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1. Sammendrag 
 

Året 2018 
Stavangerregionens Europakontor (SrE) har bidratt til å synliggjøre den smarte Stavangerregionen i 

Norge og i Brussel, inkludert for EU/EØS-parlamentarikere, om hvordan Stavangerregionen arbeider 
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programutvikling, profilering og gjennomføring av Nordic Edge Expo 2018. I forskjellige 

samarbeidskonstellasjoner arrangerte SrE bl.a. ordførermøte i forkant av Nordic Edge Expo og tre 

parallellsesjoner i det offisielle programmet, inkludert en om de nye H2020-finansierte 

fyrtårnsprosjektene, i tillegg til program og tilrettelegging for Quebec-delegasjon og for EUs 

ambassadør til Norge.                                                                                                                                                                                                                                                                   

SrE har også i 2018 mobilisert omkring de strategiske satsningene smartby og helse med EUs 

forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020, europeiske nettverk, plattformer og initiativ som 

sentrale verktøy. Stavangerregionens status som europeisk referanseregion innen helseinnovasjon er 

fulgt opp med dialogmøter med regionens helseaktører samt med Sørlandet. Årets første styremøte 

ble lagt til Syd-Danmark og kombinert med studiebesøk med helse som tema.  

I kjølvannet av søknaden som Europeisk innovasjonshovedstad i 2017, ble Stavanger gjenstand for en 

europeisk innovasjonsstudie, og Stavanger kommune har fortsatt arbeidet innenfor EUs Urban 

Agenda. SrE har samarbeidet med blant andre CPMR (Conference of the Peripheral Maritime 

Regions), POLIS (Polis cities and regions for transport innovation), EUROCITIES (nettverket for store 

europeiske byer), ECIU (European Consortium of Innovative Universities), ENoLL (European Network 

of Living Labs) og OSAC (Open and Agile Smart Cities) i året som gikk, ikke minst i Nordic Edge-

sammenheng. SrE var representert  ERRIN (European Regions and Research and Innovation 

Networks) styre og i ledelsen av ERRINS smartby-arbeidsgruppe også i 2018.  

Prosjektarbeid har stått sentralt også i 2018. SrE har involvert partnere/medlemmer, samt øvrige 

lokale aktører som Kolumbus, IVAR, Kruse-Smith, Sensohive og Equinor, i en mengde 

prosjektsøknader. Kontoret har vært medarrangør av informasjonsmøte om Wifi4EU og mobilisert til 

at Gjesdal, Rennesøy og Forsand søkte og fikk tildelt støtte til offentlige internettsoner. SrE har vært 

medarrangør av seminar om mobilitetsutlysninger i H2020 og inngår i prosjektarbeidsgruppe for elbil 

lade-infrastruktur. 

For å øke kunnskapsnivået om EU og EØS, har SrE arrangert Lynkurs i EU/EØS i Brussel for 

folkevalgte, og vært medarrangør av Medlemsseminar under European Week og Regions and Cities. 

SrE har utarbeidet syv skreddersydde program for partnere på studiebesøk i Brussel samt laget 

studieprogram for EØS-parlamentarikerne som besøkte Stavanger.  SrE har informert om relevante 

EU-saker via hjemmesider, månedlige nyhetsbrev og sosiale medier samt hatt en person på 

hospitantopphold.  

I 2018 er det gjennomført to styremøter og en generalforsamling i tillegg til tre arbeidsgruppemøter. 

Vårens styremøte fant sted i Odense i Danmark, sammen med arbeidsgruppen inkludert studiebesøk 

med helse som tema. Direktøren gjennomførte åtte hjemmebesøk i 2018, og var representert i 

Nordic Edge Expo A/S.  

 

 

https://cpmr.org/
https://cpmr.org/
https://www.polisnetwork.eu/
http://www.eurocities.eu/eurocities/about_us
https://www.eciu.org/
https://enoll.org/
https://enoll.org/
https://oascities.org/
https://www.errin.eu/
https://www.errin.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans
https://europa.eu/regions-and-cities/
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Bakgrunn 
Stavangerregionens Europakontor (SrE) ble opprettet høsten 1993 og er et samarbeid mellom 29 

partnere fra offentlig sektor, kunnskapsmiljøer og næringsliv i Rogaland. Gjennom tilstedeværelse i 

Brussel er regionen i nærheten av EUs beslutningsmekanismer, og kan følge relevante fagområder på 

nært hold.  

SrEs oppdrag er å bidra til regional utvikling ved å bruke mulighetene som EU og Europa bringer. 

Dette skal gjøres med utgangspunkt i regionens styrker og utfordringer. SrE skal først og fremst legge 

til rette for strategiske satsninger som involverer offentlig sektor, FoU og næringsliv. 

SrEs arbeid er forankret i Strategi for Stavangerregionens Europakontor 2013-2020, som tar 

utgangspunkt i Strategisk næringsplan for regionen. For å tydeliggjøre oppdraget til SrE, er det 

overordnede målet delt inn i fire delmål:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetene for 2018 er forankret i Handlingsplan for 2018-2019. Hensikten med handlingsplanen er 

å tydeliggjøre prioriteringer og innsatsområder, og dermed bidra til forutsigbarhet og tydelighet i 

forhold til måloppnåelse. 

 

1. Rammevilkår – SrE skal bidra til økt EU/EØS-kompetanse 

i regionen 

2. Læring og prosjekt – SrE skal bidra til bedre tjenester og 

produkter i regionen 

3. Profilering og interesser – SrE skal bidra til å gjøre 

Stavangerregionen kjent som en attraktiv bo-, arbeids-, og 

investeringsregion. 

4. SrE skal være et bærekraftig kunnskaps- og 

kompetansesenter for regionen 
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2. Politisk bakgrunn for Europaarbeidet i 2018 

 

Stavangerregionen 
I 2018 stabiliserte oljeprisen seg på et relativt høyt nivå og den økonomiske situasjonen i 

Stavangerregionen var igjen mer preget av mangel på kompetent arbeidskraft enn arbeidsledighet. 

Omstilling og grønt skifte fortsatte i uforminsket styrke med kompetanseoverføring fra olje og gass til 

helse og fornybar, og tverrsektorielt samarbeid omkring nye næringsmuligheter innen smart, helse 

og blågrønn vekst. Klima-investeringsfondet Nysnø foretok sine første investeringer i 2018 og UiS 

startet etableringen av et smartby-forskningsnettverk. Nordic Edge Expo befestet stillingen som 

Nordens største smartmøteplass og klyngen vokste kraftig. To nye klyngetildelinger – Norwegian 

Energy Solutions og Norwegian Offshore Wind- styrket regionens profil som omstillingsdyktig og 

innovativ. Usikkerhet knyttet til Brexit preget det eksport-rettede næringslivet i regionen. 
 

EU 
Brexit har skapt støy for EU-samarbeidet også i 2018, med manglende avklaringer for et urolig 

næringsliv og økende frustrasjon blant de gjenværende EU27. Brexit bidro til samhold EU27 samtidig 

som migrasjon fortsatte å splitte et politisk fragmentert og polarisert Europa, med 

høyrenasjonalistisk lederskap i Polen, Ungarn og Italia blant annet. Den geopolitiske situasjonen med 

krig og uroligheter i Syria og Midtøsten samt uforutsigbare ledere i Tyrkia, Russland og USA, har også 

bidratt til et støyende bakteppe for EU-prosjektet i året som gikk. I 2018 trakk Trump USA fra Iran-

avtalen, startet handelskrig med både EU, Mexico og Canada (stål) samt Kina og skapte usikkerhet 

omkring NATO-samarbeidet og omkring Europa og USA som allierte på generelt grunnlag.  

 

Italias nye euro- og EU-skeptiske regjering skapte uro i bank- og finansmarkedene og torpederte sårt 

tiltrengte eurosone-reformer i fjor. Samtidig opplevde samtlige EU-land, inkludert eurosonen, vekst i 

økonomien i og nedgang i arbeidsledigheten, særlig i sentral- og Øst-Europa der eksempelvis Tsjekkia 

og Polen er under 3%. I 2018 har EU fortsatt å fokusere på omstillingen mot en sirkulær, 

karbonnøytral økonomi mot 2050, basert på fornybare ressurser med store kutt av drivhusgasser. 

Dette ble ytterligere understreket gjennom publikasjonen «A Clean Planet for all A European 

strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy» og 

er reflektert i forslag til EUs langtidsbudsjett 2021-2027, inkludert ny programperiode, som ble 

lansert våren 2018. Her er forskning og innovasjon, klima og miljø budsjettvinnere og EUs 

utdanningsprogram dobles. I påvente av EU-valget mai 2019, ble få nye initiativ lansert i 2018.   

 

Norge og EU 
Forholdet mellom Norge og EU ble av begge side betegnet som uproblematisk i 2018. 433 EØS-

rettsakter ble innlemmet i Norges lovverk i året som gikk, med et etterslep på 612 rettsakter, for det 

meste i finanssektoren. Norges forhold til ACER (Agency for the Coopereation of Energy Regulators) 

skapte betydelig debatt i fjor. Regjeringen startet også arbeidet med vurdering av programdeltagelse 

på bakgrunn av EUs lansering av ny budsjett & programperiode 2021-2027 i året som gikk.  

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2050-long-term-strategy
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2050-long-term-strategy
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_en
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Brexit har økt kunnskapen om Norges forhold til EU via EØS-avtalen. Forhandlingene om 

Storbritannias utmelding av EU pågikk også i 2018, og Norway+-modellen er et alternativ som 

diskuteres. Regjeringen anbefaler ikke EØS-modellen som alternativ til EU-medlemskap for britene 

og ønsker primært å tre inn i de avtaler som EU inngår med Storbritannia. Den norske 

sentraladministrasjonen har systematisk kontakt med alle parter i forhandlingene, og har forhandlet 

bilaterale avtaler og blant annet sikret norske borgeres rettigheter i Storbritannia etter Brexit. NHO 

og andre har mobilisert næringslivet til beredskap. 

3. Medlemmer og partnere  
Medlemmer og partnerne finansierer driften av Stavangerregionens Europakontor ved en årlig 

serviceavgift som er fastsatt i serviceavtalen. I tillegg betaler medlemmene årsavgift. Medlemmer og 

partner har avtale om drift av Europakontoret for perioden 1.07.2016- 30.6.2020. 

I 2018 hadde Stavangerregionens Europakontor følgende medlemmer:  

FoU  Universitetet i Stavanger, Helse Stavanger HF, 
Høgskulen på Vestlandet  

Offentlig  Greater Stavanger med 16 kommuner, 
Rogaland Fylkeskommune, Haugaland Vekst 
med 4 kommuner 

 

I 2018 hadde Stavangerregionens Europakontor følgende partnere:  

FoU  NORCE 

Næringsliv  Lyse AS, Stavanger-regionen Havn IKS, Nordic 
Edge Expo AS  

 

4. Stavangerregionens Europakontors organer 
 
Styret i SrE har avholdt to møter i 2018, et i Odense, Danmark (22. mai) og ett på Solastranda (5. 
desember). Det ble avviklet generalforsamling i Stavanger (5. juni), i tillegg til fire møter i 
arbeidsgruppen i 2018: Rogaland fylkeskommune (22. mars), Haugesund (8. august), UiS (23. 
oktober), Solastrand (5. desember). 
 
I tillegg til hjemmebesøk i forbindelse med arbeids- og styremøter, har direktøren foretatt lengre 
hjemmebesøk i regionen for å arrangere seminar og informasjonsmøter samt møte 
medlemmer/partnere. Direktøren foretok således hjemmebesøk 13-15. mars i forbindelse med 
innlegg i fylkesutvalgsmøte og 4-7. september i forbindelse med innlegg i Regionsamlig i Tysvær.   
 
Studiebesøk til Syd-Danmark for styre- og arbeidsgruppe  
Årets første styremøte fant sted Odense i forbindelse med studiebesøk sammen med 
arbeidsgruppen i SrE 22.-23 mai 2018. SrE utarbeidet program i samarbeid med Syd-Danmarks 
Europakontor og Healthcare Denmark. Besøket inkluderte presentasjoner av region Syd-Danmarks 
arbeid med det europeiske innovasjonspartnerskapet for aktiv og sunn aldring (EIP AHA), og deres 
status som 4-stjerners referanseregion. I tillegg besøkte gruppen CoLab, der CoLabs plug & play for 
testing av ny helseteknologi ble presentert. Deltakerne besøkte også Institutt for idrettsvitenskap og 
klinisk biomekanikk ved Syddansk universitet.  
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Representanter i Styret i 2018: 

 

Organisasjon:  Medlem:  

Greater Stavanger - leder  Christine Sagen Helgø   

Greater Stavanger  Stanley Wirak   

Greater Stavanger  Ole Ueland   

Greater Stavanger  Ane Mari Braut Nese  

Greater Stavanger  Irene Heng Lauvsnes  

Greater Stavanger  Dag Mossige  

Rogaland fylkeskommune  Pål Morten Borgli   

Rogaland fylkeskommune  Anja Berggård Endresen  

Eigersund kommune  Leif Erik Egaas  

Haugaland Vekst  Ragnhild Bjerkvik  

Haugaland Vekst  Sigmund Lier  

Høgskolen på Vestlandet Liv Reidun Grimstvedt  

Universitetet i Stavanger  Troels Jacobsen  

Helse Stavanger HF  Svein Skeie  

NORCE (observatør)  Kristin Flornes   

Lyse AS (observatør)  Eimund Nygaard    

Stavanger-regionen havn IKS (observatør)  Merete Eik  

Nordic Edge Expo AS (observatør) Ivar Rusdal  

 

Representanter i arbeidsgruppen 2018:  
 

Organisasjon:  Medlem:  

Greater Stavanger  Elin Gjedrem  

Greater Stavanger  Nina Othilie Høyland    

Greater Stavanger  Andre Andreassen 

Rogaland fylkeskommune  Geir Sør-Reime   

Eigersund kommune  Lars Kolnes  

Haugaland Vekst  Tormod Karlsen   

Høgskolen Stord/Haugesund  Hallstein Madsen 

Universitetet i Stavanger  Kyrre Aas   

NORCE  Kjersti Melberg  

Helse Stavanger HF   Anne Hjelle  

Lyse AS  Solveig Gjerde Hjelle  

Stavanger-regionen havn IKS    Eivind Hornnes 

Nordic Edge Expo AS  Herbjørn Tjeltveit 
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5. Strategisk grunnlag 
 

SrEs oppdrag er å bidra til regional utvikling ved å bruke de mulighetene som EU og Europa bringer. 

Dette skal gjøres med utgangspunkt i regionens styrker og utfordringer, og SrE skal først og fremst 

legge til rette for strategiske satsninger som involverer offentlig sektor, FoU og næringsliv. SrE sitt 

arbeid er forankret i Strategi for Stavangerregionens Europakontor 2013-2020, som tar utgangspunkt 

i Strategisk næringsplan for regionen.  

For å tydeliggjøre SrEs oppdrag, er det overordnede målet om å bidra til regional utvikling, delt inn i 

fire delmål:  

1. Rammevilkår – SrE skal bidra til økt EU/EØS-kompetanse i regionen  

2. Læring og prosjekt – SrE skal bidra til bedre tjenester og produkter i regionen  

3. Profilering og interesser – SrE skal bidra til å gjøre Stavangerregionen kjent som en    

attraktiv bo-, arbeids-, og investeringsregion.  

4. SrE skal være et bærekraftig kunnskaps- og kompetansesenter for regionen 

 

 

6. Handlingsplanen 2018-2019 
 

Strategien er operasjonalisert i to-årige handlingsplaner. Handlingsplanen for 2018-2019, bygger på 

vellykkede strategiske satsninger i foregående handlingsplaner, inkludert Triangulum-prosjektet og 

opprettelsen av Nordic Edge Expo, samtidig som den gjenspeiler omstillingsprosessen i 

Stavangerregionen.  

I 2018 har SrE prioritert fortsatt arbeid med Den Smarte Stavangerregionen der smart-begrepet 

defineres bredt og favner også helse, mat og utdanning, med mer. Satsningen gjenspeiler også EUs 

arbeid med samfunnsutfordringer knyttet til klima & energi samt aldring & helse. I tilknytning til 

denne satsningen er innovasjon og digitalisering prioriteringer med avgjørende betydning for det 

grønne skiftet og fremtidens arbeidsmarked i kunnskapssamfunnet:  

✓ Smarte byer og bygder – bærekraftig by- og sentrumsutvikling – energi/klima, IKT & 

mobilitet 

✓ Aktiv & sunn aldring – velferdsteknologi og systemeffektivisering 

✓ Blå og grønn mat 

✓ Maritimt & havn 

✓ Innovasjon og digitalisering – tverrgående prioriteringer med avgjørende betydning for de 

grønne skifter og fremtidens kunnskapssamfunn.  

 

 



 

9 
 

Arbeidsmetoder & verktøy 
SrE vil arbeide for å utnytte lærings- og markedspotensialet for Stavangerregionens aktører innen de 

prioriterte områdene. Det vil være et sentralt mål å hente prosjektfinansiering gjennom EUs 

program, primært Horisont 2020, gitt programmets størrelse, tematiske innretning samt 

orienteringen mot trippel (kvadruppel) helix-samarbeid.  

For å utnytte synergier og arbeide effektivt med de strategiske prioriteringene, er tilgang til 

informasjon & medvirkning, læring, nettverk og marked, essensielt. God dialog med representanter 

for EU-institusjonene, det norske miljøet i Brussel men særlig europeiske regionkontor, er avgjørende 

i denne sammenhengen.  

Aktiv deltakelse i europeiske nettverk som ECIU, CPMR, EUROCITIES, ERRIN, CORAL (Coral Regional 

Policies for Active and Healthy Living) og POLIS med flere, samt plattformer som EUs 

innovasjonspartnerskap, er av stor betydning, og direkte involvering fra partnerne er et mål. 

Partnerne skal mobiliseres til å delta i europeiske konkurranser og initiativ som Green Digital Charter, 

europeisk innovasjonshovedstad og urban agenda samt å ta i bruk EU-omspennende, regionale 

kartleggingsverktøy som smart spesialisering. 

Grunntjenester 

Uavhengig av tematiske prioriteringer, tilbyr SrE til enhver tid følgende grunntjenester som bidrar til 

økt EU/EØS-kompetanse og til bedre produkter og tjenester i regionen:  

✓ Analyse av politisk utvikling i EU gjennom artikler på hjemmesider og i nyhetsbrev 

✓ Informasjon om aktuelle arrangement, seminarer & konferanser 

✓ Tilrettelegging for deltakelse i formelle og uformelle nettverk  

✓ Utforming av program for studiebesøk og hospitering for medlemmer  

✓ Informasjon om, og støtte til, deltakelse i EU-finansierte prosjekt  

✓ Tett dialog med partnerne og bistand i prosjektutvikling 

 

7. Aktiviteter 
Handlingsplanen for Stavangerregionens Europakontor 2018-2019 tar utgangspunkt i mål og delmål, 

samt strategiske innsatsområder beskrevet i Strategi for Stavangerregionens Europakontor 2013- 

2020. Hensikten med handlingsplanen er å tydeliggjøre prioriteringer og innsatser, og dermed bidra 

til forutsigbarhet samt tydelighet i forhold til måloppnåelse. Rapporten vil i det videre være 

strukturert i tråd med delmål i Strategi for Stavangerregionens Europakontor 2013-2020. 

 

Delmål 1: økt EU/EØS-kompetanse i regionen 
 

Lynkurs i EU/EØS  

12-13. september arrangerte SrE lynkurs i EU/EØS for folkevalgte og ledere sammen med KS og 

øvrige norske regionkontor. Lynkursene kom i stand på initiativ fra SrE på bakgrunn av styresignal, og 

årets arrangement var det tredje i rekken. Formålet med lynkurset er å synliggjøre hvordan EU 

gjennom EØS-avtalen påvirker norske aktører og norsk samfunnsliv. Blant de over hundre deltakerne 

http://www.coral-europe.eu/
http://www.coral-europe.eu/
https://www.era-learn.eu/p2p-in-a-nutshell/type-of-networks
https://www.era-learn.eu/p2p-in-a-nutshell/type-of-networks
http://www.greendigitalcharter.eu/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/icapital_en
https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
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i årets var ordføreren i Utsira, samt ordfører og rådmann fra Forsand kommune. Direktøren ved SrE 

var møteleder under arrangementet.   

I forbindelse med lynkurset, la SrE også til rette for møte mellom Rogalandsdelegasjonen og EFTAs 

overvåkningsorgan ESA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øverst til venstre: Årets deltakere fra regionen på Lynkurset i EU/EØS. Fra venstre mot høyre: ordfører i Forsand 
kommune, Bjarte Sveinsvoll Dagestad, ordfører i Utsira kommune, Marte Eide Klovning og rådmann i Forsand, Søren 
Jensen.  
Øverst til høyre: Direktør ved SrE, Heidi Kristina Jakobsen som var møteleder for lynkurset 
Nederst: Deltakere på lynkurs i EU/EØS for folkevalgte og ledere. 
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Skreddersydde studiebesøk og opphold, presentasjoner og innlegg 

Stavangerregionens Europakontor har utarbeidet program og tilrettelagt for åtte lengre opphold og 

studiebesøk i 2018. 

✓ Formannskapet og ledergruppe Klepp kommune (Brussel, 8.-9. februar) 

✓ Daglig leder Nordic Edge Expo (Brussel, 13.-15. mars) 

✓ Stavanger kommune, administrasjon og varaordfører (Brussel, 17.-18. april)  

✓ Stavanger kommune, varaordfører (Brussel, 7. mai) 

✓ Sekretariatet Nordic Edge Expo (Brussel, 7.-9. mai) 

✓ Studiebesøk til Syd-Danmark for styre og arbeidsgruppe i SrE 22.-23. mai 

✓ Rådmann Sandnes kommune med stab – tema digitalisering og innovasjon (Brussel og Gent, 

29.-30. mai) 

✓ Europaparlamentets komité for EØS- og EFTA-saker og parlamentarikere fra EØS-landene – 

tema hvordan Stavangerregionen arbeider europeisk i økonomisk omstilling og grønt skifte 

(Stavanger, 7.-8. mai) 

I tillegg har kontoret tatt imot og holdt presentasjoner for en mengde grupper og enkeltpersoner fra 

inn- og utland, inkludert representanter fra Reykjavik og Navarra, fra Kraftfylka og styret i Haugaland 

kraft, konsernledelsen i BKK, ledergruppen i VID, Stavanger katedralskole, Skedsmo kommune, 

Magma geopark og ECIU. 

Direktøren har også holdt innlegg for Internasjonalt fylkesnettverk i Brussel, og innledet i 

Fylkesutvalgsmøte (27. februar), Regionsamling på Haugalandet, og på IT Forum Vest-konferansen 

(Haugesund 13.-14. mars). 

 

 

 

 

 

 

 

Styret og arbeidsgruppen i SrE på studiebesøk i Odense i mai 2018. 
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Øverste til venstre: Rådmann i Sandnes, Bodil Sivertsen med stab på besøk i Ghent  
Øverst til høyre: Klepp kommune på studiebesøk.  
Bildet nederst: Klepp kommune foran Europaparlamentet. 

 

Hospitering 

Stavangerregionens Europakontor tilbyr partnerne i kontoret muligheten for kortere eller lengre 

hospitering ved kontoret i Brussel. Live Hegelstad fra Rogaland fylkeskommune var hospitant ved 

kontoret i Brussel to uker høsten 2018. Hegelstad, som arbeider med internasjonalisering av 

utdanning, deltok i relevante aktiviteter under European Week of Regions and Cities i tillegg til møter 

tilrettelagt av SrE. Kontoret bistod også Hegelstad med tyske kontaktpersoner for fremtidig 

utvekslingssamarbeid.  

 

Informasjonsformidling via hjemmesider, nyhetsbrev og sosiale medier 

Hjemmesidene til SrE er et viktig verktøy for å spre informasjon og 

kommunisere med partnerne. Her publiseres artikler om EU-politikk, 

relevante arrangement, og partnersøk. Hjemmesidene driftes helt og 

fullt av SrE. I 2018 hadde hjemmesiden 14,544 besøk av 7,748 unike 

brukere.  

Artikler, partnersøk og arrangement samles i et månedlig nyhetsbrev 

som sendes ut til 167 abonnenter, mot 470 i 2017. Nedgangen 

skyldes innføringen av EUs GDPR-regelverk som trådte i kraft i 2018. 

Alle besøkende får tilbud om å abonnere på nyhetsbrevet.   
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SrE er også aktive på sosiale medier med egen Facebook-side og Twitter-profil. Begge kanalene 

brukes til å promotere nyheter, arrangement og studiebesøk. Ved utgangen av 2018 hadde 

Facebook-siden 487 følgere og på Twitter hadde kontoret 685 følgere. 

 

Delmål 2: bedre produkter og tjenester i regionen 
 

Prosjektsøknader EU programmer 

Triangulum-suksessen har utvilsomt bidratt til økt interesse for å søke EU-midler, særlig EUs 

forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 og Interreg, men også andre initiativ, som WiFi4EU 

der støtte gis til opprettelse av trådløst internett i offentlige rom. 

Eksempler der SrE har bidratt med rådgivning, partnersøk eller annen tilrettelegging i forbindelse 

med søknader i 2018: 

✓ Tall Ships Races – medseilerprogrammet (Erasmus+ sport og aktiv ungdom) 

✓ Kruse Smith – conSense (Eurostars) 

✓ Norwegian Smart Care Cluster – helse, teknologi for hjemmemåling (COST) 

✓ Stavanger kommune – helse og velferd i byer (H2020) 

✓ HVL – smart city fyrtårnsby-utlysning, Bergen (H2020) 

✓ Gjesdal kommune – anskaffelse av autonome kjøretøy (H2020) 

✓ Gjesdal, Rennesøy og Forsand – opprettelse av internettsoner i det offentlige rom (WIFI4EU) 

✓ Lyse, Maritime Clean Tech og Rogaland fylkeskommune – Batterier (H2020) 

✓ IVAR, Equinor, Shell, AGRI-E – Biogass (H2020) 

✓ Stavanger kommune – innovative anskaffelser (H2020) 

✓ Kolombus – elektrifisering av ferje (H2020) 

✓ Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune, Lyse, UiS, Nordic Edge Smart City Innovation 

Cluster – ladeinfrastruktur for elbil (H2020) 

Ikke alle prosjektsøknader går gjennom nåløyet og får støtte. Og ikke alle prosjektideer ender opp i 

en søknad. 

Informasjonsmøte om WiFi4EU – Gjesdal, Rennesøy og Forsand fikk støtte 

6. april arrangerte SrE sammen med Rogaland fylkeskommune informasjonsmøte om WiFI4EU for å 

mobilisere kommuner til å søke midler til opprettelse av offentlige internettsoner. Tre kommuner – 

Gjesdal, Rennesøy og Forsand- søkte, og fikk støtte.  
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Gunnar Crawford til venstre og Birger Clemetsen til høyre feirer at nye Stavanger 
kommune vil få støtte til å bygge trådløst nett i Vikevåg sentrum gjennom WIFI4EU. 

 

Workshop om mobilitetsutlysninger i H2020 

9. august 2018 arrangerte SrE, sammen med UiS, Horisont Vest nettverket og Nordic Edge Smart City 

Innovation Cluster, workshop om mobilitets-utlysninger i Horisont 2020. Omkring 20 personer 

deltok, og utlysninger innen mobilitet ble diskutert. Workshopen munnet ut i et regionalt samarbeid 

omkring en utlysning for utvikling av ladeinfrastruktur for elbil. SrE deltar aktivt i prosjektgruppen, og 

søknaden skal leveres i 2019.   

 

 

 

 

Horisont Vest  

Horisont Vest er finansiert gjennom Forskningsrådet, og skal styrke deltakelsen i Horisont 2020 blant 

næringslivsklynger på Vestlandet. UiS ved EU-enheten er prosjekteier og prosjektleder. SrEs rolle i 

nettverket er å bidra til at aktørene i nettverket kobles opp mot europeiske samarbeidspartnere og 

miljøer gjennom partnersøk og fysiske møter. Prosjektet har hatt finansiering fra Norges 

forskningsråd for perioden 2015-2017, og har fått innvilget en ny periode fra 2018-2020. SrE deltar 

SrE arrangerte seminar om mobilitets-utlysninger i Horisont 2020 i 
samarbeid med Horisont Vest nettverket og Nordic Edge Smart 
Innovation Cluster. 
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også i Regionalt samarbeidsforum sammen med EU-enheten ved UiS, Rogaland fylkeskommune, 

NORCE, Innovasjon Norge, SUS, HSH, Forskningsrådet.   

 

EIP AHA og Stavangerregionen som referanseregion  

Stavangerregionen har siden 2016 hatt status som 1-stjernes referanseregion innenfor EIP AHA-

plattformen (European Innovation Plattform Active Healthy Ageing). I tillegg til anerkjennelse og 

synlighet har statusen gitt tilgang til en rekke nye møteplasser, nettverk og verktøy.  

 

 

 

 

 

Kontoret deltok 27.-28. februar på det 6. årsmøtet i EIP AHA i Brussel om helsedigitalisering og det 

digitale markedet, inkludert i NoRS-møte (Nordic Reference Site). SrE har i 2018 deltatt i jevnlige 

NoRS-skypemøter under ledelse av Region Norrbotten. Nettverket har arbeidet med en felles 

strategi, kommunikasjonsplattform, nettverksmøter og planlegging av felles konferanse.  

 

Mobilisering, informasjon og dialog med regionens helseaktører 

I 2018 har SrE mobilisert regionens helseaktører til deltakelse i ny søknad i 2019. På bakgrunn av 

statusen som reference site arrangerer SrE jevnlige informasjons- og dialogmøter med regionens 

helseaktører og andre inviterte gjester. Hensikten er å bedre utnytte statusen som referanseregion, 

lære av beste praksis og diskutere prosjektsamarbeid, spesielt innenfor H2020.  

✓ 5. juni - dialogmøte på Stavanger Universitetssjukehus i samarbeid med Universitetet 

i Agder. Erfaringsutveksling med Sørlandet i forbindelse med statusen som 

referanseregioner.   

✓ 24. oktober – dialogmøte. Ny søknad for Stavangerregionen som europeisk 

referanseregion var tema.   

 

 

 

Til venstre: Årsmøte i EIP AHA 

Til høyre: Kristin Hetland fra SrE og Ragni McQueen fra Universitetet i Agder 

https://ec.europa.eu/eip/ageing/home_en
https://ec.europa.eu/eip/ageing/home_en
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Møteserien Stavanger Smart Region  

Møteserien Stavanger Smart Region ble startet opp i 2016 av Greater Stavanger (GS) og SrE i 

kjølvannet av Triangulum for å legge til rette for uformell dialog og læring samt prosjektsamarbeid 

innen smartby. I 2018 ble det gjennomført tre møter.   

✓ Sandnes, 20. april -  tema testregion. Gjesdal kommune og Forum Virium fra Helsinki 

innledet. 

✓ Bryne, 22. august -  tema testregion. Time kommune presenterte sin 

smartbysatsning, og arbeid med living labs.  

✓ Barcelona, 13. november - smartbysafari og omvisning hos Cisco 

 

 

Barcelona Smart City Expo 

SrE deltok sammen med en større delegasjon fra Stavangerregionen på verdens største 

smartbyarrangement som gikk av stabelen 13.-15. november. Smart Stavanger Region, som SrE er en 

av initiativtakerne til, hadde egen stand på den Nordiske paviljongen i expohallen. I samarbeid med 

Sandnes, Stavanger, UiS, GS og Nordic Edge Expo fortalte regionens representanter besøkende om 

hva som foregår på smartbyfeltet i regionen.  

Øverst til høyre: Nina Othilie Høyland, næringssjef i Sandnes kommune på Stavanger Smart Region møte på 

Bryne. 

Nederst til venstre: Fra omvisning i Ciscos lokaler i Barcelona i november. 

Nederst til høyre: Kaisa Spilling fra Forum Virium orienterte om Helsinkis smartbysatsning på møte i 

Sandnes i april.  
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Urban Agenda – Urban Partnership 

i 2017 mobiliserte SrE Stavanger kommune til deltakelse i EUs urbane partnerskap på bærekraftig 

arealbruk og naturbaserte løsninger. EUs urbane agenda ble opprettet i 2016 for å løse fremtidens 

storbyutfordringer og er inndelt i 12 tematiske partnerskap der nasjonale myndigheter, byer, EU-

institusjoner og europeiske nettverk deltar i disse partnerskapene. Hensikten er kunnskapsutveksling 

og forbedring av regelverk, for å sikre skreddersydd finansiering og lovgivning fra EU.  

I løpet av 2018 har partnerskapet for naturbaserte løsninger og bærekraftig arealbruk identifisert en 

rekke nøkkelpunkter innenfor de ulike temaområdene, og 23.-24. april møttes partnerskapet i 

Vilnius, Litauen for sitt femte møte.  

 

European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP SCC) 

Regionens aktører har tilgang til EIP SCC gjennom NORCE, Lyse og Greater Stavanger som har spilt inn 

prosjekt om henholdsvis integrerte helsesystemer, smarthusteknologi og smartbynettverk. Årsmøtet 

i EIP SCC gikk av stabelen i Sofia, Bulgaria og handlet om markedstilgang for smarte løsninger. Fra 

Stavangerregionen deltok det blant annet representanter fra Lyse. 

 

Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) 

Fylkesvaraordfører Marianne Chesak i Rogaland fylkeskommune tok i 2016 over posten som norsk 

vararepresentant i styret i CPMR.  Kontoret har med bakgrunn i dette fulgt CPMR-nettverket også i 

2018 og deltatt på en rekke møter i Brussel, særlig innenfor CPMRs Brexit Task Force som har 

diskutert hvordan Storbritannias uttreden av EU vil påvirke Nordsjøregionen.   

Til venstre: Maja Busch Sevaldsen SrE og Kyrre Aas fra UiS på Stavangerregionens stand 

under Smart City World Expo i Barcelona 

Til høyre: Hele gjengen fra Stavanger Smart Region samlet på den nordiske paviljongen i 

Barcelona 

https://eu-smartcities.eu/
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European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) 

ERRIN-nettverket er en nyttig kilde til informasjon og partnerskapsbygging for SrE. Kontoret ledet 

også i 2018 ERRINs arbeidsgruppe for Smart Cities sammen med Eindhoven, Øst- og Nord-Finland og 

Nord- Nederland og deltok også i arbeidsgruppene for helse og energi. Med bakgrunn i Rogaland 

fylkeskommunes arbeid med smart spesialiseringsstrategi, startet også kontoret å følge 

arbeidsgruppen for smart spesialisering i 2018. Direktøren i SrE er styremedlem i ERRIN og har deltatt 

i to styremøter og generalforsamling. 

I 2018 mobiliserte SrE ERRIN nettverket til å bidra inn i årets Nordic Edge Expo. Sammen med det 

europeiske nettverket ENoLL og EU-prosjektet UNaLAB hvor Stavanger er følgeby, arrangerte ERRIN 

en parallellsesjon med tema naturbaserte løsninger og living labs. Seminaret hadde omkring 40 

deltakere.  

 

Delmål 3: Profilering og interesser – SrE skal bidra til at regionen blir kjent som Den 

Smarte Stavangerregionen: energisk – sunn – digital 
 

Nordic Edge Expo 

Med 4500 deltakere, 180 foredragsholdere, 200 utstillere og deltakere fra 50 land på Nordic Edge 

Expo 2018, befestet Nordic Edge Expo status som Nordens største smartby-arena i 2018. SrE er blant 

initiativtakerne til Nordic Edge Expo, og direktøren har vært styremedlem i Nordic Edge Expo siden 

oktober 2017. 

 

SrE har deltatt på flere møter i regi av CPMR i Brussel. Blant annet har CPMR 
diskutert samhørighetspolitikken og Brexit.  
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SrE har siden oppstarten av konferansen bidratt i programutforming og kontaktet innledere, samt 

bidratt til profilering av arrangementet i Brussel og Stavangerregionen. SrE brukte betydelige 

ressurser på årets Nordic Edge Expo.  

 I 2018 var SrE medarrangør for tre sesjoner:  

✓ SrE arrangerte sammen med det europeiske storbynettverket EUROCITIES og GS, sesjonen 

«Meet the new Lighthouse cities» som en del av det offisielle Nordic Edge Expo 

programmet. Seminaret hadde omkring 80 deltakere og bestod av presentasjoner av de nye 

fyrtårnsprosjektene IRIS, MATCH-UP og STARDUST. I tillegg ble en workshop om hvordan 

byer kan replikere og oppskalere smarte løsninger, gjennomført.  

✓ SrE arrangerte med det europeiske mobilitetsnettverket POLIS, seminar om 

mobilitetsutfordringer i små og mellomstore byer som en del av det offisielle Nordic Edge 

Expo programmet. Sesjonene hadde rundt 60 deltakere, med representanter fra Nederland, 

Belgia, Frankrike, Canada og Norge ved Gjesdal kommune.  

✓ Sammen med de europeiske nettverkene ERRIN og ENoLL, og EU-prosjektet UNaLAB 

inviterte SrE også til workshop om naturbaserte løsninger og living labs. Workshopen hadde 

rundt 35 deltakere.  

 

 

Øverst til venstre: Deltaker på ERRIN og ENoLLs workshop om naturbaserte løsninger. 

Øverst til høyre: Møte mellom aktører fra Stavangerregionen og delegasjonen fra Quebec, Canada.  

Nederst til venstre: Olav Mydland SrE, Ole Ringdal UiS og Per Ramvi under Nordic Edge Expo. 

Nederst til høyre: Eelko Stenhuis fra Cities of Northern Netherlands, Maja Busch Sevaldsen fra SrE, Bernadette 

Bergsma fra Eindhoven EU office, Pirita Lindholm, direktør for ERRIN og Zsuzsanna Bodi, direktør for ENoLL under 

møte med Nordic Edge Expo i Brussel.  

 

Nederst til høyre: Arrangørene bak ERRIN og ENoLLs workshop om naturbaserte løsninger,  
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I tillegg var SrE medarrangør og involvert i: 

✓ Arrangere møte mellom ordførere fra hele Europa. Møtet ble gjennomført i samarbeid med 

EUROCITES, Stavanger kommune og Nordic Edge, med ordfører i Stavanger som vertskap.  

 

 

 

 

 

 

✓ SrE sørget også for at EUs ambassadør til Norge, Thierry Béchet, besøkte Nordic Edge, og la 

til rette for guidet omvisning i energisentralen, som er Stavanger kommunes bidrag inn i 

Triangulumprosjektet. Med på omvisninger var også ordfører i Stavanger, Christine Sagen 

Helgø og Stavanger Aftenblad.   

✓ SrE la til rette for besøk fra delegasjon fra Quebec i Canada bestående av politikere og 

offentlig administrasjon, forskningsinstitusjoner og næringslivsaktører. Delegasjonsbesøket 

var en oppfølging av SrE-direktørens besøk til Quebec i fjor, hvor strategisk samarbeid på 

Horisont 2020 var tema.  

✓ SrE la til rette for møte mellom aktører som var interessert i å lære om EU-Kina samarbeid. 

 

  

 

 

Ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø, med blant annet, ordfører i Strand, Irene 
Heng Lauvsnes, ordfører i Sola, Ole Ueland, ordfører i Haugesund, Arne-Christian Mohn, 
visebyrådi  Lisboa, Rui Franco, ordfører i Gjesdal, Frode Fjeldsbø, direktør for tjenester 
Espoo, Päivi Sutinen, ordfører i Randaberg, Kristine Enger, direktør for næringsliv i Oulu, 
Juha Ala-Mursula, ordfører i Eindhoven, John Jorritsma, varaordfører i Tampere, Aleksi 
Jäntti, ordfører i Granby, Pascal Bonin. 

Omvisning i Stavanger kommunes energisentral. Gerd 

Seehus fra Stavanger kommune guider EUs ambassadør til 

Norge, Thierry Bechet, sammen med ordfører i Stavanger, 

Christine Sagen Helgø og direktør ved SrE Heidi Kristina 

Jakobsen. 
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Delegasjonsbesøk fra DG Energy 

13.-15. juni besøkte ni junioreksperter fra Kommisjonens DG Energy Stavanger og Eigersund. 

Studiebesøket berørte temaer som smartby og fornybar energi. Gruppen møtte Stavanger kommune, 

Lyse, UiS, Nordic Edge, Equinor og Olje- og energidepartementet, de besøkte Eigersund næring & 

havn, Eigersund vindpark og Statnetts vedlikeholdsanlegg for utenlandske sjøkabler.  

Hensikten med besøket fra juniorekspertene er å etablere gjensidig energidialog samt å synliggjøre 

Stavangerregionen som attraktiv destinasjon for investering, besøk og arbeidsliv. Gjennom Facebook-

siden opprettet i 2014 og LinkedIn, holder SrE kontakt med traineene. 

 

 

 

 

EFTA/EØS-parlamentarikere på studiebesøk i Stavanger 

Europaparlamentets komité for EØS- og EFTA-saker og parlamentarikere fra EØS-landene besøkte 

Stavangerregionen 7.-8.mai, der SrE bistod med programutforming og koordinering. Tema var 

hvordan Stavangerregionen arbeider europeisk i det grønne skiftet og programmet inkluderte 

smartbysafari med elektriske busser fra Triangulumprosjektet, møter med Equinor og Lyse, samt med 

ordfører i Stavanger kommune som presenterte kommunens strategiske satsning på smartby.  

 

Juniorekspertene fra EUs DG Energy på studiebesøk i Stavangerregionen. 
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EUs fornybaruke - EU Sustainable Energy Week 

SrE mobiliserte partnerne i kontoret til deltakelse i strategisk viktige møteplasser som EUs 

fornybaruke (EUSEW). I forbindelse med at Iver Jan Leren fra Rogaland fylkeskommune deltok i årets 

EUSEW involverte SrE også Leren i paneldebatt i regi av Scotland Europa hvor blant annet den 

skotske energiministeren også deltok. Leren presenterte i tillegg fylkeskommunens nye EU-prosjekt, 

TRaM på møte i CPMRs transportnettverk og hadde møter med transportnettverket POLIS. 

 

 

Iver Jan Leren fra Rogaland fylkeskommune deltok i paneldebatt 
under EUs fornybaruke.  

 

Besøk fra EFTA/EØS parlamentarikere i Stavanger. 

https://www.eusew.eu/
https://www.eusew.eu/
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Open Days – European Week of Regions and Cities   

European Week of Regions and Cities (ECWR) gikk av stabelen i Brussel 8.-11. oktober. Den 8. 

oktober arrangerte Stavangerregionens Europakontor medlemsseminar i samarbeid med øvrige 

norske regionkontorene på Norges Hus. Arrangementet hadde omkring 70 deltakere og hensikten 

var å gi deltakerne en introduksjon til ECWR samt innsikt i EUs by- og regionalpolitikk. Fra 

Stavangerregionen deltok to representanter fra Rogaland fylkeskommune.  

 

Medlemsseminar under European Week of Regions and Cities – Norges hus, 8. 
Oktober 2018. 

 

EUROCITIES kampanje for innbyggerinvolvering - Cities4Europe 
SrE mobiliserte Stavanger kommune til deltakelse i EUROCITIES kampanjen Cities4Europe for 
innbyggerinvolvering og demokrati. Stavanger kommune var blant de over 80 europeiske byene som 
skrev under på oppropet og Bjørg Tysdal Moe, varaordfører i Stavanger, deltok på lanseringen i 
Brussel 7. mai. Stavanger kommune forpliktet seg til å jobbe for at byens innbyggere i større grad skal 
ta del i utformingen av politiske beslutninger. Prosjektet «engasjerte sykehjem» er Stavangers bidrag 
inn i kampanjen, og kommunen deltok i tillegg med diverse innbyggerorienterte arrangement i løpet 
av mai måned. Cities4Europe var også utgangspunkt for ordførermøtet som SrE arrangerte i 
samarbeid med EUROCITIES i forbindelse med Nordic Edge Expo.  

 

EUROCITIES årskonferanse 2018 
SrE deltok sammen med representant for Stavanger kommune i EUROCITIES’ årskonferanse som 
hadde Cities4Europe-kampanjen som tema. Arrangementet hadde omkring 200 deltakere og gikk av 
stabelen i Edinburgh 28.-30. november.  
 

 

http://cities4europe.eurocities.eu/eu-campaign/index.html
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Innovasjonsstudie av Stavanger presentert i Brussel  
I kjølvannet av Stavangers søknad om å bli Europeisk innovasjonshovedstad i 2016, inviterte 
Europakommisjonen Stavanger, Eindhoven og Torino til å delta i en innovasjonsstudie foretatt av 
studenter ved EUs College of Europe og tankesmien Lisbon Council. SrE mobiliserte rundt deltakelse i 
studien og la til rette da vara-ordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe fikk studien presentert i Brussel 
18. april.  

 

 

Myndighetskontakt 

Stavangerregionens Europakontor er i jevnlig kontakt med norske myndigheter og relevante EU-

institusjoner. I løpet av 2018 har kontoret blant annet deltatt i regelmessige dialogmøter mellom EUs 

ambassadør til Norge og det norske miljøet i Brussel, og i Utenriksdepartementets initiativ for 

koordinering av EØS-saker. Blant annet gav SrE innspill til regjeringens prioriteringer i EU-

samarbeidet kommende fireårsperiode (2018-2021) i møte med statssekretær Audun Halvorsen 

(Utenriksdepartementet) i januar.  

 

SrE deltok på møte med statssekretær i Utenriksdepartementet, Audun Halvorsen. 
I møtet la SrE vekt på viktigheten av å sikre god deltakelse i relevante EU-
programmer for kommuner, fylkeskommuner, FoU-miljøer og næringsliv. 

 

Norsk deltakelse i EUs neste programperiode  

Videre var også SrE aktivt involvert i diskusjonene rundt Norges deltakelse i EUs neste 

programperiode (2020-2027). Direktøren bidro i Internasjonalt fylkesnettverks ad hoc arbeidsgruppe 

for påvirkning av regjeringens prioriteringer, blant annet med analyse av det nye «Digital Europe 

Til venstre: Varaordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe sammen med næringssjef Tone Grindland og studentene fra 
College of Europe. 
Til høyre: Varaordfører Tysdal Moe i panel sammen med ordføreren i Torino.  
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Programme» og relevansen for lokale og regionale aktører. Digital Europe-programmet ble med på 

regjeringens prioriterte liste i tillegg til Horisont Europa, INTERREG, Erasmus+ og Kreativt Europa 

blant annet.   

 

Delmål 4: SrE skal være et bærekraftig kunnskaps- og kompetansesenter for 

regionen  
 

Bemanningen av kontoret  

Kontoret i Brussel har to fast ansatte og en trainee. I tillegg leverer Greater Stavanger daglig leder 

tjenester og 2/3- stilling i en hjemmesekretariatsfunksjon.  

Heidi Kristina Jakobsen har vært direktør ved kontoret i Brussel siden september 2012 og Maja Busch 

Sevaldsen startet som Europarådgiver 3. november 2017. Hjemmesekretariatsfunksjonen er ivaretatt 

av Kristin Hetland, som har arbeidet ved kontoret siden 1. februar 2016. Andreas Høglund var trainee 

1. september 2017 til 29. juni 2018. Olav Mydland har vært trainee ved kontoret siden 1. september 

2018.  

 

  

 

 

 

 

Samarbeid mellom UiS og Stavangerregionens Europakontor om trainee-stilling  

I desember 2016 besluttet styret i SrE at det skulle opprettes en traineeordning ved kontoret i 

Brussel. Traineene skal hovedsakelig rekrutteres fra UiS, og vil dermed ha rett på praksisstipend fra 

Erasmus+ i tillegg til et månedlig stipend fra kontoret. Traineestillingen har en varighet på 10 

måneder, og den første traineen ble rekruttert i januar 2017. Ordningen tilfører en verdifull ekstra 

ressurs til kontoret.  

 

 

 

Fra øverst venstre: Direktør Heidi Kristina Jakobsen, EU-rådgiver Maja Busch Sevaldsen, 

nåværende trainee Olav Mydland, tidligere trainee Andreas Høglund, mulighetsutvikler 

Kristin Hetland og daglig leder Kristin Reitan Husebø.  
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8. Lenker til forskjellige europeiske nettverk SrE deltar i:  
- CORAL (Community of Regions for Assisted Living)  

- CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe)  

- NSC (North Sea Commission)  

- EiPonAHA (European Partnership for Active and Healthy Ageing) 

- EIP-SCC (European Innovation Partnership on Smart Communities) 

- EUROCITIES 

- Cities4Europe kampanjen 

- ECIU (European Consortium of Innovative Universities)  

- ENOLL (European Network of Living Labs)  

- ERRIN (European Regions Research and Innovation Network)  

- Green Digital Charter 

- OASC (Open & Agile Smart Cities)  

- POLIS (Cities and Regions for Transport Innovation) 

- Urban Agenda for the EU 

http://www.coral-europe.eu/
https://cpmr.org/
https://cpmr-northsea.org/
https://ec.europa.eu/eip/ageing/home_en
https://eu-smartcities.eu/
http://www.eurocities.eu/eurocities/about_us
http://cities4europe.eurocities.eu/eu-campaign/index.html
https://www.eciu.org/
https://enoll.org/
https://www.errin.eu/
http://www.greendigitalcharter.eu/
https://oascities.org/
https://www.polisnetwork.eu/
http://www.greendigitalcharter.eu/

