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§ 7  Ärendenummer RUN 2022/198 

EU:s Circular Cities and Regions Initiative 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämndens presidium beslutar att Region Kalmar län 
ska ansöka om att vara med i Circular Cities and Regions Initiative som 
fellow (nätverkspartner).  
Regionala utvecklingsnämndens presidium ställer sig bakom Political 
commitment letter to the CCRI Charter (politiskt åtagande till CCRI-
stadgan). 

Bakgrund 
EU har presenterat ett initiativ för att främja omställningen till den cirkulära 
ekonomin på lokal och regional nivå (EU:s Circular Cities and Regions 
Initiative). 
Syftet med utlysningen är att välja ut en grupp av städer, regioner eller 
territoriella kluster för att bli CCRI Pilot Group. Pilotgruppen kommer att 
sammanföra städer, regioner eller territoriella kluster med hög potential för 
utveckling inom området cirkulär ekonomi. Pilotgruppen kommer att få 
specifikt stöd för att utveckla sina Circular Systemic Solutions. I den aktuella 
utlysningen sökes 10 piloter och 20 fellow (nätverkspartners) som främjar 
det cirkulära projekt i olika områden. 
Att vara med som fellow i ovan nämnt initiativ ger möjlighet till digitala 
utbildningstillfällen och webbinarier och kan underlätta EU-finansiering av 
projekt i framtiden. Inga kostnader uppstår förutom tid som deltagare 
behöver lägga vid utbildningstillfällen och digitalt utbyte av erfarenheter. 
Region Kalmar län har som en delstrategi för stärkt konkurrenskraft i sin 
regionala utvecklingsstrategi att vi ska utveckla den cirkulära ekonomin.  
Circular Cities and Regions initiative bedöms ge värdefullt inspel till 
omställningen i både den offentliga och den privata sektorn i Kalmar län.  
EU-kommissionen arbetar genom sina sektorsprogram mer och mer med 
riktade utlysningar där bestående partnerskap är med och utformar 
utlysningarna efter partnerskapens behov. Att vara med i ett europeiskt 
partnerskap om cirkulär ekonomi kan därför vara avgörande för kommande 
projektfinansiering inom området. 
 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 5 maj 2022 
2. Political commitment letter to the CCRI Charter 
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