
Projektet har fått finansiering från EU:s Horizon
2020-program för forskning och innovation enligt
bidragsavtalet N° 773782.

Projektets tidsram:
2018/05/01 – 2022/04/30

AKTÖRSLABB
- 03 -

FALLSTUDIE SVERIGE

AKTÖRER

LOKALA PARTNERS

KONTAKT SVERIGEPROJEKTKONTAKT

Flemish Institute for Technological 

Research (VITO) 

Environmental Modelling Unit (RMA)

Vetenskaplig projektkoordinering:

Dr. Jean-Luc de Kok 

jeanluc.dekok@vito.be

Tel: +32 14 67 39 

Allmän projektkoordinering:

Dr. Bastiaan Notebaert

bn@vlakwa.be

Tel: +32 56 24 12 61 

Stockholms universitet,

Institutionen för naturgeogra$ 

Prof. Georgia Destouni 

georgia.destouni@natgeo.su.se

+46 8 164785

MyndigheterIKT sektorBlå tillväxt

Hur ska sektorer, aktörer och aktiviteter i 

rurala, urbana och kustområden samverka 

för att säkerställa en hållbar utveckling 

utan övergödning och förorening av kust 

och hav? 

ENGAGERA DIG
Projektets hemsida:

https://h2020-coastal.eu

COASTAL-projektets plattform för
kunskapsutbyte:

https://coastal-xchange.eu

Anmäl dig för att få vårt nyhetsbrev

och följ oss på sociala medier!

       @h2020_coastal

@coastal_eu 

Grön tillväxt Turism

En samarbetsplattform 

för land-hav-integrering
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COASTAL är ett multi-aktörsprojekt som engagerar intressenter för att 

utveckla affärsplaner och policyrekommendationer genom förbättrat 

samarbete mellan kust och landsbygd. Detta görs genom att kombinera 

lokal expertkunskap i en medskapande process.

OM PROJEKTET

Projektet är organiserat kring sex 

interaktiva och kompletterande 

multi-aktörslabb (MALs) spridda 

över EU, ta bort 

Belgiens kustzon

Sydvästra Messinia

Norrström/Östersjön

Charentes avrinningsområde

Donaus mynning / Svarta havet

Mar Menor-lagunen
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Lokala aktörer och experter deltar 

i samarbetsövningar för att 

analysera problem och indentifiera 

bakomliggande orsaker 

Kvalitativa och kvantitativa tekniker 

kombineras

Flera olika övergångsscenarier för 

nyckel-, affärs- och policyindikatorer 

skapas 

Praktiska handlingsplaner och 

policylösninar utvecklas

PROCESSEN

•
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Coastal 

Platform

MAL SVERIGE

AMBITION 

• Att länka och stödja politik och strategier för hållbar           

landsbygds-, stads- och kustutveckling.

• Att skapa ett integrerat angreppssätt för minskad övergödning       

och förorening av kust och hav. 

Övergödning och förorening av inlands-, kust- och havsvatten är 

ett välkänt men ännu olöst problem, , som måste hanteras och lösas 

för att uppnå en hållbar regional utveckling. Integrerad förståelse 

och synergistiska, innovativa och effektiva lösningsstrategier 

söks och hittas gemensamt för detta övergripande miljöproblem - 

över landsbygds-, urbana och kustsektorer, samt med hänsyn till 

klimat-, markanvändnings- och andra miljö- och socioekonomiska 

förändringar i regionen.

FÖLJ OSS!
För mer information besök:

https://h2020-coastal.eu/norrstrom-baltic
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