Lärosäten Syd i Bryssel – Programförklaring
Under 2017 har frågan om Lärosäten Syds fysiska närvaro i Bryssel diskuterats i form av ett
gemensamt EU-kontor. Detta kontor är nu öppet sedan 3 september 2018, med en representant,
Senior EU Policy Officer, på plats. Brysselkontoret är en gemensam resurs för att öka lärosätenas
profil på EU-nivå, förbättra bevakande och påverkan på EU-policy och program samt att stödja
byggandet av djupare internationella partnerskap.

Varför behövs ett Brysselkontor?
I delbetänkandet av utredningen om ökad internationalisering av universitet och högskolor
(2018) konstateras att ”lärosätena behöver vara proaktiva för att driva utvecklingen inom EU,
säkerställa att svenska intressen synliggörs i utvecklingen av ny politik, verksamhet och program
samt vidta åtgärder för att högre utbildning och forskning i Sverige drar nytta av de
samarbetsmöjligheter som ges”.
Lärosätens Syds Brysselsatsning är ett led i denna utveckling. Vårt Brysselkontor är den första
svenska rena lärosätesrepresentationen i Bryssel. Kärnan i detta strategiska arbete att öka
medverkan i EU:s ramprogram sker på hemmaplan. Samtidigt ser vi att fler och fler europeiska
lärosäten stärker sin närvaro i Bryssel, ofta genom egna kontor, då de ser värdet av Bryssel som
knutpunkt för att bygga nätverk, påverka policy och stärka sin omvärldsbevakning. Denna
omvärldsbevakning är en viktig resurs för att öka lärosätenas strategiska och taktiska beslutsstöd.

Brysselkontorets övergripande aktiviteter
Lärosäten Syds Brysselkontor ligger i Nordic House, i samma lokal som Region Skåne European
Office, och på samma våning som Småland Blekinge Halland South Sweden. Vårt Brysselkontor är
därmed en integrerad del av den samlade sydsvenska representationen i Bryssel. Brysselkontoret
är ett komplement till det stöd för forskning, samverkan och innovation på EU-nivå som finns vid
lärosätena och från Bryssel är fokus på de saker som bäst görs med närvaro i Bryssel.
För att inte sprida våra resurser för tunt så ligger fokus för Brysselsatsningen framför allt på
horisontella frågor och policy- och forskningsområden med störst relevans för alla lärosäten. De
fokusområden som har valts ut i ett inledande skede är hållbars stadsutveckling och hälsa.
Brysselkontoret stödjer lärosätena med:
§ Bevakning och påverkan av EU:s forskning- och innovationspolicy och program
§ Riktat verksamhetsstöd kring EU-programutlysningar, såsom bakgrundsresearch och
partnersökningsstöd
§ Exponeringsyta för Lärosäten Syd –kontaktnät, nätverk, profilering
§ Stöd vid besöksprogram till Bryssel för att främja kompetensutveckling
§ Ledningsstöd genom omvärldsbevakning
§ Upprätthållande av nätverk i Bryssel, förmedling av kontakter och möjligheter, samt stöd
för deltagande
Utöver dessa aktiviteter har Brysselkontoret ett uppdrag att mer generellt stödja samarbete
mellan lärosätena.
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