
Din guide till 
EU-finansiering 

	  

För individen, kommunen och din region



Innehållsförteckning
Inledning        4
Resurser i Skåne       6
EU:s fonder och program 2014-2020    8
10 Prioriteringar          10
Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden   12
Landsbygdsprogrammet 2014-2020     14
Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020    16
Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020    18
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Skåne och Blekinge 2014-2020 20
Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak       22
Södra Östersjöprogrammet         24
Nordsjöprogrammet          26
Östersjöprogrammet          28
INTERREG EUROPE          30
Erasmus +            32
Erasmus + Ung & aktiv          34
Kreativa Europa           36
Hälsa för tillväxt           38
Life             40
Europa för medborgarna 2014-2020        42
Asyl, migration och integrationsfonden (AMIF)      44
Programmet för sysselsättning & social innovation (EaSI)    46
Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap       48
URBACT III            50
COSME            52
Fonden för ett sammanlänkat Europa        54
Urban Innovative Actions (UIA)        56
Horisont 2020           58

Ur EU:s program och fonder kan olika aktörer söka stöd 
till projekt som utvecklar den egna verksamheten samt det 
lokala och regionala samhället. Gemensamt för de projekt 
som finansieras av EU:s fonder och program är att de ska 
bidra till att EU:s mål och politik uppfylls samt stärka det 
Europeiska samarbetet. Detta brukar i sammanhanget 
benämnas som projektets Europeiska dimension.
 

Förord
EU:s stöd är utformat olika beroende på mål och syfte. 
Exempelvis kan det vara stöd riktat mot en definierad 
målgrupp, avgränsat till ett visst geografiskt område eller 
en specifik sektor. Stöden kan också skilja sig avseende 
administration och finansieringsformer. Avsikten med 
denna publikation är att visa möjligheterna i EU:s 
program och fonder 2014-2020.  
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EUROPA 2020 – Smart och hållbar 
tillväxt för alla

Europa 2020 är EU:s strategi för att skapa tillväxt och 
sysselssättning i Europa. Strategin är vägledande för 
användandet av samtliga EU-program och fonder. De 
nuvarande EU-program som gäller perioden 2014-2020 
relaterar tydligt till Europa 2020-strategin.
Ledorden i Europa 2020 är ”smart och hållbar tillväxt 
för alla”. EU har i strategin ställt upp fem överordnade 
mål för sysselsättning, innovation, utbildning, social 
sammanhållning, energi och klimat. De ska uppnås före år 
2020. Varje medlemsland har antagit egna nationella mål 
för respektive område. 

De svenska nationella målen är:

• Minst 80 % i förvärvsarbete, med särskilt beaktande av 
kvinnors förvärvsarbete.

• 4 % av BNP till FoU.
• Utsläpp av växthusgaser ska minska med 17 % jämfört 

med 2005, förnybar energi ska uppgå till 50 % och 
minskad energiintensitet med 20 % jämfört med 2008.

• 40-45 % ska ha avslutad minst 2-årig eftergymnasial 
utbildning och högst 10 % ska sluta grund- eller 
gymnasieskola i förtid. 

• Ökad social delaktighet genom att minska andelen som 
är utanför arbetsmarknaden (utom heltidsstuderande), 
långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna till under  
14 % 2020.

Inledning
I alla sammanhang där strategin beskrivs betonas 
betydelsen av de lokala och regionala aktörerna. Det starka 
kommunala självstyret i Sverige, och kommunernas mycket 
breda verksamhetsfält, gör att många av de utmaningar som 
formuleras i Europa 2020 hanteras lokalt av kommuner i 
Sverige. Av målen framgår att den lokala nivån kommer 
att bli en avgörande aktör under den kommande 
programperioden från och med 2014. Sannolikt kommer 
det av denna anledning att finnas stora möjligheter till EU-
finansiering i de kommunala verksamheterna. Europa 2020 
har även en motsvarighet på regional nivå i form av den 
regionala utvecklingsstrategin – RUS.

Ideella föreningar och företag har ett intresse och ansvar för 
att målsättningarna inom Europa 2020 uppfylls. Målen i 
strategin Europa 2020 berör samtliga aktörer som verkar 
för en ökad, hållbar och inkluderande skånsk tillväxt.  

ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm 

EUROPA 2020 – Måluppfyllelse i Skåne 

• I Skåne var förvärvsintensiteten 73,9 % 2016.
• 3,28 % av Sveriges BNP gick till FoU 2015. 
• Utsläpp av växthusgaser har i Sverige minskat med  

17,7 %  jämfört med 2005, förnybar energi uppgår till 
ca 54 %  och minskad energiintensitet med ca 18 % 
jämfört med 2008. 

• Ca 19 % av 20-åringarna i Skåne saknar fullföljd 
gymnasieutbildning. I åldersgrupp 35-44 år innehar 
ca 43 % av männen och 55 % av kvinnorna i Skåne 
eftergymnasial utbildning.

• Under 2013 var andelen i utanförskap 16 % i Skåne.   5

Hur går ni tillväga när ert behov är identifierat? Nedan 
sammanfattas ett vanligt förlopp i ansökningsprocessen. 

1. Formulera en projektidé på en A4-sida.
2. Kontakta gärna någon av de resurser som finns i Skåne. 

Dessa hjälper er finna relevant program, konkretisera er 
projektidé och förmedla kontaktuppgifter.

3. Vid behov kontakta relevant programkontor eller 
ansvarig myndighet i Sverige alternativ ansvarig 
avdelning vid EU-kommissionen.   

4. Om er projektidé stämmer överens med något 
program och ni behöver samarbeta kan resurserna i 
nästa uppslag hjälpa till att hitta lämpliga nationella 
eller europeiska partners. Av erfarenhet återfinns ofta 
lämpliga samarbetspartners bland redan befintliga 
kontakter.

5. Oavsett om ni verkar enskilt eller i samarbete med 
partners är nästa steg att formulera en ansökan. Att 
formulera själva ansökan kan liknas vid en förenklad 
projektplan. Detta bör göras i nära samarbete med de 
som har ett intresse av projektet.

Projektriggning – hur går det till?

Att komma från en idé till ett verkligt EU-projekt kan 
upplevas som en stor utmaning. För ett framgångsrikt 
EU-projekt rekommenderar vi att ett antal grundläggande 
kriterier efterföljs. Betraktas dessa kriterier i ett tidigt skede 
är sannolikheten stor att projektriggningen går smidigt och 
når resultat. 

Det första kriteriet är att varje projekt ska vara grundat 
i ett konkret utvecklingsbehov och föregås av en 
verksamhetsanalys. I Skåne har EU-kontor Skåne Nordost 
och Kommunförbundet Skåne arbetat fram en metod som 
nu är genomförd i flertalet kommuner. Metoden benämns 
EU-projektanalys (EPA) och identifierar relevanta EU-
program för möjlig finansiering kopplat till kommunens 
utvecklingsbehov, ställningstaganden och målsättningar. 

Det andra kriteriet är att projektet inte ska tillhöra och 
finansiera ordinarie drift. 

Det tredje kriteriet är att projektet ska vara förankrat hos 
alla projektets intressenter och målgrupper, exempelvis 
politiker, tjänstemän, anställda och externa aktörer. 

Det fjärde och sista kriteriet är att det måste finnas ett 
mervärde för andra aktörer att projektet finansieras och 
genomförs. Exempelvis, att en ny tjänst eller metod tas 
fram eller testas i en organisation men som också kan vara 
till nytta för andra organisationer. 

Det är också relevant att fundera över projektets europeiska 
mervärde, dvs. vilket intresse EU har i projektet. Det 
europeiska medvärdet behöver inte vara svårt att finna, då 
de europeiska prioriteringarna i regel reflekterar behov på 
lokal och regional nivå. 
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I Skåne finns det olika verksamheter som arbetar 
med EU-relaterade frågor, exempelvis EU-projekt. 
Här finns Europa Direkt-kontor, EU-kontor Skåne 
Nordost, Kommunförbundet Skåne samt EU-ansvariga 
i kommunerna. Resurserna är antingen kopplade till 
specifika kommuner eller ett avgränsat geografiskt område. 
Dessa verksamheter är resurser som kan hjälpa till oavsett i 
vilket skede ni befinner er i projektriggningen.

Kommunförbundet Skåne

Kommunförbundet Skåne är de 33 skånska kommunernas 
intresseorganisation. En viktig uppgift är att bevaka 
kommunernas intressen i EU och att vara en resurs i det 
internationella arbetet.

Kommunförbundet Skånes arbete med EU- och 
internationella frågor utgår från kontoren i Lund och i 
Bryssel. Syftet med verksamheten är att stödja de skånska 
kommunerna i att utnyttja de möjligheter som EU-
medlemskapet innebär. Arbetet omfattar insatser kring 
intressebevakning, strategisk planering i form av EU-
projektanalyser (EPA), information och projektutveckling. 
En viktig uppgift är också att utveckla och bibehålla 
en samlad kompetens i kommunerna genom att skapa 
mötesplatser för samverkan, erfarenhetsutbyte och 
kunskapsöverföring kommunerna emellan såväl i Skåne 
som i Bryssel och resten av Europa.

EU-kontor Skåne Nordost

EU-kontor Skåne Nordost arbetar på uppdrag av ett 
antal kommuner i södra Sverige. Varje kommun har en 
lokal EU-organisation med ansvariga kontaktpersoner/
EU-samordnare. EU-kontorets arbete innebär att bedriva 
projektrådgivning för de olika verksamheterna i deltagande 
kommuner. Kontoret arbetar även med omvärldsbevakning 
och kompetensutveckling avseende EU-frågor. 

Den övergripande målsättningen är att öka användandet 
av EU:s finansieringsmöjligheter i det kommunala 
utvecklingsarbetet på ett sätt som skapar goda 
förutsättningar för en långsiktig tillväxt och hållbar 
utveckling samt att stärka Skåne Nordost på den 
internationella arenan.

Europa Direkt

Europa Direkt är ett informationsnätverk som drivs av 
EU-kommissionen tillsammans med lokala och regionala 
aktörer i EU:s medlemsländer. Det finns cirka 500 Europa 
Direkt-kontor runt om i Europa med syfte att sprida 
information om EU och främja den lokala och regionala 
debatten kring EU. I Sverige finns det 19 Europa Direkt-
kontor varav tre finns i Skåne.

• Europa Direkt Hässleholm 
• Europa Direkt Skåne Nordväst 
• Europa Direkt Sydöstra Skåne

EU-samordnare i kommunen 

EU-samordnarens målgrupp är kommunala förvaltningar 
och bolag. Huvuduppgiften är att bevaka och informera 
kring EU:s finansieringsmöjligheter samt att proaktivt 
skapa nätverk och dialogforum inom kommunen med 
syftet att få en bild av behov och aktiviteter. 

EU-samordnaren arbetar även aktivt med att stödja 
förvaltningar och bolag i att utveckla projektidéer och söka 
EU-stöd till projekt som främjar verksamhetsutvecklingen 
i kommunen. Vissa kommuner har inte EU-samordnare, 
men alla har en eller flera EU-ansvariga. Oavsett funktion 
ingår dessa i Kommunförbundet Skånes Brysselnätverk. 

Aktuell deltagarförteckning finns att hämta via www.kfsk.se/eu

Resurser i Skåne
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Geografiska fonder och program

De geografiska programmen utgår, som namnet antyder, 
ifrån en geografisk regional indelning, exempelvis 
Skåne-Blekinge och Östersjöregionen. De geografiska 
programmen som inkluderas i guiden är: Lokalt 
ledd utveckling, Landsbygdsprogrammet, Havs- & 
fiskeriprogrammet, Europeiska Socialfonden, Europeiska 
regionala utvecklingsfonden och de olika interregionala 
samarbetsprogrammen. De går även under benämningen 
Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI). 
Programmen styrs ifrån lokal, nationell eller interregional 
(regioner i olika länder) nivå. Det är med andra ord där 
som besluten fattas om vad programmen ska finansiera och 
vilka ansökningar som ska beviljas.

Sektorsprogram

Sektorsprogrammen är inriktade på olika sektorer eller 
teman, såsom utbildning, miljö och klimat eller forskning. 
Sektorsprogrammen styrs i regel direkt ifrån Bryssel, men 
det finns ett par undantag där nationella myndigheter 
beslutar om vilka ansökningar som beviljas. Ett exempel är 
Erasmus+ som stödjer projekt inom utbildning, sport och 
ungdomsfrågor.

I den här guiden ingår sektorsprogrammen: Horisont 2020, 
Kreativa Europa, Hälsa för tillväxt, Life, COSME, Fonden 
för ett sammanlänkat Europa, Erasmus+, Urbact III, 
Europa för medborgarna, AMIF, Sysselssättning och social 
innovation samt Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap, 
Urban Innovative Actions.

I den nuvarande programperioden har alla program valt 
mellan 11 tematiska mål som de ska arbeta mot. Dessa mål 
har alla sitt ursprung i Europa 2020-strategin:

1. Stärka forskning och innovation.
2. Öka användningen av informations- och 

kommunikationsteknik (IKT).
3. Öka små och medelstora företags konkurrenskraft.
4. Främja övergången till koldioxidsnål ekonomi.
5. Öka anpassning av klimatförändringar.
6. Skydda havsmiljön.
7. Främja hållbara transporter.
8. Främja sysselssättning och arbetskraftens rörlighet.
9. Främja social integration.
10. Investera i utbildning och livslångt lärande.
11. Stärka institutionell kapacitet.

EU:s fonder och program 2014-2020
Det finns ett stort antal EU-program med olika inriktningar och begränsningar. I den 
här guiden beskrivs 23 av de vanligaste och största programmen som på något 
sätt är intressanta ur ett lokalt eller regionalt skånskt perspektiv. EU:s fonder och 
program kan förenklat delas in i två typer: geografiska eller sektorsspecifika.
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10 Prioriteringar

Om Investeringsplanen för Europa

EU-kommissionen lade i november 2014 fram ett 
förslag om en investeringsplan för Europa, även 
kallad Junckerplanen. Syftet är att vända de negativa 
ekonomiska trenderna som uppstod efter finanskrisen. 
Investeringsplanen ska få fart på den ekonomiska 
återhämtningen genom att mobilisera 315 miljarder euro i 
privata och offentliga investeringar innan 2018. 

Målen är att ta bort hinder för investeringar i EU, 
marknadsföra och bistå investeringsprojekt inom unionen 
samt införa smartare användning av EU:s ekonomiska 
resurser. För att uppnå målen ska följande åtgärder göras.

Få fram investeringar

Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) är 
själva motorn för investeringsplanen och ska bistå i arbetet 
för att reducera problemen som finns på den europeiska 
marknaden. Den ska också få fram privata investeringar och 
satsa på viktiga investeringsområden som t.ex. infrastruktur, 
förtagande och utbildning.   

Stödja investeringar i den reala 
ekonomin

Europeiska centrumet för investeringsrådgivning (EIAH) 
ska fungera som en inkörsport för investeringsstöd inom 
EU. Även verktyget Portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå ska bidra till att stödja den reala ekonomin 
genom att sammanföra investerare med projektsamordnare.
 
Skapa investeringsvänliga 
förutsättningar

Genom att bana väg för en digital inre marknad  samt en 
kapitalmarknad- och energiunion ska affärsklimat och fi-
nansieringsförhållanden förbättras inom EU. EU-kommis-
sion har även kartlagt de största investeringsutmaningarna 
för EU för att på så sätt bäst kunna identifiera och reducera 
problemen som finns.  11

Investeringplanen

Junckers 10 prioriteringar

2000-talet har hittills inneburit en mängd utmaningar för 
EU. En av de mest omfattande finanskriserna drabbade 
världen och i Europa förlorade alldeles för många 
människor sina jobb.

I anslutning till krisen drabbades Europa av en av de värsta 
flyktingkriserna i modern historia vilket har ställt krav på 
ytterligare samarbete inom EU.

Miljön blir ett allt viktigare politikområde för EU att 
hantera och så även den inre digitala marknaden. I 
tillägg så är frågor rörande demokrati och grundläggande 
rättigheter fortfarande långt ifrån en självklarhet.

För att hantera och lösa dessa problem presenterade 
Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande, 10 
prioriteringar för EU-kommissionen att arbeta efter. 

• Jobb, Tillväxt & Investeringar

• Den Digitala Inre Marknaden

• Energiunionen & Klimatpolitiken

• Inre Marknaden

• En Djupare & Mer Rättvis Ekonomisk & Monetär 
Union

• En Balanserad & Progressiv Handelspolitik För att 
Möta Globaliseringen

• Rättvisa & Grundläggande Rättigheter

• Migration

• Ökad Demokrati

• En Starkare Global Aktör 
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Mål

Målet med Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 
är att skapa attraktiva, konkurrenskraftiga områden som 
ska stimulera ökad sysselsättning och nya företag. Tanken 
bakom Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden är 
att landsbygden utvecklas mest effektivt av de som bor och 
verkar där.

Prioriterade insatsområden
Smart, hållbar och inkluderande tillväxt för alla 
formulerade utifrån lokala behov. 

Vem kan söka?

Offentliga organisationer, privata företag samt ideella och 
ekonomiska föreningar. 

Lokalt ledd utveckling genom 
Leadermetoden

Nyhet!
I programperioden 2014-2020 kommer alla fyra 
europeiska struktur- och investeringsfonderna att 
finansiera insatser inom Lokalt ledd utveckling 
genom Leadermetoden. Detta betyder att 
Leader kommer att ha ett bredare fokus. 
Tidigare har programmet finansierats genom 
Landsbygdsprogrammet.

I det nya Landsbygdsprogrammet är det möjligt att arbeta med lokalt ledd 
utveckling genom Leadermetoden. Leader är en metod för att utveckla 
landsbygden och bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar.

Projektexempel

Östra Göinge kommun har drivit ett förstudieprojekt, 
ELMOS (Electric Mobility in Smaller Cities), där de 
har studerat förutsättningarna för elektriska transporter 
som komplement till och förlängning av kollektivtrafiken 
i landsbygdsmiljö i Knislinge och den omgivande 
landsbygden. 

Administreras av: Jordbruksverket nationellt och av 
verksamhetskontor lokalt.

Internationella partners: Inget krav, i regel enbart lokala 
projektpartners.

EU-stöd: Max 70 % i stöd från programmet. Krav på 
minst 30 % ideell och/eller privat finansiering.

Möjlighet till förstudier: Ja.

Projekttid: Max 3 år.

Länkar: www.jordbruksverket.se
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Mål

Det nya landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020 
har som mål att stärka jordbrukets konkurrenskraft, främja 
hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder samt 
balanserad territoriell utveckling. Landsbygdsprogrammet 
ämnar skapa en modern landsbygd med lönsamma och 
livskraftiga företag samt aktiva bönder som ger oss öppna 
marker med betande djur.

Prioriterade insatsområden
Landsbygdsprogrammet har följande sex prioriteringar:

1. Främja kunskapsöverföring och innovation inom 
jordbruk och på landsbygden.

2. Förbättra lönsamheten och konkurrenskraften i alla 
typer av jordbruksföretag och i alla regioner, samt 
främja innovativ jordbruksteknik. 

3. Förbättra djurvälfärd, riskhantering i jordbruket 
och organisationen av livsmedelskedjan, 
inklusive bearbetning och marknadsföring av 
jordbruksprodukter.

4. Återställa, bevara och främja ekosystem kopplade till 
jordbruk. 

5. Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en 
koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom jordbruks- 
och livsmedelssektorn. 

6. Främja social utveckling, bekämpa fattigdom och skapa 
ekonomisk utveckling på landsbygden. 

Landsbygdsprogrammet har ett brett utbud av stöd 
och bidrag: företagsstöd, projektstöd (ex. turism samt 
utveckling av natur- och kulturarv), investeringsstöd 
(miljö, service, fritid, småskalig infrastruktur, bredband), 
kompensationsbidrag och miljöersättningar. 

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Vem kan söka?

Företag på landsbygden (främst trädgårds- och 
jordbruksnäring men även service), föreningar med 
verksamhet på landsbygden, branschorganisationer, ideella 
och ekonomiska föreningar, offentliga organisationer som 
kommuner.
 
Projektexempel

I föregående programperiod användes en stor 
del av Landsbygdsprogrammets projektmedel till 
bredbandssatsningar som drevs av byalag och andra mindre 
samhällsföreningar. Även i den nuvarande programperioden 
kommer ca 300 miljoner av programmets projektstöd att 
avsättas till bredbandsutbyggnad. Regeln är att ju mindre 
orten är desto större stöd går att söka.

Administreras av: Länsstyrelsen i Skåne län och i andra led 
av Jordbruksverket. Skogsstyrelsen administrerar de delar 
inriktat på skogsbruk.

Internationella partners: I regel enbart svenska 
projektpartners.

EU-stöd: Projektstöd upp till 100 % och företagsstöd 
på max 40 %. Schabloner används för en del kostnader 
exempelvis indirekta kostnader, resor och lönebikostnader. 

Möjlighet till förstudier: Ja.

Projekttid: Varierar beroende på typ av projekt och insats.

Länkar: www.lansstyrelsen.se/skane

EU:s landsbygdsprogram ger projekt- och företagsstöd för att utveckla landsbygden. 



16 17
Mål

Programmets övergripande mål är att bidra till uppfyllandet 
av Europa 2020-strategins målsättning om Smart och 
hållbar tillväxt för alla. I övrigt är målet även att bidra till 
uppfyllelse av de europeiska och nationella målen inom 
havs- och fiskeripolitiken.

Prioriterade insatsområden
Programmet har sex prioriterade områden 2014-2020:

• Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, 
innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat 
fiske.

• Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, 
innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat 
vattenbruk.

• Främjande av genomförandet av den gemensamma 
fiskeripolitiken.

• Ökning av sysselsättningen och den lokala 
sammanhållningen genom lokalt ledd utveckling.

• Främjande av saluföring och beredning.
• Främjande av genomförandet av den integrerade 

havspolitiken.

Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Vem kan söka?

Programmet innehåller både företags- och projektstöd och 
har därför en bred målgrupp: Företag som yrkesfiskare, 
vattenbrukare och beredningsföretag. Branschorganisationer 
och ideella organisationer. Lokala, regionala och nationella 
myndigheter samt högskolor och universitet. 
 
Projektexempel

Mellan 2010 och 2012 drev Gävle kommun tillsammans 
med en ideell förening det mindre projektet Restaurering 
och nyanläggning av lekområden för lax och öring. 
Projektet är en del av åtgärderna som genomförts för att nå 
målen med Salmon Action Plan.

I Vindelns kommun drevs förstudieprojektet Förstudie 
fisketurism för att inventera fiskeentreprenörer och 
möjligheterna för fisketurism. Förstudien har identifierat 
olika geografiska områdens förutsättningar och behov för 
att kunna vidareutveckla fisketurismen. 

EU:s program för att utveckla fiskenäringen och kustsamhällena.

Administreras av: Stödens administration är fördelad 
på Jordbruksverket, Länsstyrelsen (företags- och 
investeringsstöd) och Havs- och vattenmyndigheten.

Internationella partners: I regel enbart svenska 
projektpartners.

EU-stöd: 50-90 % beroende på typ av stöd. Schabloner 
används för en del kostnader i projekt exempelvis indirekta 
kostnader, resor och lönebikostnader.  

Möjlighet till förstudier: Ja.

Projekttid: Saknas maximal projekttid. Projektets längd ska 
styrkas och projekt måste avslutas innan 2023

Länkar: www.jordbruksverket.se
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Det nya socialfondsprogrammet för perioden 2014-2020 
är ett stöd för att förstärka och utveckla den nationella 
arbetsmarknadspolitiken och ska bidra till att nå Europa 
2020-strategins målsättningar om en smart, hållbar och 
inkluderande tillväxt. Genom en fungerande arbetsmarknad 
ska sysselsättningen öka på lång sikt.

Prioriterade insatsområden
Det finns tre programområden:

Programområde 1, Kompetensförsörjning
Riktar sig till redan anställda samt icke-sysselsatta personer. 
Projekt som prioriteras är kompetensutvecklingsprojekt 
som underlättar för deltagarna att utvecklas i takt med 
arbetslivets och arbetsmarknadens krav. Vidare ska denna 
typ av kompetensutveckling leda till en bättre koppling 
mellan utbildning och arbetsmarknad.

Programområde 2, Öka övergångarna till arbete
Riktar sig till de personer som står längst från 
arbetsmarknaden. Syftet är att föra dem närmare 
arbetsmarknaden genom metodutveckling. Ett annat 
prioriterat område är projekt/lösningar som gör det 
lättare för unga att etablera sig på arbetsmarknaden. I 
Skåne-Blekinge satsas totalt 563,9 miljoner kronor inom 
programområde 2. De som söker måste dock ha offentlig 
medfinansiering från t.ex. kommunen, Försäkringskassan 
eller Arbetsförmedlingen.
 
Programområde 3, Sysselsättningsinitiativet för unga
Ger extra stöd till de regioner som har högst 
arbetslöshet bland unga (15-24 år) under åren 2014-
2018. Dessa särskilt utsatta regioner när det gäller just 
ungdomsarbetslösheten är för Sveriges del mellersta 
Norrland, norra Mellansverige och Sydsverige.

Europeiska socialfonden 
(ESF) 2014-2020

Vem kan söka?

Offentliga organisationer, privata företag samt ideella 
organisationer. 
 
Projektexempel

Kommunförbundet Skåne är projektägare för BOSS som 
sökts inom programområde 1. Det övergripande syftet med 
projektet är att stärka integrationen i Skåne av nyanlända 
barn och unga med fokus på ensamkommande barn. Det 
förväntade resultatet av projektet är att en ökad kunskap 
och förståelse på både individ- och organisationsnivå och 
en stärkt samverkan över förvaltningsgränserna kommer att 
leda till en effektivare integration på lika villkor.  

Europeiska socialfonden är EU:s främsta instrument för att skapa fler och bättre 
arbetstillfällen i Europa.

Administreras av: Svenska ESF-rådet.

Internationella partners: Ja, det är möjligt.

EU-stöd: Kan variera beroende på utlysning men grunden 
är 50 %.

Aktuellt: Kan tillkomma smärre förändringar av ringa 
betydelse för programmet inom kort.

Möjlighet till förstudier: Ja.

Projekttid: Max 3 år.

Länkar: www.esf.se/sv 

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden

Foto: CC Europaparlamentet, flickr.com
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Programmet ska stärka regionernas konkurrenskraft och 
bidra till hållbar tillväxt. Regionalfondsprogrammen 
är inriktade på att förändra strukturen inom områdena 
innovation, entreprenörskap och grön ekonomi.

Prioriterade insatsområden
Det finns fem prioriterade insatsområden inom det 
regionala programmet för Skåne-Blekinge:

Smart tillväxt – innovation
Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation i hela 
regionen för att utveckla näringslivet. Det finns bland annat 
utrymme för att utveckla idéer till tjänster, produkter och 
processer. 

Smart tillväxt – små och medelstora företag.
Öka konkurrenskraften för små och medelstora företag 
genom att dels stärka befintliga entreprenörer och dels 
uppmuntra fler till att bli entreprenörer. 

Hållbar tillväxt - koldioxidsnål ekonomi
Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi ibland 
annat offentlig infrastruktur och bostäder där det kommer 
att finnas möjlighet att arbeta med energieffektivisering och 
att öka användandet av förnybar energi.  

Inkluderande tillväxt – bredband
I detta insatsområde finns det möjlighet att arbeta med 
digitalisering och mjuka investeringar kopplat till bredband 
som ger ett mervärde för företag och boende och som 
utjämnar olikheter i regionen.  
 
Hållbar stads- och samhällsutveckling
Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation och 
öka konkurrenskraften för små och medelstora företag. 
Projekt inom insatsområdet ska bidra till Malmö stads 
sektorsövergripande integrerade plan och Malmö stad 
ansvarar för urval av insatser. 

Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(ERUF) Skåne och Blekinge 2014-2020

Vem kan söka?

Offentligrättslig juridisk person som universitet och 
högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller 
statliga myndigheter. Privat juridisk person som aktiebolag 
eller ideella och ekonomiska föreningar.
 
Projektexempel

Projektet Fossilbränslefria kommuner i norra och södra 
Skåne är ett projekt där tio skånska kommunergemensamt 
intensifierar sitt arbete mot ett fossilbränslefritt Skåne 
2020. De har gått samman för att genomföra ett 
antal aktiviteter som medför att de ökar sin andel av 
fossilbränslefri energianvändning. Målet vid projektets slut 
är att de deltagande aktörerna har 100 % fossilbränslefri 
elanvändning, minst 90 % fossilbränslefri användning av 
energi för uppvärmning och minst 50 % fossilbränslefri 
användning av energi för egna resor och transporter.

EU:s program för att minska de regionala skillnaderna inom EU och eftersläpningen 
i de minst gynnade regionerna.

Administreras av: Tillväxtverket.

Internationella partners: Ja, det är möjligt.

EU-stöd: Max 50 %.

Möjlighet till förstudier: Ja.

Projekttid: Max 3 år och fyra månader

Länkar: eu.tillvaxtverket.se 

Foto: ESS/Team Henning Larsen Architects
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Att lösa gemensamma utmaningar och utnyttja 
gemensamma styrkor för att utveckla Öresund, 
Kattegatt och Skagerrak till en mer enhetlig, stark och 
konkurrenskraftig region.

Prioriterade insatsområden
Det finns fyra prioriterade insatsområden inom 
programmet:

Innovation
Insatsområdets syfte är att förbättra kapaciteten för 
forskning och innovation samt att förbättra förmågan att 
ta tillvara på regionala innovationssystem. Hittills under 
programperioden har mest pengar gått till insatsområde 
innovation.

Grön ekonomi
Detta insatsområde möjliggör offensiva och 
näringslivsinriktade klimatsatsningar som kan gälla 
alternativa energikällor, genom exempelvis förstärkning 
och nyttjande av det gemensamma nordiska energinätet 
och marknaden, stadsmiljö och smart city, minskad 
energiförbrukning i offentlig verksamhet samt utveckling av 
energiteknologi, tjänster och produkter.

Transport
Insatsområdet ska stödja effektiva och hållbara 
transporter, vilket är av stor betydelse för möjligheterna 
att utveckla en sammanhängande, attraktiv och tillgänglig 
gränsöverskridande region. Speciellt fokus kommer att 
vara på att förbättra kopplingar till det transeuropeiska 
transportnätet (TEN-T). 

Sysselsättning
Insatsområdet ska stödja projekt som främjar ökat 
företagande och ökar antalet arbetspendlare över ländernas 
gränser. 25

Vem kan söka?

Offentliga organisationer, näringslivs- och 
branschorganisationer, ideella icke vinstdrivande 
organisationer, aktiebolag och ekonomiska föreningar.

Projektexempel

Algae Be Gone! är ett vattenvårdsprojekt som syftar 
till att utveckla kostnadseffektiva metoder för att 
återställa övergödda sjöar i regionen. Alla partners har ett 
gemensamt intresse att komma tillrätta med problemen 
med övergödda sjöar och projektets främsta syfte är att 
skapa en attraktiv region. I Algae Be Gone! har Sjælsø i 
Danmark och Ringsjön i Sverige varit undersökningssjöar. 
Projektdeltagare är de kommuner som angränsar till 
sjöarna, Höörs kommun (projektägare), Eslövs kommun 
och Hörby kommun på den svenska sidan samt Allerøds 
kommun (koordinerande partner), Hørsholms och 
Rudersdals kommuner på den danska sidan. Även Lunds 
universitet och Sydvatten AB är med som partners.

Administreras av: Sekretariat i Köpenhamn och Göteborg.

Internationella partners: Ja, minst två partners.

EU-stöd: 50 %.

Möjlighet till förstudier: Ja.

Projekttid: Max 3 år.

Länkar: www.interreg-oks.eu

Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak
EU:s program för gränsöverskridande samarbetsprojekt mellan Sverige, Danmark 
och Norge.
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Programmets övergripande mål är att öka blå och grön 
tillväxt i södra Östersjöområdet genom gränsöverskridande 
samarbeten. Grön tillväxt syftar till att nyttja naturresurser 
på ett hållbart sätt och blå tillväxt fokuserar på den 
ekonomiska potentialen i ett hållbart nyttjande.

Prioriterade insatsområden
Det finns fem prioriterade insatsområden:

Öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Öka den internationella konkurrenskraften bland företag 
inom grön och blå sektor och bidra till deras ökade närvaro 
på den internationella marknaden. Öka överföringen av 
innovationer (varor, tjänster, processer etc.) mellan företag 
inom grön och blå sektor.

Utveckla ett hållbart nyttjande av gemensamma resurser
Utveckla områdets många unika natur- och kulturmiljöer 
till hållbara turistmål samt öka användningen av 
miljövänlig teknik för att minska utsläpp av föroreningar i 
området.

Hållbar mobilitet inom transportsektorn
Bättre kvalitet och ökat antal miljömässigt hållbara 
transporttjänster inom området.

Öka yrkeskompetensen
Ökad andel av kvalificerad arbetskraft verksam i blå och 
grön sektor inom området.

Öka kapaciteten att samverka internationellt
Höjd kompetens bland lokala aktörer genom att delta i 
gränsöverskridande nätverk.

Vem kan söka?

Offentliga organisationer, kommunala bolag, 
handelskammare, kluster och stödorganisationer, 
utbildnings- och forskningssektorn, ideella icke 
vinstdrivande föreningar och icke-statliga organisationer 
etc.

Projektexempel

EU-projektet South Baltic Public Innovators 
Network, SBPIN, syftar till att öka kapaciteten och det 
transnationella samarbetet på lokal nivå. Projekttiden 
sträcker sig fram till december 2018. Under projektet 
kommer ett antal konferenser att hållas runt om i de 
medverkande kommunerna där bl.a. grön och blå tillväxt 
diskuteras. Genom konferenser och work-shops ska 
projektet bidra till att parterna ska få mer kunskap gällande 
internationella samarbeten samt ta del av varandras 
erfarenheter. 

Administreras av: Sekretariat i Gdansk.

Internationella partners: Projektsamarbetet ska ske mellan 
parter från minst två länder i programområdet.

EU-stöd: Max 75 % av kostnaderna för svenska och danska 
partners och max 85 % av kostnaderna för partners från 
Tyskland, Polen och Litauen.

Möjlighet till förstudier: Ja.

Projekttid: Max 3 år.

Länkar: en.southbaltic.eu/

Södra Östersjöprogrammet
EU:s program för gränsöverskridande samarbetsprojekt i södra Östersjöområdet.
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Nordsjöprogrammet syftar till att göra Nordsjöregionen 
till ”en bättre plats att bo, arbeta och investera i”. Detta 
ska uppnås genom att satsa på fyra insatsområden: tillväxt, 
miljöinnovation, hållbarhet och grön transport.

Prioriterade insatsområden
Det finns fyra prioriterade insatsområden inom 
programmet:

Tillväxt: Stödja tillväxten i Nordsjöregionens ekonomier
Inom detta insatsområde ges bland annat möjlighet till 
stöd för kunskapsöverföring i regionen samt till innovativ 
kapacitetsuppbyggnad och innovativa offentliga tjänster.

Miljöinnovation: Stimulera den gröna ekonomin
Att främja grön tillväxt genom att stödja övergången till 
resurseffektiva medel samt att främja miljöinnovation och 
miljöprestandan i den offentliga och privata sektorn.

Hållbar Nordsjöregion: Skydd mot klimatförändringen 
och bevara miljön
Inom detta insatsområde finns möjlighet till stöd för 
investeringar för anpassning till klimatförändringar, 
däribland ekosystembaserade strategier. Det ges även 
möjlighet att arbeta med att skydda och återställa biologisk 
mångfald, främja ekosystemtjänster, bland annat genom 
Natura 2000, och med fokus på grön infrastruktur.

Främja gröna transporter och mobilitet
Satsningar på vattenvägar, sjötransport, hamnar, 
multimodala länkar och flygplansinfrastruktur i syfte att 
främja en hållbar regional och lokal mobilitet. 

Vem kan söka?

Offentliga organisationer, icke vinstdrivande aktörer, 
myndigheter och föreningar samt entreprenörer.

Projektexempel

Projektet Building with Nature undersöker hur man 
med hjälp av naturen och naturanpassade skydd kan 
göra kuster, flodmynningar och avrinningsområden 
mer anpassningsbara och motståndskraftiga mot 
klimatförändringar. Projektet pågår mellan år 2015-
2019 och Rijkswaterstaat (Ministry of Infrastructure and 
Environment), Nederländerna, är projektägare. Offentliga 
och privata aktörer i sju länder är med i projektet och 
Länsstyrelsen i Skåne samordnar på svensk sida.  

Administreras av: Sekretariat i Viborg. Västra 
Götalandsregionen är utsedd till nationell kontaktpunkt för 
Nordsjöprogrammet i Sverige.

Internationella partners: Ja, minst tre partners i projektet, 
varav minst en EU-medlem.

EU-stöd: 50 %.

Möjlighet till förstudier: Inte förstudier men pilotprojekt. 

Projekttid: Ingen formell maxlängd men i normalfallet 3 år.

Länkar: www.northsearegion.eu

Nordsjöprogrammet
EU:s program för transnationella samarbetsprojekt i Nordsjöregionen.
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Östersjöprogrammets mål är att stärka integrerad territoriell 
utveckling och samarbete för att skapa en mer innovativ, 
tillgänglig och hållbar Östersjöregion.

Prioriterade insatsområden
Det finns fyra prioriterade insatsområden inom 
programmet.

Forskning, innovation, teknisk utveckling
Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation med 
särskilt fokus på utbyggnad av innovationsinfrastruktur, 
smart specialisering och utveckling av icke-tekniska 
innovationer.

Skydda miljön, främja hållbar användning av resurser
Bevara och skydda miljön och uppmuntra till effektiv 
användning av naturresurser. Satsningar kan göras inom 
områden som bidrar till att skydda havsmiljön och som 
främjar blå tillväxt, förnybar energi etc.

Främja hållbara transporter
Främja regional rörlighet, främja hållbar stadstrafik,
utveckla och främja hållbar transport, samt lösningar för 
frakt av personer och gods. Även främjandet av maritim 
säkerhet ingår i detta insatsområde.

Förbättra institutionella kapaciteten, effektiviteten i 
offentliga förvaltningen
Inom detta insatsområde ges möjlighet till stöd i form 
av såddpengar för förstudier samt till koordinering av 
makroregionalt samarbete, exempelvis för arrangerandet av 
Strategiska Forum för Östersjöregionens intressenter eller 
för planeringsmöten inför projektansökan. 

Vem kan söka?

Offentliga aktörer, forsknings- och innovationsaktörer, 
icke vinstdrivande aktörer, sektoriella myndigheter och 
föreningar samt entreprenörer.

Projektexempel

SUBMARINER är ett projekt som syftade till hållbar 
användning av marina resurser i Östersjön. Det unika 
med detta projekt var att man kunde göra en omfattande 
helhetsanalys då projektet hade partners från alla sju EU-
länder i Östersjöområdet. Dessutom lyckades man under 
projektets gång etablera ett nätverk för att fortsätta arbeta 
med problematiken kring marina resurser i Östersjön efter 
projektets slutdatum.

Administreras av: Sekretariat i Rostock och Riga.

Internationella partners: Ja.

EU-stöd: Maximalt 75-85 % av projektets kostnader 
beroende på vilket land organisationen kommer ifrån. För 
Sverige gäller 75 %.

Möjlighet till förstudier: Ja.

Projekttid: 1,5-4 år beroende på typ av projekt.

Länkar: www.interreg-baltic.eu

Östersjöprogrammet
EU:s program för transnationella samarbetsprojekt i Östersjöregionen.

Foto: CC, Mikko Muinonen, Flickr.com
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INTERREG EUROPE ska främja kunskapsöverföring 
och erfarenhetsutbyte för att stärka det regionala 
utvecklingsarbetet i hela EU. Programmet gör det möjligt 
för offentliga organisationer att utbyta erfarenheter och 
kunskaper samt utveckla metoder som bidrar till att 
förbättra genomförandet av strategier och program för 
regional utveckling på hemmaplan. INTERREG EUROPE 
ger stöd till två typer av projekt: samarbetsprojekt 
och lärandeplattformar. I samarbetsprojekten är 
erfarenhetsutbyte och utveckling av nya metoder och 
studier huvudfokus. Det handlar exempelvis om att ta 
fram handlingsplaner och analyser. Lärandeplattformarna 
är tematiska forum för lärande mellan regionala 
utvecklingsaktörer.

Prioriterade insatsområden
Det finns fyra prioriterade insatsområden inom 
programmet.

Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Satsningar på forskning och innovations-infrastruktur samt 
för att utveckla forsknings- och spetskompetens, särskilt 
sådan som är av europeiskt intresse.

Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
Satsningar för att öka kapaciteten hos små och medelstora 
företag att kunna växa på regionala, nationella och 
internationella marknader. Under de första utlysningarna 
fick detta insatsområde tillsammans med ’Skydda miljön 
och främja en hållbar användning av resurser’ flest 
ansökningar.

Stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi inom alla 
sektorer
Satsningar för att främja ökad övergång till koldioxidsnål 
ekonomi exempelvis genom att ta fram strategier och planer 
för olika typer av områden, speciellt urbana.

Skydda miljön och främja en hållbar användning av 
resurser
Satsningar för att bevara, skydda och utveckla natur- och 
kulturarv.

Vem kan söka?

Offentliga aktörer samt andra offentliga organisationer 
såsom universitet, regionala utvecklingsorgan och 
företagsfrämjande organisationer.

Projektexempel

SUM (Sustainable Urban Mobility) bestod av 15 partners 
från totalt nio länder i Europa. De svenska partnerna var 
Kommunförbundet Skåne och Energikontor Sydost. Syftet 
med projektet var huruvida lokal och regional politik kan 
främja hållbar mobilitet. De tre miljöproblemen som är 
direkt kopplade till stadsutveckling och som diskuterades i 
projektet är ökade koldioxidutsläpp, ökat energibehov och 
förorening av städer. Syftet med projektet var att genom 
sju interregionala möten ge möjlighet till diskussion och 
erfarenhetsutbyte med fokus på hur man på bästa sätt kan 
arbeta med att förändra människors beteende till ett mer 
hållbart sätt i urbana miljöer.

Administreras av: Sekretariat i Lille.

Internationella partners: Ja.

EU-stöd: Maximalt 75-85 % av projektets kostnader 
beroende på vilket land organisationen kommer ifrån. För 
Sverige gäller 75 %. För lärandeplattformar gäller 100 %.

Beviljade projekt: 130 stycken projekt har beviljats under 
de två utlysningarna som skett hittills. Flest projekt har 
beviljats för insatsområde: forskning och innovation. 

Möjlighet till förstudier: Nej.

Projekttid: 3-5 år.

Länkar: www.interreg4c.eu/interreg-europe

INTERREG EUROPE
EU:s program för interregional samverkan kring regionalt utvecklingsarbete.

Foto: eu-smartcities.eu

Foto: EU-kommissionen
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Nyhet!
I Erasmus+ lyfter man på ett mycket tydligare 
sätt fram vikten av större strategiska projekt på 
organisations- och policynivå, vilket innebär att 
projekten ska kopplas till EU:s utbildningspolitik 
och policyarbete samt sättas in i ett sammanhang 
på europeisk nivå. I föregående programperiod var 
projekten ofta av mindre slag med större fokus på 
elevernas utbyte.

Mål

Programmet syftar till att uppfylla EU:s 
utbildningspolitiska mål och att möta samtida europeiska 
utmaningar; att vända den socioekonomiska krisen i EU-
länderna, stärka tillväxten och sysselsättningen och främja 
social jämställdhet och integrering. 

Prioriterade insatsområden
Det finns tre typer av aktiviter som är möjliga att 
genomföra inom Erasmus+: 

Mobilitet
Det finns olika typer av mobilitetsprojekt; 
kompetensutveckling för personal, praktik för studerande 
inom yrkesutbildning samt studier och praktik för 
studenter inom högre utbildning och ungdomsutbyten. 

Strategiska samarbetsprojekt
Projektsamarbeten med partnerskap och utvecklingsprojekt 
mellan skolor, lärosäten, utbildningsorganisationer med 
flera. Detta är ofta strategiska projekt som pågår under 
flera år. Här ingår även digitalt samarbete som eTwinning 
som möjliggör internationella projekt inom skol- och 
utbildningsområdet.

Stöd för policyförändring
Myndigheter och departement - verktyg och metoder för 
europeiskt samarbete och utveckling på policynivå.

Vem kan söka?

Offentliga myndigheter och organisationer som arbetar 
med utbildningsfrågor; förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor inklusive särskolor, specialskolor och 
yrkesgymnasium; organisationer inom vuxenutbildning, 
såsom universitet, högskolor och yrkeshögskolor, 
yrkesutbildningar, samt företag och branschorganisationer.

Projektexempel

Helsingborgs stad driver projektet ”Inclusion of young 
newcomers” tillsammans med partner i Bryssel, Antwerpen 
och Kent County. Syftet med projektet är att öka kvaliteten 
i nyanlända elevers initiala lärprocesser, men projektet 
handlar också om att stärka lärarprofessionen. Projektet 
består av fyra delar:

• Kartläggning och screening av tidigare skolbakgrund
• Initiala lärprocesser i övergången mellan kartläggning 

och reguljär skolverksamhet
• Didaktik och digitala lärverktyg
• Övergång skola och yrkesverksamhet

Arbetssättet utgår från deltagarnas erfarenheter och 
presenterar hur respektive land arbetar med sessionens 
övergripande tema. Projektet genomförs under 2016-2018 
och avslutas med redovisningar i Helsingborg och Bryssel 
under hösten 2018. Projektet har en hemsida där det går att 
få ytterligare information (Incl.se).

Administreras av: Universitets- och högskolerådet.

Internationella partners: Ja, krav med undantag för den 
enskilda mobiliteten.

EU-stöd: Schablonbaserade belopp.

Möjlighet till förstudier: Nej. Men det kan sökas medel 
för planeringsmöten med eventuella projektpartners. 
Kontakta UHR för information om detta.

Projekttid: Max 3 år.

Länkar: www.utbyten.se

Erasmus+
Erasmus+ är EU:s program för främjande av internationellt samarbete och utbyte 
inom utbildnings-, ungdoms- och idrottsområdena.

Foto: CC Brad Flickinger flickr.com
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Programmets mål är att öka ungdomars kompetens 
inom områden som entreprenörskap, språk och digitala 
medier samt ge dem chansen till erfarenhetsutbyte eller få 
arbetslivserfarenhet för att bland annat stärka arbetssökande 
ungdomar. Målet är också att hitta metoder och verktyg för 
att öka kvaliteten i verksamheter inom ungdomsområdet.

Prioriterade insatsområden
Det finns flera typer av projekt som är möjliga att 
genomföra inom Erasmus+ Ung & Aktiv och de fördelas på 
motsvarande sätt som i Erasmus+ utbildning.

Mobilitet
Det finns tre olika typer av aktiviteter inom 
mobilitetsområdet; Ungdomsutbyte, Europeisk 
volontärtjänst samt Utbildning och nätverksbyggande. 
Det finns möjlighet att söka bidrag för varje enskild 
aktivitet eller samtliga. Syftet med aktiviteterna är 
att medvetandegöra sociala och kulturella skillnader, 
utveckla entreprenörsandan och känslan av europeiskt 
medborgarskap.

Strategiska samarbetsprojekt
Inom det andra delprogrammet finns det två projekt; 
Strategiska partnerskap och Kapacitetsbyggande projekt, 
som båda syftar till att utveckla och sprida nya metoder 
inom ex. utbildnings- eller ungdomsområdet på lokal, 
regional, nationell och europeisk nivå. 
Påverka politiken
Det finns tre olika aktiviteter inom delprogram tre där 
syftet är att ungdomar och beslutsfattare ska mötas för en 
dialog på lika villkor;

• Möte mellan ungdomar och beslutsfattare om EU:s 
ungdomsstrategi.

• Simulering över hur demokratiska institutioner 
fungerar.

• Ta in ungas åsikter genom on-line-samråd eller 
opinionsundersökningar. 

Vem kan söka?

Ideella organisationer, kommuner, regioner, myndigheter, 
informella grupper, sociala företag, ekonomiska föreningar, 
muséer och bibliotek samt stiftelser. 

Projektexempel

I förra programperioden deltog ABF Mittskåne i projektet 
Give Music A Chance som var ett kulturellt utbyte 
mellan unga arbetslösa ungdomar med olika musikaliska 
bakgrunder. Syftet med utbytet var att med hjälp av musik 
utveckla ungdomars ömsesidiga förståelse, kreativa förmåga 
och entreprenörskap. 36 ungdomar från Sverige, Lettland, 
Italien, Ukraina och Vitryssland deltog i projektet.

Administreras av: Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor. 

Internationella partners: Ja, krav med undantag för den 
enskilda mobiliteten.

EU-stöd: Schablonbaserade belopp.

Möjlighet till förstudier: Nej.

Projekttid: Max 3 år.

Länkar: www.mucf.se 

Erasmus+ Ung & aktiv
Erasmus+ är EU:s program för främjande av internationellt samarbete och utbyte 
inom utbildnings-, ungdoms- och idrottsområdet. Ung och Aktiv är ungdomsdelen 
av programmet.

Foto: European Union 2014 - European Parliament

 34



 36 37

Mål

Programmets allmänna mål är att främja arbetet med 
att värna om och marknadsföra Europas kulturella och 
språkliga mångfald samt att stärka den kulturella och den 
kreativa sektorns konkurrenskraft.

Prioriterade insatsområden
Kreativa Europa består av tre delar: delprogrammen Kultur 
och MEDIA och ett sektorsövergripande programområde. 
Kulturrådet ansvarar för delprogrammet Kultur och 
Filminstitutet för delprogrammet MEDIA.

Inom delprogrammet Kultur finns fyra olika 
stödformer: 

• Europeiska samarbetsprojekt
• Europeiska plattformar
• Europeiska nätverk
• Översättningsprojekt

I delprogrammet Kultur ingår också följande insatser:

• Europeiska kulturhuvudstäder
• Europeiska kulturpriser. Här ingår priser för samtida 

litteratur, kulturarv, samtida musik och samtida 
arkitektur.

• Europeiska kulturarvsmärket och europeiska 
kulturarvsdagarna 

Inom delprogrammet MEDIA ligger fokus på det som 
händer före och efter produktionen av ett verk:

• fortbildning av yrkesverksamma
• utveckling av projekt inom drama, dokumentär, 

animation och interaktiva medier
• marknadsföring
• distribution
• filmfestivaler 

Sektorsövergripande programområde:

Inom programområdet görs särskilda utlysningar för 
innovativa samarbeten över sektorsgränserna. I denna del 
ingår bland annat det nya lånegarantiinstrumentet och 
stöd till de nationella kontaktpunkterna för programmet, 
Creative Europe Desks. Det sektorsövergripande 
programområdet har 13 procent av Kreativa Europas totala 
budget.

Administreras av: EACEA i Bryssel. Kulturrådet och 
Svenska Filminstitutet är nationella kontaktpunkter i 
Sverige.

Internationella partners: Ja, minst två partners.

EU-stöd: I snitt finansierar programmet mellan 50-60% av 
projektets kostnader.

Möjlighet till förstudier: Nej.

Projekttid: Varierar, se aktuell utlysning. 

Länkar: ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_
en.htm

Kreativa Europa
EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna.

Vem kan söka?

Både offentliga och privata aktörer inom den kulturella och 
kreativa sektorn kan söka om medel.

Projektexempel

Creative Lenses är ett fyraårigt projekt och en samlad 
satsning inom kulturella och kreativa sektorn i hela Europa 
för att tillsammans skapa nya starka modeller för sektorn. 
Projektets huvudmål är att skapa genomförbara och 
lämpliga affärsmodeller för konst. 

Foto: Sven Persson /swelo.se
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Målet med EU:s hälsoprogram är att stödja och ge 
mervärde till medlemsländernas arbete med att förbättra 
hälsan bland medborgarna, minska hälsoskillnaderna 
och i det långa loppet se till att invånarna håller sig friska 
längre. Medborgarnas hälsa ses som en nyckel för tillväxt 
i EU. Genom att bidra till hälsoinnovationer, främjandet 
av folkhälsan och skydd av allmänheten vill EU motverka 
gränsöverskridande hot mot hälsan som exempelvis 
influensaepidemier.

Prioriterade insatsområden
Hälsoprogrammet och arbetsplanen är uppbyggt kring fyra 
målsättningar:

1. Främja hälsa, förebygga sjukdomar och stödja miljöer 
för en hälsosam livsstil.

2. Skydda alla medborgare kring gränsöverskridande hot.
3. Utveckla innovativa och långsiktigt hållbara hälso- och 

sjukvårdssystem.
4. Möjliggöra tillgång till bättre och säkrare hälso- och 

sjukvård för EU:s medborgare.

Utöver dessa mål finns det 23 prioriterade och specificerade 
åtgärder knutna till huvudmålsättningarna.

Vem kan söka?

Forskningsinstitut, universitet och högskolor, hälso- och 
sjukvårdsinstitutioner, ideella organisationer, internationella 
organisationer samt privata företag (genom upphandling).

Projektexempel

I förra programperioden deltog Västra Götalandsregionen 
i ett projekt, European Regions Enforcing Action 
Against Suicide (EUREGENAS), där elva europeiska 
regioner samarbetade för att utveckla sitt arbete inom 
självmordsprevention. 

Administreras av: EU-kommissionen men 
Folkhälsomyndigheten är nationell kontaktpunkt i Sverige.

Internationella partners: Ja.

EU-stöd: 60-80 %.

Möjlighet till förstudier: Nej.

Projekttid: Max 3 år

Länkar: ec.europa.eu/health/programme/policy/
proposal2014_en.htm

Hälsa för tillväxt
EU:s program för utveckling av hälso- och sjukvården i Europa.
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Syftet med LIFE-programmet är att främja ett 
resurseffektivt och klimattåligt samhälle, värna om 
biologisk mångfald och stödja Natura 2000-områden. 
Resurseffektivisering, stoppa och vända förlusten av 
biologiskt mångfald och klimatanpassning är några utav 
de tematiska huvudmålen inom programmet. Åtminstone 
25 % av teknologin, metoder, nya ansatser och andra 
goda exempel utvecklade under Life-programmet ska vara 
replikerbara.

Prioriterade insatsområden
Programmet är uppdelat i två delprogram med tre 
underkategorier per delprogram.

Delprogram 1: Miljö
• Miljö och resurseffektivitet – förbättring av 

miljöpolitikens genomförande och integrering.
• Natur och biologisk mångfald – Natura 2000 – 

nätverket som jobbar för att hejda utrotningen av arter 
och livsmiljöer. För svensk del omfattar dessa områden 
t.ex. alvarmarkerna på Öland, de bohusländska 
fjordarna och Tivedens urskogar m.fl.

• Miljöpolicy och information – kunskapsöverföring, 
utbyte av best-practice och kampanjer.

Delprogram 2: Klimat
• Klimatanpassning – samhällets robusthet och förmåga 

att hantera klimatförändringar.
• Begränsning av klimatförändringar – minskade utsläpp 

av växthusgaser.
• Klimatstyrning och information – öka medvetenheten, 

samarbete och kommunikation för att begränsa 
klimatförändringar.

Vem kan söka?

Offentliga organisationer, privata företag, 
forskningsinstitut, universitet, icke-statliga organisationer.

Projektexempel

SemiAquiaticLIFE (Återställa och förbättra 
bevarandestatusen för grod- och kräldjur och vatteninsekter 
i Natura-2000-områden i bl a södra Sverige)-
BIOGASSYS (Hållbart system för framställning och 
användning av biogas) 

Administreras av: EU-kommissionen. Naturvårdsverket är 
nationell kontaktpunkt i Sverige.

Internationella partners: Ja, men det är inget krav.

EU-stöd: (för 2018-2020) 55-75%.

Möjlighet till förstudier: Inga. Möjligt att söka 
skrivarmedel från Naturvårdsverket.

Projekttid: 2-6 år. För integrerade projekt tillämpas en 
ansökningsprocess i två steg.

Länkar: ec.europa.eu/environment/life/index.htm 

LIFE
LIFE är EU: s program för större miljö- och klimatprojekt.

Nyhet! – Nytt Arbetsprogram
I slutet av 2017 antar LIFE ett nytt 
arbetsprogram som gäller för åren 2018-
2020. I Arbetsprogrammet finns prioriteringar 
för projektämnen, budgetfördelningar och 
övergripande information om programmet.
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Programmets övergripande mål är dels att öka kunskapen 
om EU genom att stärka hågkomsten och kunskapen 
kring unionens gemensamma historia och dels att främja 
det aktiva medborgarengagemanget genom olika typer av 
transnationella samarbeten.

Prioriterade insatsområden
Programmet är indelat i följande delprogram:

Europeisk hågkomst
Europas historia kan användas för att lära av tidigare 
erfarenheter och blicka framåt i en demokratisk anda. Det 
ges möjlighet till att reflektera kring de grundläggande 
värden som finns i Europa, till exempel demokrati och 
respekt för mänskliga rättigheter.

Demokratisk delaktighet och engagemang
Fokus på demokratiskt deltagande i en bred bemärkelse 
med aktiviteter direkt kopplade till EU:s politik. Denna del 
är i sin tur indelat i tre olika delprogram:

Vänortssamarbete
I ett vänortssamarbete träffas medborgare från minst två 
olika länder för att diskutera frågor med anknytning till 
programmets årligt valda tema.

Nätverk av städer
Nätverksprojekt syftar till att skapa långsiktiga 
och strukturerade samarbeten mellan kommuner, 
vänortskommittéer, regionala sammanslutningar och 
andra aktörer.

Projekt för det civila samhället
Åtgärden främjar projekt som involverar det civila 
samhällets organisationer i politiska processer på 
europeisk nivå.

Validering
I dagsläget finns ingen aktuell information om detta 
område. 

Vem kan söka?

Programmet är öppet för alla parter som främjar europeiskt 
medborgarskap, det kan till exempel vara offentliga 
organisationer, icke-vinstdrivande organisationer, nätverk/
föreningar av orter.

Projektexempel

ELAINE-projektet, ett erfarenhetsutbytesprojekt, 
beviljades 115 000 euro inom delprogrammet Nätverk för 
Städer. ELAINE-projektet genomförde fem konferenser i 
fem olika länder där olika teman kopplat till integration 
lyftes fram. Projektet avslutades i oktober 2017 med en 
slutkonferens i Bryssel. 

Administreras av: EACEA i Bryssel. Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är nationell 
kontaktpunkt i Sverige.

Internationella partners: Ja, men olika beroende 
delprogram, inget krav för delprogram 1.

EU-stöd: Schablonbaserade belopp.

Möjlighet till förstudier: Nej, men möjlighet finns till 
förberedande aktiviteter.

Projekttid: Från 21 dagar till maximalt två år beroende på 
delprogram.

Länkar: www.mucf.se/europa-medborgarna 

Europa för medborgarna 2014-2020
Europa för medborgarna är ett EU-program med fokus på EU-medborgarnas aktiva 
medborgarskap, europeiska värderingar samt den gemensamma historian. 
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I Sverige ska Asyl-, migrations- och integrationsfonden, 
genom det nationella program¬met, bidra till att 
säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Denna 
politik ska värna asylrätten och inom ramen för den 
reglerade invandringen underlätta rörlighet över gränser, 
främja behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvarata 
migrationens utvecklingseffekter

Prioriterade insatsområden
Programmet har tre huvudområden:

Asyl
Stärka och utveckla det ”Gemensamma Europeiska 
Asyl-systemet” som har till uppgift att se till att EU:s 
juridiska ramverk är effektivt och appliceras enhetligt och 
gränsöverskridande inom de 28 medlemsländerna.

Legal migration och integration
Stödja legal migration till EU-länderna i led med 
arbetsmarknadsmässiga behov och underlätta effektiv 
integration av icke-EU-medborgare.

Återvändande
Förbättra villkoren och möjligheterna kring en rättvis, 
effektiv och hållbar återvändande-strategi för de 
återvändande.

Vem kan söka?

Programmet riktar sig till lokala eller regionala 
myndigheter, icke-statliga aktörer samt även nationella 
myndigheter om en medlemsstats administrativa 
organisation så kräver, i EU:s medlemsstater. Undantagna 
länder är Danmark, Irland och Storbritannien utifrån 
enskilda medlemsavtal.

Projektexempel

Länsstyrelsen i Norrbottens län har beviljats medel från 
Asyl-, migrations- och integrationsfonden för projektet 
Integration och tillväxt i Norrbotten.
Projektet ska stärka asylmottagandet genom att utbilda 
personal och utarbeta en länsövergripande modell för 
snabbare inventering av asylsökandes kompetens och 
yrkeserfarenheter. En snabbare inventering av kompetens 
och erfarenheter väntas korta vägen till arbete

Administreras av: Migrationsverket.

Internationella partners: Uppmuntras.

EU-stöd: Upp till 75 %.

Möjlighet till förstudier: Ja.

Projekttid: Max 3 år.

Länkar: www.migrationsverket.se

Asyl, migration och integrationsfonden 
(AMIF)
EU:s nya fond för utvecklingsarbete kring hela migrationsprocessen.
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Syftet med programmet för Sysselsättning och Social 
Innovation är att stödja sysselsättning, socialpolitik och 
rörlighet på arbetsmarknaden inom EU. Programmet 
ämnar även pröva idéer till reformer i praktiken, utvärdera 
dem och främja de bästa idéerna i EU-länderna samt 
modernisera EU-lagstiftningen och säkerställa effektiv 
tillämpning av den. Programmet ska hjälpa unga 
människor, främja jämställdhet, bekämpa diskriminering 
och minska långtidsarbetslöshet och social exkludering.

Prioriterade insatsområden
Sysselsättnings-och socialpolitiska åtgärder, tre delprogram.

Progress: Modernisering av sysselsättning och 
socialpolitik
Modernisering av sysselsättnings- och socialpolitik med 
speciellt fokus på ungdoms-arbetslöshet, social inkludering, 
fattigdomsbekämpning och arbetsmarknadsförhållanden. 

Eures: Främjande av yrkesmässig rörlighet
Eures är ett europeiskt nätverk som ger information 
och vägledning till alla medborgare som vill dra nytta 
av den fria rörligheten för arbetstagare, arbetsgivare och 
arbetssökande.

Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap
Programmet bidrar med mikrofinansiering till individer 
och mikroföretag i samverkan med nationella, regionala 
och lokala myndigheter. Det är första gången EU-
kommissionen finansierar socialt entreprenörskap. Medel 
ska användas för att hjälpa sociala företag att få fäste och 
utvecklas. Programmet kommer också att främja bra idéer 
och bästa praxis.

Vem kan söka?

Nationella, regionala och lokala myndigheter, 
arbetsmarknadens parter, arbetsförmedlingar, högskolor och 
forskningsinstitut samt icke-statliga organisationer.

Projektexempel

Projektet REaD arbetar med analys, seminarier, workshops 
samt upprättande av nätverk för att öka medvetenhet, öka 
kunskaper samt finna långsiktiga former för arbete med 
mångfald, jämställdhet samt inkludering på arbetsplatsen. 
Projektet kommer att genomföras i åtta städer runt om i 
Sverige, däribland Malmö.

Administreras av: EU-kommissionen.

Internationella partners: Ja.

EU-stöd: Se aktuell utlysning.

Möjlighet till förstudier: Nej.

Projekttid: Se aktuell utlysning.

Länkar: ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081

Programmet för sysselsättning & social 
innovation (EaSI)
EU:s program för att främja sysselsättning och utvecklandet av social innovation.
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Programmets målsättning är att främja frihet, rättvisa 
och säkerhet för alla EU-medborgare vilket är en del av 
EU:s grundläggande principer. Programmet ska bidra till 
att individers rättigheter skyddas enligt EU:s fördrag och 
internationella människorättskonventioner.

Prioriterade insatsområden
Programmet kommer att främja åtgärder som:

• Bekämpar diskriminering.
• Bekämpar rasism, främlingsfientlighet, homofobi och 

andra former av intolerans.
• Främjar och skyddar rättigheter för personer med 

funktionsnedsättningar.
• Förebygger och bekämpar våld mot barn, ungdomar, 

kvinnor och andra utsatta grupper.
• Främjar barns rättigheter.
• Arbetar för att säkra högsta möjliga integritets- och 

personskydd i form av skyddande av personuppgifter 
och privatliv.

• Främjar upplysning och utövande av de 
grundläggande rättigheterna som grundar sig på 
unionsmedborgarskapet.

• Främjar konsumentskydd.

Vem kan söka?

Programmet är öppet för bland annat offentliga och privata 
organisationer, universitets- och forskningsinstitut, icke-
statliga organisationer och myndigheter.

Övriga viktiga fakta om programmet:

• Projekten måste bestå av minst 2 organisationer från 2 
EU-länder

• Projekten finansieras upp till 80% av EU
• Projekten måste innehålla ett tydligt europeiskt 

mervärde
• Kommuner, regioner, nationella myndigheter, 

ideella föreningar, privata företag, universitet, 
forskningsinstitut, etc. kan delta i projekt

• Möjliga aktiviteter är t ex fortbildning som 
personalutbyte och workshops; ömsesidigt lärande, 
samarbeten, erfarenhetsutbyten; konferenser för 
spridning och kampanjande

Administreras av: EU-kommissionen.

Internationella partners: Ja.

EU-stöd: Max 80 %.

Möjlighet till förstudier: Ibland. Se aktuell utlysning.

Projekttid: Max 2 år. 

Länkar: ec.europa.eu/justice/grants1/
programmes-2014-2020/rec/index_en.htm

Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap
EU:s program för att främja rättigheter, jämlikhet och medborgarskap. 

Foto: EU-kommissionen

Foto: EU-kommissionen
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Programmet ska bidra till främjandet av integrerad hållbar 
stadsutveckling och att möjliggöra samarbete mellan olika 
städer och i olika länder för att utveckla lösningar på 
urbana problem, där städerna ofta har en nyckelroll i de allt 
mer komplexa samhällsutmaningarna. 

Prioriterade insatsområden
Programmet har fyra prioriterade områden: 

• Förbättra städers förmåga att hantera hållbar 
stadsutveckling. 

• Förbättra utformningen av strategier för hållbar 
stadsutveckling. 

• Förbättra genomförandet av strategier och åtgärder för 
hållbar stadsutveckling.

• Se till att ansvariga på alla nivåer har tillgång till 
kunskap och utbyter kunskap inom alla aspekter av 
hållbar stadsutveckling. 

Inom programmet ges möjlighet för aktiviteter inom 
följande tre områden;

Transnationella nätverk
Detta insatsområde ger städer möjlighet att utbyta 
erfarenheter och diskutera problemlösningar för att lära 
av varandra. Dessutom ges här möjlighet att identifiera 
god praxis för att utforma och genomföra integrerad 
stadspolitik.

Kapacitetsbyggande
Förbättra kapaciteten hos urbana praktiker och 
beslutsfattare för att utveckla integrerade och deltagande 
metoder och strategier för utformning och genomförande 
av stadspolitik.

Kapitalisering och spridning
För att bygga och dela kunskap, praktik och 
rekommendationer och informera om utformning och 
genomförande av hållbar urban politik på lokal, regional, 
nationell och EU-nivå. 

Vem kan söka?

Större och mindre städer och kommuner (ingen nedre 
gräns för antal invånare), olika förvaltningsnivåer 
inom kommunen såsom distrikt och stadsdelar, 
storstadsmyndigheter och organiserade tätorter.

Projektexempel

Karlskrona var partner i projektet REPAIR, som arbetade 
inom området ”kulturarv och stadsutveckling”. I 
projektet deltog totalt tio partners. Projektet syftade till 
att förverkliga potentialen i övergivna militära områden 
som en viktig del av förnyande hållbar stadsutveckling. 
Inom projektets ramar fick Karlskrona möjlighet att 
arbeta med lokala utmaningar så som frågor kring 
bevarandet av historiska byggnader och utvecklandet av en 
universitetsmiljö. 

Administreras av: Sekretariat Paris. Nationell 
kontaktpunkt i Malmö. 

Internationella partners: Ja.

EU-stöd: Maximalt 70-85 % av projektets kostnader 
beroende på vilket land organisationen kommer ifrån. För 
Sverige gäller 70 %.

Möjlighet till förstudier: Nej.

Projekttid: Varierar, se aktuell utlysning eller nätverk. 

Länkar: urbact.eu/en/about-urbact/urbact-2014-2020

URBACT III
Urbact III är EU:s program för utbyte och lärande kring hållbar stadsutveckling.

Foto: Helsingborgs stad

Foto: Burlövs kommun
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COSME är en förkortning av Competetiveness of 
Enterprises and Small and Mediumsized Enterprises. 
Programmet syftar till att underlätta för främst små och 
medelstora företag genom att ge stöd kring etablering av 
företag på nya marknader, satsningar på entreprenörskap, 
regelförenklingar och genom enklare tillgång till kapital.

Prioriterade insatsområden
Det finns fyra prioriterade insatsområden inom programmet: 

Tillträde till marknader
Genom Europe Enterprise Network, som består av ca 600 
kontor i 50-tal länder, vill EU göra det lättare för små och 
medelstora företag att nå nya marknader och expandera 
internationellt.

Tillgång till kapital
COSME finansierar garantier och motgarantier för 
finansiella intermediärer (t.ex. banker, garantiorganisationer 
och leasingföretag). Genom att dela risken underlättas det 
för finansiella intermediärer att erbjuda lånefinansiering för 
småföretag som inte annars får tillgång till det kapital de 
behöver.

Entreprenörskap
Genom The Entrepreneurship 2020 Action Plan ska EU:

• Stimulera utbildningar i entreprenörskap genom 
kompetensutbyte och ”best practice” inom EU.

• Stärka affärsklimatet och göra det lättare för 
entreprenörer att växa.

• Nå specifika grupper genom mentorskap och förebilder 
(Erasmus for young entrepreneurs, Europeiskt nätverk 
för kvinnligt företagande).

Näringslivförutsättningar
Minskad administration och regelförenkling för företag. 
Utbyte av ”best practices” mellan nationella organisationer för 
att på sätt förbättra policys för små och medelstora företag.

Vem kan söka?

Beroende på vilken del av programmet kan följande söka: 
entreprenörer i små och medelstora företag, individer som 
vill bli entreprenörer samt nationella, regionala och lokala 
myndigheter.

Projektexempel

Net4Biz- Networking for Business var ett projekt där 
Europa Institutet i Västerås samverkade med 11 andra 
deltagande organisationer. Syftet med projektet var 
att främja företagens internationalisering och ge dem 
möjligheter att nå ut till nya marknader. Inom projektet 
anordnades seminarier och workshops med målet att 
företagen ska få ökad kunskap inför en etablering på den 
internationella marknaden. Även matchmaking-evenemang 
arrangerades inom sektorerna förnybar energi, hållbart 
byggande samt avfallshantering. 

Administreras av: Executive Agency for Small and 
Mediumsized Enterprises, EASME. Tillväxtverket är 
nationell kontaktpunkt i Sverige.

Internationella partners: Varierar, se aktuell utlysning för 
detaljerad information.

EU-stöd: Varierar beroende på utlysning. Projektet 
finansierar vanligtvis maximalt 75-90 % av kostnaderna för 
projektet.

Möjlighet till förstudier: Nej.

Projekttid: Se aktuell utlysning. 

Länkar: ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_
en.htm

COSME
EU:s program för att främja företagens konkurrenskraft.

Foto: EU-kommissionen
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Fonden syftar till att åtgärda de felande länkarna i 
Europas infrastruktur för transport, energi och telekom. 
För att åstadkomma detta riktas stöden till prioriterade 
infrastrukturstråk (TEN-T) och områden. Fonden ska 
skapa effektiva och hållbara gränsöverskridande nätverk i 
Europa och gynnar därför främst rena transportsätt och 
användningen av förnyelsebara energikällor. Fonden ska 
även främja investeringar i bredbandsnät samt utveckling av 
offentliga digitala tjänster.

Prioriterade insatsområden
Fonden har tre insatsområden:

Transport
12 utav 29 miljarder euro har allokerats till delprogrammet 
transport. Fonden kommer i huvudsak att stödja projekt som 
underlättar gränsöverskridande förbindelser och avlägsnar 
flaskhalsar.

Energi
Inom energiområdet ska fonden enligt EU:s energi- 
och klimatmål för år 2020 stödja de projekt som; 
förbättrar energiinfrastrukturen, tillgodoser den framtida 
energiefterfrågan och ökar andelen förnybar el. Insatserna 
riktas till de ”korridorer” som är i störst behov utav 
upprustning, exempelvis att säkra Europas oberoende av 
gastillgång från Ryssland.

Telekommunikation
På kommunikationsområdet ska fonden stödja de projekt 
som vill utveckla och förbättra driften och infrastrukturen för 
digitala tjänster. Genom att göra internet tillgängligt för fler 
hoppas man kunna påskynda utnyttjande och utbyggande 
för digitala tjänster såsom ny infrastruktur för e-legitimation, 
e-upphandling, elektroniska patientjournaler, e-juridik och 
tullrelaterade tjänster.

Vem kan söka?

Näringsdepartementet beslutar vilka svenska projekt 
som får ansöka om medel från programmet. Trafikverket 
är nationell koordinator för delprogrammet transport, 
Energimyndigheten för delprogram energi och Post- och 
telestyrelsen för telekommunikation.

Projektexempel

Under förra programperioden fick Malmö stad stöd inom 
TEN-T programmet. Målet var att förhindra flaskhalsar i 
distributionsleden och effektivisera containerhanteringen 
i området genom att bland annat dra två järnvägsspår och 
bygga en combi-terminal för olika slags godsbåtar. Projektet 
stod klart 2010 och infrastrukturen i Malmös Norra Hamn 
kan idag hantera fem gånger mer gods än innan projektet 
startade.

Administreras av: EU-kommissionen.

Internationella partners: Ja.

EU-stöd: Mellan 10-50%.

Möjlighet till förstudier: Nej.

Projekttid: Varierar.

Länkar: ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-
europe-facility

Fonden för ett sammanlänkat Europa
EU:s fond för strategiska infrastrukturprojekt inom transport, energi och telekom.

Foto: CC Håkan Dahlström flickr.com
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Urban Innovative Actions (UIA) är ett nytt EU-initiativ 
för att förse urbana områden i Europa resurser för att 
testa nya idéer och lösningar för urbana utmaningar. 
Utmaningar som arbetslöshet, integration och föroreningar 
är gemensamt för majoriteten av stadsområdena i Europa, 
men stadsområden är också dynamiska platser där 
förändring kanske snabbt och på stor skala. Programmet 
erbjuder möjligheter för lokala myndigheter att utforska 
innovativa, oprövade och kreativa lösningar på de urbana 
utmaningarna.

Prioriterade insatsområden
Programmets insatsområden är kopplade till den europeiska 
urbana agendan:

• Hållbar landanvändning
• Offentlig upphandling
• Energiövergång
• Klimatanpassaning
• Rörlighet i städer
• Digitalisering
• Cirkulär ekonomi
• Arbete och yrkesfärdigheter i den lokala ekonomin
• Fattigdom i städer
• Integration av migranter och flyktingar
• Bostäder
• Luftkvalité

Inför varje utlysning prioriteras ett begränsat antal av 
insatsområdena, men samtliga områden kommer behandlas 
under programperioden.

Vem kan söka?

Kommuner och kommunala myndigheter med fler än 
50,000 invånare i samarbete med lokala aktörer i både den 
offentliga, privata och idéburna sektorn. Det finns även 
möjlighet för en grupp av städer som omfattas av EU:s 
definition av stad, småstad eller förort som tillsammans 
innefattar mer än 50,000 invånare att tillsammans söka 
stöd.

Projektexempel

Fossil free Energy District (FED) är ett projekt som drivs 
av Göteborgs stad, som tillsammans med kommunala 
bolag, det lokala näringslivet och forskningsinstitut 
arbetar med att minska mängden av energi från fossila 
bränslen. Projektet bygger på energieffektivitet och smarta 
energisystem för den offentliga infrastrukturen och för 
bostäder, och ett mål i projektet är att resultaten ska kunna 
skalas upp och lösningarna ska vara överförbara i hela 
Europa.

Administreras av: EU-kommissionen.

Internationella partners: I regel inga, men det är möjligt 
för städer i gränsregioner att gemensamt söka stöd.

EU-stöd: Upp till 80%.

Möjlighet till förstudier: Nej.

Projekttid: 3 år + 1 år för kunskapsöverföring.

Länkar: http://www.uia-initiative.eu/

Urban Innovative Actions (UIA)
EU:s program för hållbar stadsutveckling
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Målet är att underlätta för den privata och offentliga 
sektorn att arbeta tillsammans för att kunna leverera 
lösningar på de stora utmaningar vårt samhälle står inför. 
Horisont 2020 är inte bara ett forskningsprogram för 
universitet och högskolor utan riktar sig i lika stor del 
till offentlig sektor samt små och medelstora företag. 
Tanken är att ta idéer från laboratorier till marknaden 
för att lösa samhällsproblem samt för att stärka Europas 
position på världsmarkanden. Syftet med Horisont 2020 
är även att implementera ett av Europa 2020-strategins 
flaggskeppsinitiativ Innovationsunionen.

Prioriterade insatsområden
Det finns tre prioriterade insatsområden inom programmet:

Spetskompetens
Stärka EU:s globala ställning inom F & I (Europeiska 
Forskningsrådet, Marie Curie, samverkansforskning nya 
forskningsområden, forskningsinfrastruktur).

Industriellt ledarskap
Göra EU mer attraktivt för investeringar i F & I, bekämpa 
krisen, skapa jobb och tillväxt (riskkapital, bioteknologi, 
nanoteknologi, IKT mm.).

Samhälleliga utmaningar
Fokus på de stora samhälleliga utmaningar som finns: hälsa, 
transport, klimat (tvärvetenskapliga samarbeten, kommuner, 
näringsliv).

Vem kan söka?

Offentlig, privat och civil sektor, forskningsinstitut, 
högskola och universitet.

Projektexempel

IMAILE (Innovative Methods for award procedures 
ICT learning Europe) är ett projekt där syftet är att 
integrera informationsteknologin i lärandet och att 
skapa individanpassade inlärningsplattformer för elever. 
Projektet drivs i samarbete med tio partners i sju länder, 
där Halmstad kommun är projektägare. Redskapet som 
används i projektet är en förkommersiell upphandling där 
man utgår från ett behov och man öppnar upp för företag 
att komma in med förslag på hur man bäst möter behovet 
och vad det skulle kosta. 

Administreras av: EU-kommissionen. VINNOVA är 
nationell kontaktpunkt i Sverige.

Internationella partners: Ja, minst två partners.

EU-stöd: 70-100 %.

Kvar att söka: Det finns ca 30 miljarder euro kvar att söka. 

Möjlighet till förstudier: Nej, inte inom Horisont 2020. 
Det kan, beroende på utlysning, vara möjligt att genomföra 
en förstudie med finansiering från svenska myndigheter, 
exempelvis VINNOVA, Formas, Tillväxtverket och 
Naturvårdsverket.

Projekttid: Varierar, se aktuell utlysning. 

Länkar: ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm 

Horisont 2020
Horisont 2020 är EU:s nya program för forskning och innovation.
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