Europa Direkt Jönköpings län
• Bidrar till Europeiska kommissionens arbete med att sprida
information om EU i syfte att kommunicera med
allmänheten på lokal och regional nivå.
• EU-kommissionens nätverk av informationskontor
• 14 kontor i Sverige och ca 440 kontor i hela Europa
Vad kan Europa Direkt hjälpa till med:
Följ oss på:

Samt på www.rjl.se

Svara på
frågor om
EU

Samarrangerar
aktiviteter och
evenemang

Informera
om EUdokument

Susan Sundqvist Pettersson, Europa Direkt Jönköpings län

Guida bland
EU-fonder och
program

Digital inkludering – En prioriterad fråga för EU
Europas digitala decennium
Europas digitala kompass 2030
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Digital kompetens
Snabbt internet och infrastruktur
Digitalisering av företag
Digitalisering av offentliga tjänster

Hur finansiera?
• EU:s ordinarie budget
• Återhämtningsfonden
”Coronafonden”, bl.a. React-EU

Övrig EU-finansiering av
digitalisering:
•
•
•
•

Regionalfonden
Socialfonden
Landsbygdsprogrammet
M.fl.

Susan Sundqvist Pettersson, Europa Direkt Jönköpings län

Digital inkludering

Regional utveckling

Regional utvecklingsstrategi RUS
- Skapa en hållbar social utveckling för människor och företag
- Skapa och upprätthålla en samverkansmodell med civilsamhället
- Driva en hållbar digital utveckling
Digital trygghet
I Jönköpings län finns de bästa förutsättningarna för att alla på ett säkert sätt kan ta
del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället.

Dialog – kartläggning – rätt insatser- samverka

Digital inkludering

Regional utveckling

Aktuellt

Digitalt först med användaren i fokus - demokratiska samhällets utveckling.
Digitalt först med användaren i fokus är ett treårigt nationellt digitalt kompetenslyft för
bibliotekspersonal med syfte att främja en ökad digital kompetens hos allmänheten, i vårt fall i
Jönköpings län.
Varför gör vi det här? Regionbiblioteket
Vi vill att invånarna i Jönköpings län ska mötas av en hög digital kompetens på alla länets bibliotek
och att de ska ha möjlighet att ta del av enskild handledning och kurser i högre grad. Genom att öka
bibliotekspersonalens digitala kompetenser kommer de att kunna möta invånarnas behov kring en
digitaliserad nutid och framtid..

Digital omställningscheck
Insatsen digital omställningscheck ska uppmuntra till att inte ställa in, utan snarare ställa om.
Målgruppen för insatsen är föreningar, verksamheter och aktörer som sysslar med kultur i
huvudsak. Insatsen fungerar på så sätt att man kan ansöka om ett bidrag för att täcka de extra
kostnader som uppkommer när pandemin endast möjliggör arrangemang i digitalt format.
Kostnader som bidraget kan täcka ska fokusera på att arrangera kultur digitalt, så som
investering i teknik, kompetenshöjande insatser och fortbildning, samt inspelning eller
digitalisering av kulturarrangemang. April – utveckling.rjl.se

