Regin-projektet finansieras av Europeiska unionen inom
ramen för Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Vad är Regin?
I samband med en stor tillströmning av invandrare och flyktingar under de senaste åren står många europeiska regioner inför nya utmaningar relaterade till olika områden inom integration, såsom utbildning, boende, hälsa och införlivande i arbetsmarknaden, med ingen eller begränsad förkunskap eller erfarenhet inom området. Det tycks vara viktigt att ge regionala myndigheter möjligheten att utbyta och
lära av varandras olika erfarenheter för att förbättra integrationsåtgärder och resultat i hela Europa.
Regioner för invandrar- och flyktingintegrering - Regin-projektet upprättades därför med syfte
att införliva invandrar- och flyktingintegration i sociala sammanhållningsåtgärder på regional
nivå genom att etablera en gemensam struktur för att underlätta, vägleda och förbättra regioners
resultat med hjälp av nyskapande verktyg.

Regin-projektets syfte
För att åstadkomma långsiktiga resultat, med projektets geografiska täckning i åtanke och med hänsyn till regionala befogenheter och utmaningar förknippade med flernivåstyre, har Regin för avsikt
att:
• Inrätta ett nätverk av regionala myndigheter för att samarbeta kring invandrarintegrering,
genom att skapa ett forum för diskussion, ömsesidigt lärande och utbytande av integrationsåtgärder och -metoder;
• Ge en röst åt regioner och betona deras avgörande roll i social integration liksom främjandet
av samspel mellan nyanlända och värdsamhällen;
• Identifiera de integrationsindikatorer som skall tillämpas för att stärka tillförlitlighet, ansvarsskyldighet, stabilitet och förnyelse av regionala myndigheters praxis och resultat, genom faktabaserad forskning och jämförande metod;
• Utveckla en rad verktyg som främjar anpassningsförmåga och hållbarhet av nydanande integrationsåtgärder genom multilaterala aktörers medverkan, kapacitetsutveckling, utbildning och
utåtriktade insatser.

Projektpartners
Regin drivs av en sammanslutning av 10 samarbetspartners som samordnas av Konferensen för perifera kustregioner i Europa (CPMR):

Genom sin arbetsgrupp för migration och dess nätverk, kommer CPMR samordna projektet och sprida dess resultat med
hjälp av sina medlemmar och projektets samarbetspartners, vilka är: Centrum för social innovation på Cypern (CSICY),
Migrationsinstitutet (Finland), Med Cities, Coppem (Den ständiga kommittén för Euro-och Medelhavspartnerskap med
lokala och regionala myndigheter), Internationella centret för Svartahavsstudier (IcBSS) och L’Oriental Region (Marocko).

Vad erbjuder
Regin?
Regin-projektet bygger på ett antal initiativ, till exempel:

Regionala integrationsindikatorer
Projektet erbjuder en möjlighet att anpassa Index för integrationsåtgärder för invandrare (Mipex),
tidigare framställt av Cidob och MPG för regional nivå som Mipex-R - som står för Mipex-regioner till att mäta effektiviteten på integrationsåtgärder och resultat på regional nivå.

Regionala verktyg
Projektet kommer att implementera innovativa verktyg för regionala regeringar genom kapacitetsutveckling för nyckelaktörer i mottagarsamhällen och skräddarsydd utbildning för regionala
tjänsteutövare för att stödja dem i stärkandet av integrationstjänster.

Integrationsåtgärder
Inom Regin-projektet kommer nyskapande och skräddarsydda integrationsåtgärder att introduceras i var och en av de deltagande regionerna, baserade på regional praxis och utfallsindikatorer, som
framställts med resultat från Mipex-R. Ett ramverk för utvärdering kommer att utvecklas och prövas
på dessa riktade åtgärder.

Fallstudie om hälsa och integration
Som del av Regin-projektet kommer Partnership Skåne, som hanterar utmaningar mot integration
med att ge heltäckande stöd till nyanlända i Sverige, att leda en undersökning om rättvisa inom
hälsoområdet och social inkludering genom att ge individuellt anpassat stöd till att förebygga risk
för marginalisering.

Integreringslabb - databas och interaktiv karta
Projektet avser att bygga på och förbättra ett redan existerande verktyg för visuell kartläggning av
invandring, som tidigare utvecklats av CPMR: det kommer upprätta en databas av innovativa integreringsåtgärder med en sökmotor som kommer användas för ömsesidigt lärande mellan regioner,
baserad på både lyckade och misslyckade åtgärder, och för att främja regionala integreringsåtgärder, nätverksarbete och identifiera expertis inom specifika områden.

Byggande av ett externt nätverk
Genom starka partnerskap i deltagande regioner och där utöver, möjliggör projektet transregionalt
utbyte mellan nyare och mer erfarna regioner för att identifiera och sprida de lärdomar som vunnits
av nyckelaktörerna. Kommunikationsaktiviteter, spridningsevenemang och marknadsföring genom
andra kanaler, såsom Städer och regioner för integrationsinitiativ lett av Europeiska regionkommittén och Europeiska webbsidan för integration (EWSI), planeras också för att sprida projektets
lärdomar till en bredare publik.

Regin - en överblick

Projektperiod
Februari 2020 - januari 2022
Budget
1 808 281,81 EUR

(90% samfinansieras av Europeiska unionen)

Geografisk
omfattning

Skåne, Sverige

Azorerna, Portugal
Apulien, Italien
Kampanien, Italien

Projektets tidslinje
Okt till dec 2020
Parternas sammankomster för
kapacitetsuppbyggnad

Katalonien, Spanien
Murcia, Spanien

Jan 2021
Mipex-R /
Regionala integrationsindikatorer

Maj till sep 2021
Spridningsaktiviteter

Den första utbildningen för regionala tjänstemän
Juni 2021
Den andra
utbildningen för
regionala
tjänstemän

Okt 2021
Publicering av
policydokument

Jan 2022
Avslutande
evenemang
i Bryssel

Dec 2021
Integrationslabb/ databas
och interaktiv karta

Hör av dig!
För mer information, kontakta Regin-projektets team på:
reginproject.eu

reginproject@crpm.org

@REGINProject

