Verksamhetsplan 2014
Kalmarsundskommissionen har till uppgift att aktivt driva samarbete kring kustmiljö, vatten och Östersjöfrågor mellan kustkommunerna i Kalmar län. Kalmarsundskommissionen ska bidra till ökad takt
i genomförandet av vattenvårdsåtgärder, bidra till hållbar blå tillväxt och marknadsföra ingående organisationer på ett sätt som bidrar till större satsningar på Kalmar län i nationella och internationella
havsmiljöprojekt.
I nätverket ingår kustkommunerna och Regionförbundet i Kalmar län, Linnéuniversitetet, LRF sydost, vattenråd och ideella kustmiljögrupper. Utgångspunkten är att ligga i framkant och göra mer än
det som lagen kräver.
Kalmarsundskommissionen har ett sekretariat men ingen budget för övrig verksamhet. Medlemskap är
frivilligt och deltagandet sker på årsbasis. De åtgärder som genomförs bekostas genom externa projektanslag och miljöinvesteringsmedel i kombination med ingående organisationers och privata aktörers
medfinansiering.
Syftet med Kalmarsundskommissionen uppnås främst genom följande typer av insatser:
•
•
•
•

Regelbundna möten för samordning och samsyn
Fånga upp initiativ från vattenråd, näringsliv, Havs -och vattenmyndigheten, länsstyrelsen och
andra aktörer som vill arbeta för en bättre kustmiljö
Fånga upp pågående aktiviteter hos kommunerna och knyt ihop för uppföljning och informationsspridning.
Skriva kommunövergripande ansökningar om extern finansiering

Externfinansierade projekt är en bra morot för att få igång åtgärder. Viktigt är att Kalmarsundskommissionens inriktning och VP ska bestämma vilken typ av projekt som söks, inte tvärtom. Det är viktigt att den aktör som vill gå med i ett projekt har möjlighet till medfinansiering i tid och/eller pengar.

Verksamheten 2014 kommer inriktas på att:
1. Utforma gemensamma projekt
2014 jobbar vi med följande ansökningar, som ska genomföras i samverkan om de beviljas:
•
•
•
•

LOVA: Samordna kommun-möte med länsstyrelsen inför varje ny ansökningsomgång (finansiär: LOVA)
Fortsättning på Östersjöinitiativet (finansiär: HaV)
Baltic Blue Growth, storskalig, affärsbaserad foder-musselodling i Östersjön i samarbete med
Vattenbrukscentrum Ost (tänkt finansiär: Baltic Sea Region Programme och Havs- och fiskeriprogrammet)
Water Nets, utbyte mellan vattenråd och länder i samarbete med Regionförbundet.

Kalmarsundskommissionen | Box 611 | 39126 Kalmar
www.kalmarsundskommissionen.se

1

Verksamhetsplan 2014
2. Utbyta och sprida information och kunskap
• Vattenrådens samordnare och ordförande ska värvas till Kalmarsundskommissionens
samverkansgrupp
• Vi arbetar för bättre kontakt med näringslivet genom Base Camp Kalmarsund 1-2 oktober
• Medverkar i seminarium på KTH om ”Havet som resurs”
• Medverkar genom ÖI vid Östersjöveckan i Almedalen
Exempel på informationsutbyte som behövs:
• Vilka åtgärder är kostnadseffektiva?
• Vilka pengar finns att söka?
• Vilka utsläpp har vi?
• Hur går vi från pilotprojekt till fullskala?

Tidplan för aktiviteter i Kalmarsundskommissionen
2014
Projektansökningar
LOVA
Östersjöinitiativet
Baltic Blue Growth
Water nets
…
Informationsinsatser
Base Camp Kalmarsund
Briggen tre kronor
Hållbarhetsdagarna
KTH-seminarium
Östersjöveckan
LOVA-ansökningar
Möten styrgrupp och
ledningsgrupp
Möten samverkansgrupp
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