12 – 19 กันยายน 2559

หัวข้ อข่ าว กลุ่มประเทศนอร์ ดกิ ส์ ประกาศแผนความร่ วมมือกับรัสเซีย

ข้ อเท็จจริงข่ าว กลุม่ ประเทศนอร์ ดิกส์ประกาศแผนการความร่วมมือฉบับใหม่กบั รัสเซีย โดยวางแผนการใช้ เงิน
งบประมาณเกือบ 1 ล้ านเหรี ยญสหรัฐภายในปี 2559 นี ้
โครงการดังกล่าวนี ้จัดตังขึ
้ ้นโดย The Nordic Council of Ministers’ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ทู ี่สนใจทัว่ ไปสามารถเข้ าร่วม
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิง่ แวดล้ อมร่วมกันระหว่างกลุม่ ประเทศนอร์ ดิกส์ – รัสเซีย โดยโครงการนี ้มี
วัตถุประสงค์สงู สุดคือ เพื่อเพิ่มเสถียรภาพ ความมัน่ คง และการพัฒนาในภูมิภาคนอร์ ดิกส์ – รัสเซีย (increase stability,
security, and development) เปิ ดรับสมัครตังแต่
้ วนั ที่ 3 ตุลาคม 2559 นี ้เป็ นต้ นไป
โครงการใหม่นี ้สนับสนุนการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานท้ องถิ่น หน่วยงานระดับภูมิภาค สถาบันการศึกษา
องค์กรธุรกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจการพัฒนาร่วมกันระหว่างกลุม่ ประเทศนอร์ ดิกส์ – รัสเซีย โดยข้ อกาหนดในการ
ขอรับทุนนี ้คือ ต้ องมีองค์กรทีเ่ กี่ยวข้ องจากกลุม่ ประเทศนอร์ ดิกส์ 2 ประเทศ และรัสเซียอีก 1 ประเทศ โครงการทีเ่ ปิ ดรับ
สมัครจะมุง่ เน้ นไปที่โครงการที่เกี่ยวข้ องกับการส่งเสริ มสุขภาพ และสิง่ แวดล้ อม เช่น โครงการ Environment, planning
and energy โครงการ Culture for Health โครงการ Sustainable Forestry โครงการ Energy Efficiency and Cleantech
โครงการ Sustainable management of biological resources โครงการ Sustainable urban communities โครงการ
Green mobility – towards Clean, Health and accessible environment โครงการ Public participation in urban
planning and development และโครงการ Co-operation among creative industries ฯลฯ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้
ที่ www.norden.org/russia
บทวิเคราะห์ (ผลกระทบต่ อเศรษฐกิจไทย) แนวโน้ มทีก่ ลุม่ ประเทศนอร์ ดิกส์กาลังให้ ความสนใจ และให้ การ
สนับสนุนในปั จจุบนั คือ ประเด็นสิง่ แวดล้ อม สุขภาพ การศึกษา การจ้ างงาน และการพัฒนาความเป็ นอยูข่ องประชาชน
เป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้ ความร่วมมือ Nordic co-operation อยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของ The Nordic Council of Ministers
เป็ นความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคอย่างเป็ นทางการระหว่างกลุม่ ประเทศนอร์ ดกิ ส์ ได้ แก่ เดนมาร์ ก
ฟิ นแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์ เวย์ และสวีเดน และหมูเ่ กาะแฟโร กรี นแลนด์ และหมูเ่ กาะ โอลันด์ สานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ ณ กรุง
โคเปนเฮเกน เดนมาร์ ก ความร่วมมือกลุม่ ประเทศนอร์ ดิกส์ – รัสเซียในครัง้ นี ้ เป็ นความร่วมกันด้ านการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ หลังจากที่เกิดเหตุพิพาทระหว่างกลุม่ ประเทศตะวันตก – รัสเซียตังแต่
้ 2 ปี ที่ผา่ นมา
ข้ อคิดเห็น/เสนอแนะของ สคต. องค์กร Nordic co-operation เป็ นองค์กรส่งเสริ มความร่วมมือทังด้
้ าน
เศรษฐกิจ และสังคม มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนนักวิจยั นักธุรกิจและนักพัฒนา ผู้ที่สนใจข้ อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ ที่
√
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