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Kva er eigentleg eit regionkontor?

• Ikkje ein måte å bli «nesten-medlem» i EU på.

• Ein europeisk måte å jobbe på.

• Dei første regionkontora kom tidleg på 80-tallet.

• Tyskarane og britane var fyrst ute…

• I dag er det omkring 300 europeiske kontor i Brussel 
som representerer lokale og regionale interesser.

• Vest-Norges Brusselkontor (VNB) blei starta i 2003 
og er eit av seks norske regionkontor i Brussel.



Nettverk – regionenes Europa

Kart: Assembly of European Regions



Den europeiske dimensjon

« Vest-Norges Brusselkontor skal arbeide for at den europeiske 
dimensjonen bidrar til utvikling og økt verdiskaping i 
regionen. »

I definisjonen av” den europeiske dimensjonen” ligger følgende:

- å ha tilstrekkelig kunnskap om EU og Europa til å ta gode 
avgjørelser

- at det foreligger informasjon om prosjektmidler fra EU, og at man 
vurderer å bruke denne type midler i lokalt/regionalt arbeid. 

- at man deltar i europeiske nettverk og samarbeid på relevante 
områder - både for å gi og få impulser



Våre tenester:

• Informasjon

• Kompetansebygging

• Prosjektkunnskap

• Nettverk



Informasjon

• «Brusselnytt»

• «Medlemsnytt»

• Nettsider (med aktivitetskalender)

• Direkte spørsmål om assistanse



@WestNorway1

facebook.com/vestnorgesbrusselkontor

west-norway.no



Kompetansebygging

Høg kompetanse på EU-spørsmål er naudsynt for 
utviklinga av vår region

VNBs tilbod:

• Skreddersydde studiebesøk for grupper frå våre 
medlemsorganisasjonar

• Foredrag, kurs og andre arrangement i Brussel og på 
Vestlandet

• Hospitantopphold

• Studentpraktikantar



Prosjektkunnskap

• Gjera synleg mogelegheitene som finnest for regionen 
innan EU-programma

• Formidle partnarsøk – til og frå Vestlandet

• Rådgjeving og støtte i prosjektprosessen
(Frå hjelp til å finne partnarar og bistand i søknadsskrivinga, til å stille lokale til 
disposisjon i Brussel)

• Svare på tekniske spørsmål

• Inneverande programperiode 2014–2020

• EØS-midler



Forskning og utvikling (FoU)

FoU er eitt av VNB sine fokusområde

Speler ei viktig rolle i internasjonalt prosjektarbeid som kan bidra 

til lokal utvikling

• Horisont 2020 

• Erasmus+

• auka fokus på trippel helix, og viktig rolle for det offentlege i  

forskingsprogrammet Horizon 2020

• Nettverk i Brussel – ERRIN-medlem frå februar 2017



Energiprosjektet BEAST
Møre og Romsdal fylkeskommune har brukt VNB i alle fasar av dette prosjektet 

– frå partnarsøk til partnarmøte der prosjektsøknaden ble finpussa



Budsjettet for BEAST er på 1 million euro

Møre og Romsdal sin del av budsjett er på 120 000 euro

• 75% dekket av EU

• 25% dekket av Enova

Partnersøk Prosjektpresentasjon 
i Brussel

Kontakter via VNBs 
nettverk Partnermøte Innvilget 

prosjekt



Prosjektarbeid/nettverk:

• Vest-Norges Brusselkontor er medlem i ERRIN –

European Regions Research and Innovation Network som

organiserer en rekke arbeidsgrupper og arrangement med fokus på

bl a aktuelle Horisont 2020 utlysninger.

Vi ser også en rekke muligheter for  innen andre program som for 

eksempel Erasmus +

Interreg-programmene legger også til rette for forskningsprosjekt og

her får nå høgskular ekstra poeng når dei søkjer.



Nettverk – regionenes Europa

Kart: Assembly of European Regions



Aktuelt for Sogn og Fjordane:

• Løpende informasjon om aktuelle politiske emne

• Oversikt over aktuelle arrangement – for eksempel i 
tilknytning til tema som grøn vekst, digitalisering, nye 
energikjelder (hydrogen), reiseliv og regional utvikling 
generelt + mykje anna

• VNB har hospiteringsmogelegheiter – og tilbyr eigen 
kontorplass og tilrettelegging av opplegg under opphaldet

• VNB har et breidt kontaktnett i Brussel og i Norge. 

• Kontoret har lang erfaring frå ei rekke område



Strategiske linjer for VNB



Den europeiske dimensjon

« Vest-Norges Brusselkontor skal arbeide for at den europeiske 
dimensjonen bidrar til utvikling og økt verdiskaping i 
regionen. »

I definisjonen av” den europeiske dimensjonen” ligger følgende:

- å ha tilstrekkelig kunnskap om EU og Europa til å ta gode 
avgjørelser

- at det foreligger informasjon om prosjektmidler fra EU, og at man 
vurderer å bruke denne type midler i lokalt/regionalt arbeid. 

- at man deltar i europeiske nettverk og samarbeid på relevante 
områder - både for å gi og få impulser



Nettverksarbeid og alliansebygging i regionen:
• Gjennomføre medlemsbesøk 

• Skape tjenlige møteplasser for medlemmene

• Delta i aktuelle fora og samarbeide med sentrale aktører  
i regionen

• Være med å skape viktige møteplasser i regionen som 
setter en internasjonal agenda



Aktiv tilstedeværelse i Brussel
• Målrettet nettverksarbeid 

• Arrangement som viser frem regionen i Brussel

• Gi stemme til regionens syn i viktige europeiske saker 



Effektiv og relevant informasjon til 
medlemmene

• Tilby ulike former for nettbasert informasjon 

• Skreddersy informasjon til medlemsorganisasjonene i 
relevant format

• Sektorfokus på Vestlandets prioriterte næringer

• Overvåking av relevante politikkområder og tidlig 
varsling av viktige saker



Mulighetsutvikling og kompetanseheving 
• Kartlegging av EU-programmer og prosjektmuligheter

• Bidra til å skape møteplasser om prosjekt og best-
practice

• Bidra til å finne partnere til prosjekter i regionen og bistå 
medlemmer i prosjektprosessen

• Tilby kurs og seminarer på aktuelle tema



@WestNorway1

facebook.com/vestnorgesbrusselkontor

west-norway.no
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