregionen, eller andre
steder i Europa som ORE er medarrangør i Se aktivitetsplan 2019

ERRIN, Innovasjon Norge,
Forskningsrådet, EU-nettverk
Sørøst-Norge, SINTEF, KS m. fl

Prosjekter over terskelverdi i 2019
Prosjekt

Program

OREs rolle

Medlem

Like muligheter for kvalitet i
utdanningen

Erasmus+ KA1 Ansattmobilitet

Partnerkobling, veiledning, forberedende studiebesøk,
kvalitetssikring av søknad

Buskerud fylkeskommune
€ 181 215

Thalassa- Spillutvikling

Kreativt Europa MEDIA

Introdusere til EU-ordninger og nøkkelpersoner
Cultural Heritech 2018

Sarepta Studio
/ Hamarregionen/Hedmark fk
€ 150 000

Making History Together

Kreativt Europa – spesialutlysning digital
kulturarv

Sette agenda med Cultural Heritech 2018
Studiebesøk i Brussel + formidle relevant utlysning

Erasmus+ KA2 Strategisk partnerskap

Veiledning, kvalitetssikring av
søknad, fasilitering av prosjektmøte i Brussel

Xenophobia – ungdom
motvirker utenforskap og fremmedfrykt
med kunst og kultur

Erasmus+ Aktiv Ungdom

Skreddersydd fagdialog med Aktiv Ungdom

Kulturskolen i Ås (Akershus)/ Akershus
fylkeskommune
€ 52 128

History and its effects on today’s youth

Erasmus+ KA229
Skoleutvekslingspartnerskap

Partnersøk, veiledning og kvalitetssikring av søknad

Greåker vgs. (Østfold fylkeskommune)
119 778 €

Youth Explorer - advocacy and policy
advice for a sustainable future

Erasmus +Aktiv
Ungdom gruppeutveksling

Partnerkobling, veiledning i søknadsprosessen,
kommunikasjonsarbeid, rekruttere deltakere fra EU-systemet
og øvrig nettverk i Brussel til arrangement på BOZAR
18/09/19.

Buskerud fylkeskommune
€ 17285

Developing Intereuropean Resources
for Trail builder Training (DIRTT)

Akershus / Østfold
På reservelisten
Fagskolen Tinius Olsen
€ 389 000

Mer enn prosjekter
• Gummigranulat - påvirkning
• Utslippsfrie byggeplasser – kobling og synlighet
• CCS - bevisstgjøring
• FNs bærekraftmål - kobling
• Ungdomsmøter – Youth Explorer

Kompetanse
Dette skal vi oppnå i
2019/20 (tall)

Aktivitet

5 hospitanter fra minst 2
medlemmer

Hospitanter

12 studiebesøk

Studiebesøk

1000 abonnenter
Nyhetsbrev
40% åpning av brev
2 praktikanter

Praktikanter

1500 følgere på Facebook

Facebook

20 deltakere

EU innføringskurs

Resultater (kvalitativt)

I samarbeid med

Erfaringsbank, rapporter og intervjuer med
hospitanter viser at hospitantene opplever nytte Medlemmer
av oppholdet.
Evaluering og oppfølging viser at studiebesøkene
Medlemmer
treffer behov og bidrar til økt kompetanse hos
medlemmer.
Nyhetsbrevet oppfattes som relevant for
medlemmene, både de blant medlemmene som
kun følger med gjennom nyhetsbrev og de som
følger EU og internasjonalt arbeid i det daglige.
Økt tilfang av praktikanter fra USN og OsloMet
OsloMet og USN
Utvide ordningen med praktikanter fra andre
kunnskapsinstitusjoner ved behov
Økt rekkevidde på FB
Deltakerne får økt kompetanse om forholdet
mellom EU og Norge generelt, og på prioriterte KS, regionskontorer

Ja, vi har blitt mer kompetente!
• 18 studiebesøk fra 6 medlemmer
• 8 hospitanter fra 4 medlemmer
• Årsmøte i Brussel og Mechelen
• Fire praktikanter
• Policy-dokumenter
• Nyhetsbrev og sosiale medier
• Lynkurs i mars 2020

Synlighet
Dette skal vi oppnå i 2019/20
(tall)

Aktivitet

Resultater (kvalitativt)

I samarbeid med

3 events i Brussel

Tema:
Oslo europeisk miljøhovedstad
Autonom transport / BOZAR

Regionen gjør seg gjeldende i Brussel på prioriterte tema.
Hovedtema: Oslo Europeisk miljøhovedstad (utslippsfrie
byggeplasser, mobilitet, CCS) Aldersvennlig samfunn

Medlemmer, europeiske
organisasjoner, EUdelegasjonen og andre
relevante aktører

Delta i alle møter

Co-lead i ERRINs arbeidsgruppe i
energi
Deltakelse i ERRINs arbeidsgrupper på
ICT, Helse og Transport

Regionens aktører er synliggjort og deltar i ERRINS brokerage
events +
ERRIN og medlemmer
Profilere medlemmer og deres prioriterte områder i
arbeidsgruppene i ERRIN
Spre informasjon til medlemmer

Delta i 2 konsortier
Legge til rette for
medlemmenes seminarer

Oslo Green Capital
Styrket rolle i europeiske nettverk og profilere medlemmer
Samarbeid i CCRN-nettverket
Samarbeid med Samarbeidsalliansen
Osloregionen om markedsføring av
regionen i Brussel og Europa

Kommisjonen, EUdelegasjonen og andre
relevante aktører

Helhetlig og tydelig profil for Osloregionen/Østlandsområdet i
Brussel og ut mot europeiske partnere
Osloregionen
Forsterket samarbeid med Samarbeidsalliansen Osloregionen
og Oslo Brand Alliance.

Ja, vi har vært synlige og
profilerte!
• Oslo europeisk miljøhovedstad, gjennom hele året
• Autonom transport (satsing siden 2017) / BOZARprosjektet september
• FNs bærekraftmål, gjennom hele året.

• Oppussing av lokaler

Utførte bestillinger fra
medlemmer
• Ta frem listen
• Hva er en god bestilling?

Handlingsplan 2020/21
• Ta fram handlingsplanen her
• Årsmøte 2020
• Lynkurs 2020
• Hospitanter i 2020
• Studiebesøk 2020

Vi hører gjerne fra dere
skriftlig
• Oppsummering fra samlingen
• Tekst om Osloregionens Europakontor & vedtekter
• Årsmelding – inkl. liste over utførte oppgaver
• Handlingsplan – felles + enkeltvise bestillinger (sendes
ut med styrepairer til neste møte 17. april)
• Nytt kontaktgruppemøte 3. april
• Styrepapirer sendes ut 31. januar - ber om
tilbakemelding innen 29. januar kl. 15.00

