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Från idé till verklighet
Information om EU-program 2007–2013

Förord
Nu drar en ny programperiod igång för olika
EU-fonder och program. Inför perioden
2007–2013 trycker EU extra på att insatserna
ska bidra till att öka Europas globala konkur
renskraft genom entreprenörskap, innovationer,
tillväxt och sysselsättning. Man kan möjligen
förledas att tro att det då bara handlar om att
stödja spjutspetsteknologi och framväxt av högteknologiska företag. Men alla som arbetat med
lokal och regional utveckling vet att det inte
räcker.
För att möta en ökad internationell konkurrens
och skapa en hållbar tillväxt måste alla verksamheter i samhället ständigt utvecklas och förbättras. Exemplen är otaliga. Utbildningssystemet
behöver bli bättre på att utnyttja ny teknik,
kollektivtrafiken måste bli både ”smartare” och
mer energieffektiv, demografiska utmaningar
kombinerat med medicinska genombrott kräver
nytänkande i vården och globaliseringen innebär
att behovet av fördjupat samarbete med kommuner och regioner i andra länder ökar. Oavsett
bransch eller sektor bör man utifrån det kommunala eller landstingskommunala perspektivet
fundera på om EU:s fonder och program kan
stödja i form av kunskap eller ekonomiska
bidrag.

Med den guide till EU:s olika fonder och program som du nu håller i din hand vill vi stödja
våra medlemmar i deras arbete med lokal och
regional utveckling. Huvudsyftet med guiden är
att översiktligt informera om vilka möjligheter
som finns att under denna programperiod få
stöd för att genomföra angelägna utvecklings
insatser.
Du får en första anvisning om vilka typer av
aktiviteter som är berättigade till stöd och
vart man kan vända sig för att få mer detaljerad information. Observera också att löpande
görs inom flera av EU:s program revideringar
och utfärdas särskilda ansökningsförfaranden
(”calls”) inom olika ämnesområden.
De flesta webblänkar i detta elektroniska dokument är klickbara.

Stockholm i november 2007
Ulf Johansson och Ann-Sofie Eriksson
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Sveriges Kommuner och Landsting
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Ny period – nya möjligheter
Genom medlemskapet i EU har Sverige i hög
grad fördjupat sin delaktighet i det gränsöverskridande samarbetet för hållbar utveckling och
tillväxt. Världsekonomin globaliseras alltmer.
Då blir kunskap och kompetens en allt viktigare
framgångsfaktor. Tillsammans med medlemsstaterna driver EU en gemensam strategi – Lissabonstrategin – för att på bred front möta de
ekonomiska, sociala och miljöutmaningar som
unionen står inför.
Lissabonstrategin handlar om att:
• förbereda EU för övergången till en ekonomi
och ett samhälle som baserar sig på kunskaper
• främja utnyttjandet av IT, forskning och utveckling
• fullborda den inre marknaden
• genomföra reformer som gynnar konkurrenskraft och innovation
• investera i människor och bekämpa social utslagning
• stärka de offentliga finanserna i EU-länderna
• säkra att ekonomisk tillväxt går hand i hand
med hållbar utveckling

EU-stöd kan hjälpa till
att förverkliga idéer
När nu EU går in i en ny budgetperiod för åren
2007–2013 sammanfaller detta med lanseringen
av en rad olika fleråriga program som syftar till
att stödja arbetet för hållbar utveckling och
tillväxt. Dessa program är till för att stödja och
uppmuntra olika aktörer inom samhället som
verkar för att uppnå EU:s mål, bland annat Lissabonstrategin. Programmen är omfattande i
såväl budget som omfång – allt från restaurering av fågelreservat till forskning inom rymdteknik kan få stöd. Många av ansökningarna
sker i konkurrens med projekt i hela unionen.
Medverkan i EU-projekt ger, förutom viktiga
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finansieringsmöjligheter, tillgång till kunskap
genom nätverk inom hela unionen samt utvecklade samarbeten mellan privat och offentlig
sektor. Oavsett om man är verksam i kommun,
landsting eller region, företag, högskola eller
annan organisation finns möjligheter att växla
upp utvecklingsarbetet genom att söka EUfinansiering.

EU:s budget omsätts i olika program
EU-budgeten 2007 uppgår till ca 117 miljarder
euro (drygt 1000 miljarder SEK) och är inriktad
på hållbar tillväxt, miljövård och landsbygdsutveckling. Utgifterna för sektorerna konkurrenskraft och innovation har ökat med 54 procent
sedan föregående år. Konkurrenskraftsområdet
i sin helhet kommer att få ytterligare 9,4 miljarder euro till forskning, livslångt lärande, energi
och transport och den socialpolitiska agendan.
Den största delen av budgeten (55 miljarder
euro) går till naturresursområdet och omfattar
miljön, landsbygdsutvecklingen och jordbruket.
6,1 miljarder euro har öronmärkts för arbete
utanför EU:s gränser – utvecklingssamarbete,
den europeiska grannskapspolitiken och stöd till
framtida medlemsländer.
Stora delar av EU-politiken genomförs i olika
former av program. Programmen utgår från
gemensamma riktlinjer på EU-nivå men kan
genomföras på många olika sätt. Vissa program,
som till exempel EU:s sjunde ramprogram för
forskning, utveckling och demonstration, hanteras av kommissionen i Bryssel, medan andra
program inom till exempel EU:s sammanhållningspolitik (regionalpolitik) i all väsentlighet är
decentraliserade till medlemsländernas regioner.
Programmens struktur och administration skiljer sig åt. Formerna för ansökningar, handläggningstider, medfinansiering m.m. varierar mellan programmen.

Från idé till verklighet

EU:s budget

EU:s fonder

Exempel på program som förvaltas direkt av
kommissionen:

Exempel på program som förvaltas av nationella
eller regionala aktörer:

đ1SPHSBNGSGPSTLOJOH
đ1SPHSBNGSLPOLVSSFOTLSBGUPDIJOOPWBUJPO
đ,VMUVSQSPHSBN
đ5SBOTOBUJPOFMMBOUWFSL

đ1SPHSBNGSSFHJPOBMLPOLVSSFOTLSBGU
đ1SPHSBNGSUSBOTOBUJPOFMMUTBNBSCFUF
đ-BOETCZHETQSPHSBN

1SPKFLUBOTLOJOHBSHSUJMM#SZTTFM
4WFOTLBNZOEJHIFUFSJOGPSNFSBSPDILPPSEJOFSBS

1SPKFLUBOTLOJOHBSHSUJMMGSWBMUOJOHTNZOEJHIFU UFY/VUFLPDIMOTTUZSFMTF

Olika EU-program förvaltas på olika nivåer

Vem kan söka projektmedel?
Generellt är de flesta bidrag möjliga att söka för
olika offentliga organ och företag. Ibland krävs
dock nationell eller regional samordning av mer
omfattande projekt. Detta kan ställa speciella
anpassningskrav på till exempel lokala aktörer.
I andra fall, till exempel för vissa forskningsprogram, förutsätts samarbete med universitet
eller högskolor. Många program riktar sig till
näringslivet eller samarbeten mellan till exempel näringsliv, politik och universitetsvärlden.
Ofta förutsätts olika former av samverkan mellan olika aktörer för att förverkliga projektidéer.
Stöd från EU kräver i allmänhet betydande mått
av egenfinansiering från den ansökande partens
sida, ofta 25–50 procent av den totala kostnaden.

Information om EU-program 2007–2013

Information om hur man kan ta del av
olika program
I denna skrift lämnas kortfattad information av
ett urval av de program som EU-kommissionen
sjösätter 2007–2008. Programmen är fleråriga
och ansökningstillfällen och kriterier varierar
från program till program. I merparten av fallen finns det en utpekad svensk myndighet som
har ansvar för att informera om ett program
och vad som krävs för att söka medel. I de fall
programmen drivs på regional nivå finns en
förvaltningsmyndighet till exempel Nutek eller
region/samverkansorgan/länsstyrelse som kan
bistå med information. På förbundets webbplats
www.skl.se under EU:s strukturfonder kan man
prenumerera på nyheter.
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Program för regional konkurrenskraft,
entreprenörskap och sysselsättning (mål 2)
EU:s sammanhållningspolitik har som mål att
bidra till ekonomisk och social sammanhållning
inom EU. Den syftar till att minska regionala
skillnader och ojämlikhet mellan människor.
Dess främsta instrument är de s k strukturfonderna som omfattar drygt en tredjedel av EU:s
budget. Det finns tre mål för sammanhållningspolitiken; konvergens, regional konkurrenskraft
och sysselsättning (mål 2) samt territoriellt samarbete (mål 3). Sverige tilldelas medel inom de
två sistnämnda målen
Mål 2 genomförs via åtta regionala program
som har upprättats i partnerskap på regional
nivå. Nytt för denna period är att Europiska
socialfonden (ESF) ingår i mål 2. För ESF-delen
utarbetas ett nationellt program och åtta regionala planer. Svenska regioner tilldelas medel för
insatser inom områdena:

Fokusområden
Innovativa miljöer – exempel på insatser
• Samarbete mellan FoU, näringsliv och
offentlig sektor
• Utveckling av regionala profilområden
• Tillvarata naturmiljöer, kultur och kulturarv i
utvecklingen
• Innovationsförmågan i näringslivet
• Nya produkter och tjänster
• Kommersialisering av forskningsresultat och
goda idéer

Entreprenörskap – exempel på insatser
• Främja entreprenörskap, företagande och
nyföretagande
• Öka det internationella affärsutbyte inom
näringslivet
• Hållbart energisystem som en drivkraft för
teknik-, produkt- och tjänsteutveckling
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• Näringsverksamhet som baseras på
naturmiljöer
• Kultur och kulturarv

Tillgänglighet – exempel på insatser
• Utveckla samverkan mellan olika transportslag.
• Utveckla persontransporter som förbättrar
tillgängligheten.
• Stimulera och underlätta IT-användningen i
små och medelstora företag.
• Utveckla produkter och tjänster, såväl privata
som offentliga, som syftar till att öka tillgängligheten till, och nyttan av IT för människor
och företag.
• Fullfölja bredbandsutbyggnad i gles- och
landsbygd.

Ökat arbetskraftsutbud – exempel på insatser
(tidigare Växtkraft Mål 3)
• Främja kompetensutveckling av redan
sysselsatta.
• Underlätta för personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden att träda in och stanna kvar
i arbete.
• Förebygga och motverka diskriminering och
utestängning på arbetsmarknaden.
• Förebygga långtidssjukskrivningar och underlätta en återgång till arbete för personer som
är eller har varit långtidssjukskrivna

Budget
Under perioden 2007–2013 fördelar EU cirka 15
miljarder kronor till de regionala programmen.
Inom mål 2 Konkurrenskraft och sysselsättning
finns 8,4 mdkr till satsningar på innovativa
miljöer, entreprenörskap och tillgänglighet, 6,2
mdkr finns till satsningar på sysselsättning.

Från idé till verklighet

Huvudprincipen för EU-finansiering är att varje
satsad krona från EU ska medfinansieras med
motsvarande belopp av den sökande. Principerna
för medfinansiering varierar mellan olika mål
och program.

Tabell: Regional konkurrenskraft och sysselsättning
för programperioden 2007–2013 fördelning mellan geografiska program (exklusive Europeiska socialfonden)

Socialfonden
Socialfonden är inriktad mot två målgrupper.
Programområde 1 vänder sig till alla sysselsatta,
såväl företagare som anställda, medarbetare, chefer inom privat, offentlig och ideell verksamhet.
Programområde 2 vänder sig till personer som
står långt ifrån arbetsmarknaden, dvs arbetslösa,
sjukskrivna och socialbidragstagare.

Regionala program

Regionala utvecklingsfonden

Övre Norrland (Norrbottens och Västerbottens län)

2 183 mnkr

Mellersta Norrland (Jämtlands och Västernorrlands län)

1 590 mnkr

Norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län)

1 755 mnkr

Stockholm (Stockholms län)

338 mnkr

Östra Mellansverige (Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands och Östergötlands län

729 mnkr

Västsverige (Västra Götalands och Hallands län)

572 mnkr

Småland och öarna (Kalmar, Kronobergs, Jönköpings och Gotlands län)

607 mnkr

Sydsverige (Skåne och Blekinge län)

636 mnkr

Summa

8 411 mnkr

Vem kan söka?

Kontakt

Regionalfonden

Verket för Näringslivsutveckling, Nutek: www.
nutek.se/

Offentliga aktörer på nationell, regional och lokal nivå, offentligt likvärdiga organisationer (till
exempel forsknings- och utbildningsinstitutioner, intresseföreningar and andra icke vinstdrivande organisationer). Privata aktörer uppmuntras att delta, men är inte berättigade finansiering
från EU.

Svenska ESF-rådet: www.esf.se/
Inom varje programområde finns ett s.k. strukturfondspartnerskap vars huvuduppgift är att
prioritera bland de formellt beslutade ansökningar.

Länkar för mer info
Övre Norrland: www.bd.lst.se
Mellersta Norrland: www.z.lst.se
Norra Mellansverige: www.x.lst.se
Stockholm: www.ab.lst.se
Östra Mellansverige: www.t.lst.se
Västsverige: www.vgregion.se
Småland med öarna: www.f.lst.se
Sydsverige: www.skane.se/
EU-kommissionen: ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

Information om EU-program 2007–2013
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Program för territoriellt samarbete (mål 3)
Syftet med territoriella samarbeten (tidigare Interreg) är att skapa bra förutsättningar för ökad
tillväxt och konkurrenskraft i regioner. Sverige
har fördelat 2,1 miljarder kronor till de territoriella programmen. Dessa omfattar totalt cirka 10
miljarder kronor, vilka svenska aktörer kan söka
i konkurrens med andra länder.

Exempel på aktiviteter som kan få stöd
Det territoriella samarbetet kan till exempel
stödja åtgärder som att minimera gränshinder
för gränspendlare och näringsliv, främja nätverkssamverkan mellan företag över gränser,
gränsöverskridande samverkanslösningar för
viktiga samhällsfunktioner, stärka innovativa
miljöer, förbättra kommunikationer mellan de
nordiska storstadsregionerna, sjömotorvägar över
Östersjön för att effektivisera transporterna,
främja samarbete över nationsgränser för ett
hållbart och innovativt nyttjande och utveckling

av naturresurser, kultur och kulturarv, främja
fördjupat samarbete kring miljöproblematiken i
Östersjön och Nordsjön.
Totalt berörs Sverige av 14 program för territo
riellt samarbete och ett antal underprogram.
Programmen ges olika utformning och innehåll
beroende av hur samarbetsområdena ser ut och
vilka insatser som prioriteras. 17 av landets 21 län
är stödberättigade för gränsöverskridande samarbete, resterande län har också möjlighet att
medverka med upp till 20 procent av programmens totala budget.
Östersjöprogrammet och de interregionala
programmen omfattar hela Sverige.
Nordsjöprogrammet är begränsat till Västra
Götalands, Värmlands, Hallands, Kronobergs
och Skånes län, medan Norra Periferiprogrammet berör Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. Delprogrammet

Territoriellt samarbete i tre former
Gränsregionala program

Budget
400 milj euro

Samarbetet sker mellan gränsregioner som fysiskt gränsar till varandra alternativt har en sjögräns på max 15
mil. Syftet är att genom aktiva och strategiska åtgärder utveckla en attraktiv gränsregion.
Sverige omfattas av följande program: Nord, Botnia-Atlantica, Sverige-Norge, Central Baltic, ÖresundKattegatt-Skagerack och South Baltic. Dessutom finns ett grannskapsprogram – Kolarctic, som finansieras via
European Neighbourhood Partnership Instruments (ENPI) för samarbete med Ryssland.
Transnationella program

415 milj euro

Transnationella program syftar till strategiska samarbeten över större geografiska områden som är sammanhängande eller som har starka gemensamma territoriella förutsättningar.
Sverige omfattas av tre transnationella program under 2007-2013: Östersjöprogrammet, Nordsjöprogrammet och Norra Periferiprogrammet.
Interregionala program

442 milj euro

Är europatäckande och syftar främst till erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan regionala och lokala aktörer. Regioner från hela Europeiska Unionen, Norge och Schweiz kan ingå i programmets projekt.
Sverige omfattas av fyra interregionala program: Programmet för interregionalt samarbete (Interreg IVC),
URBACT II, ESPON 2013 och INTERACT II.

Summa
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1 257 milj euro

Från idé till verklighet

Kolarctic är inriktat på samarbetet mellan
Nordkalotten och det ryska programområdet.
För de interregionala programmen finns ingen
geografisk avgränsning, de omfattar hela unionen. Interreg IVC är inriktat på innovationsfrämjande insatser och riskförebyggande, medan
URBACT II syftar till hållbar stadsutveckling.
ESPON 2013 är inriktat på tillämpad forskning
med fokus på den rumsliga utvecklingen i Europa. INTERACT II är ett program för erfarenhetsutbyte på programnivå mellan förvaltningsmyndigheter och sekretariat.

Vem kan söka?
Offentliga aktörer på nationell, regional och
lokal nivå
Offentligt likvärdiga organisationer (till exempel
forsknings- och utbildningsinstitutioner, intresseföreningar and andra icke vinstdrivande organisationer)
Privata aktörer uppmuntras att delta, men är
inte berättigade finansiering från EU.

Kontakt
Verket för Näringslivsutveckling, Nutek:
www.nutek.se.
Samlad information om samtliga territoriella
program: www.interreg.se (från 2008)

Länkar för mer info
EU-kommissionen: www.ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

Gränsregionala program:
Öresund-Kattegatt-Skagerack: www.oresundskomiteen.dk, www.regionhalland.se
Sverige-Norge: www.interreg-sverige-norge.com
Botnia-Atlantica: www.botnia-atlantica.eu
Nord: www.bd.lst.se/program
Central Baltic: www.ab.lst.se
South Baltic: www.kalmar.regionforbund.se, www.skane.se, www.regionblekinge.se
Grannskapsprogrammet Kolarctic: www.interregnord.com

Transnationella program:
Östersjöprogrammet: www.eu.baltic.net/
Norra Periferiprogrammet: www.northernperiphery.net/
Nordsjöprogrammet: www.interregnorthsea.org/

Interregionala program:
Interreg IVC: www.interreg3c.net
URBACT II: www.urbact.eu/
ESPON 2013 : www.espon.eu/
INTERACT II : www.interact-eu.net/

Information om EU-program 2007–2013
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Landsbygdsprogrammet
Programmet syftar till att landsbygden ska utvecklas på ett hållbart sätt, ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Programmet finansieras både
från EU-budgeten och nationellt och omfattar
totalt cirka 35 miljarder kronor, eller cirka 5
miljarder kronor per år. Landsbygdsprogrammet
innehåller stöd inom fyra områden:
Landsbygdsprogrammet 2007–2013
Utveckling av landsbygden
Miljöförbättrande åtgärder
Ökad konkurrenskraft inom jordbruk, skogsbruk, trädgård
Rennäring och livsmedelsförädling
Summa

Exempel på aktiviteter som kan få stöd:

med den offentliga sektorn. Syftet är att med
stöd av lokal kunskap och lokalt engagemang
uppnå målsättningarna för utveckling av landsbygden. Metoden går ut på att det bildas en särskild form av lokalt partnerskap, en LAG-grupp
(Local Action Group). I LAG-gruppen ska det
finnas representanter för såväl ideella sektorn,
offentliga sektorn och
Årlig EU-finansiering
privata sektorn. LAGgruppen ansvarar för att
719 mnkr
ta fram en gemensam
3 501 mnkr
utvecklingsstrategi för
419 mnkr
ett avgränsat geografiskt
339 mnkr
område, ett så kallat
4 978 mnkr
Leaderområde. LAGgruppen fattar också
beslut om vilka projekt som kan finansieras
via landsbygdsprogrammet. Leaderprojekt som
genomförs enligt utvecklingsstrategin kan få
medfinansiering från landsbygdsprogrammet.

• Investeringsstöd och stöd för köp av externa
tjänster för att utveckla befintliga jordbruks-,
skogsbruks-, renärings-, livsmedels- eller
landsbygdsföretag
• Startstöd för jordbruks-, trädgårds-, eller rennäringsföretag
• Projektstöd för samarbets- eller landsbygdsutvecklande projekt inom exempelvis turism,
service, planering av infrastruktur samt naturoch kulturarv.
• Kompetensutveckling
• Miljöersättningar, miljöinvesteringar, kompensationsbidrag och stöd för anläggning av
energiskog
• Insatser för ett hållbart skogsbruk

Vem kan söka?

En metod för utvecklingsarbete –
Leader

Kontakt

Leader är en metod som gör det möjligt för invånare och företag på landsbygden att arbeta
med lokal landsbygdsutveckling tillsammans

Jordbruksverket: www.sjv.se
Skogsstyrelsen: www.skogsstyrelsen.se
Länsstyrelsen

När det gäller Leader har SKL givit ut en inspirationsskrift med namnet ”Landsbygdsutveckling med Leader”.

Landsbygdsprogrammet vänder sig till alla
som vill ägna sig åt landsbygdsutveckling eller
näringsverksamhet på landsbygden. De flesta
stödformerna vänder sig till jordbrukare, men en
del åtgärder är till för småföretagare, skogsägare,
ideella föreningar eller andra aktörer på landsbygden.

Länkar för mer info
Jordbruksdepartementet: www.regeringen.se
EU-kommissionen: www.ec.europa.eu/agriculture/index_sv.htm
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Från idé till verklighet

EU:s sjunde ramprogram för forskning, teknisk
utveckling och demonstration (FP7)
FP7 löper 2007–2013 och ger stöd till forskning
inom utvalda prioriterade områden. Syftet är
att EU ska bli, eller fortsätta vara världsledande
inom dessa områden.

• Säkerhet (1,4 mdr euro)
• Rymden (1,4 mdr euro)

Program och budget

Ett för kommuner, landsting och regioner intressant delprogram är Kapacitet. Det består i
sin tur av sju delområden (budget 2007–2013
inom parentes):

Den totala budgeten för den sjuåriga programtiden ligger på cirka 50,5 miljarder euro. Därtill
kommer kärnenergiforskningen i Euratom på
2,7 miljarder euro. Det är en ökning med 41 procent jämfört med sjätte ramprogrammet. Programmet är uppdelat i fyra huvudområden, s k
specifika program:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Samarbete (32,4 miljarder euro)
Idéer (7,5 miljarder euro)
Människor (4,7 miljarder euro)
Kapacitet (4,2 miljarder euro)

Forskningsinfrastruktur (1,8 mdr euro)
Små och medelstora företag (1,3 mdr euro)
Kunskapsregioner (126 miljoner euro)
Forskningspotential (370 miljoner euro)
Vetenskapen i samhället (280 miljoner euro)
Stöd till samordnande utveckling av forskningsstrategier (70 miljoner euro)
• Internationellt samarbete (185 miljoner euro)

Vem kan söka?

Huvuddelen av budgeten ligger inom tio tematiska områden som återfinns i delprogrammet Samarbete. Dessa teman (inkl budget
2007–2013) är:
• Hälsa (6,1 mdr euro)
• Livsmedel, jordbruk och bioteknik (1,9 mdr
euro)
• Informations- och kommunikationsteknik –
IKT, (9,1 mdr euro)
• Nanovetenskap, nanoteknik, material och
produktionsteknik (3,5 mdr euro)
• Energi (2,3 mdr euro)
• Miljö (1,8 mdr euro)
• Transport (4,2 mdr euro)
• Samhällsvetenskap och humaniora (0,6 mdr
euro)

Programmet är öppet för många olika typer av
organisationer: universitet och högskola, stora
och små företag, forskningsinstitut, kommuner,
landsting och regioner, myndigheter och nationella forskningsfinansiärer, enskilda forskare
med flera. Förutsättningen för att delta är oftast
att projektet är ett samarbete mellan flera europeiska länder.

Kontakt
VINNOVA, enheten för Europaprogrammen,
www.europaprogrammen.se, www.vinnova.se
EU-kommissionen har ett system med s k
National Contact Points i respektive medlemsland. VINNOVA Europaprogrammen utgör NCP
i Sverige.

Länk för mer info
www.cordis.europa.eu/fp7
www.europaprogrammen.se

Information om EU-program 2007–2013
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EU:s ramprogram för konkurrenskraft och innovation
– Competitiveness and Innovation Programme (CIP)
Ramprogrammet löper 2007–2013 och har inrättats för att bidra till hela unionens konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det omfattar
initiativ för ökad produktivitet, innovationskapacitet och hållbar tillväxt. Det nya programmet
sammanför en rad olika EU-initiativ till ett enda
omfattande program med ett tydligt mål: öka
Europas innovations- och konkurrenskraft. Detta som en direkt respons på Lissabonstrategins
halvtidsutvärdering för ett enklare, mer synligt
och mer målinriktat EU-arbete för att främja
tillväxt och sysselsättning.
Ramprogrammet har följande mål:
• att utveckla företagens konkurrenskraft, i
synnerhet när det gäller små och medelstora
företag
• att främja alla former av innovation, däribland
miljöinnovation
• att påskynda utvecklingen av ett hållbart,
konkurrenskraftigt och innovativt informationssamhälle för alla
• att främja dels energieffektivitet, dels nya och
förnybara energikällor i alla sektorer, däribland transportsektorn

Budget
Budget för den sjuåriga programtiden ligger på
3,6 miljarder euro. Verksamheten i delprogrammen preciseras i årliga arbetsprogram. Följande
tre delprogram ingår:
• Program för entreprenörskap och innovation
Programmet ska stödja projekt som främjar
företagsamhet, små och medelstora företag,
entreprenörskap, innovation och industriell
konkurrenskraft. Programmet har en budget på
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2,15 miljarder euro, varav 1,13 miljarder euro till
finansiella instrument och 430 miljoner euro till
miljöinnovationer.
• Program för utveckling av informations- och
kommunikationsteknik
Programmet skall påskynda utvecklingen av ett
konkurrenskraftigt, innovativt informationssamhälle för alla. Tre huvudteman har utpekats:
offentliga e-tjänster (eGovernment), informationssamhälle för alla inklusive den åldrande
befolkningen samt e-tjänster inom vårdsektorn
(eHealth). Dessutom fokuserar man under 2007
på intelligenta fordon och stöd för skydd av den
personliga integriteten. Programmet har en budget på 730 miljoner euro.
• Programmet för intelligent energi – Europa
Programmet Intelligent energi – Europa ska
stödja energieffektivitet, förnybara energikällor
och energidiversifiering. Programmet skall bidra
till att säkerställa hållbar energi för Europa och
samtidigt stärka Europas konkurrenskraft. Budgeten är 730 miljoner euro. Åtgärder som omfattas av programmet är:
• att utveckla energieffektivitet och främja rationell användning av energikällor
• att främja nya och förnybara energikällor och
stödja energidiversifiering
• att främja energieffektivitet och användning
av nya och förnybara energikällor vid transporter

Vem kan söka?
Se respektive delprogram för mer information.

Från idé till verklighet

Kontakt
Verket för näringlivsutveckling (Nutek) har ett
sammanhållande ansvars för CIP. För de delar
som berör IT, respektive energi ansvar VINNOVA samt Energimyndigheten.

Nutek: www.nutek.se
VINNOVA: www.vinnova.se
Energimyndigheten: www.energimyndigheten.se

Länk för mer info
Program för entreprenörskap och innovation:
ec.europa.eu/enterprise/cip/eip_en.htm (tillfälligt ut funktion)
Program för utveckling av informations- och kommunikationsteknik:
ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm
Programmet för intelligent energi – Europa:
ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html

Information om EU-program 2007–2013
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Programmet för livslångt lärande
Ökat samarbete och rörlighet mellan EU:s medlemsländer. Bra möjligheter för elever, studenter
och lärare att besöka varandra, samarbeta, studera och undervisa i andra europeiska länder. Det
är syftet med Programmet för livslångt lärande,
som startade den första januari 2007. Den totala
budgeten för de sju åren är 7 miljarder euro.
Programmet för livslångt lärande består av
delprogrammen Comenius (förskola, grundskola, gymnasium), Erasmus (högre utbildning,
påbyggnadsutbildning), Leonardo da Vinci
(grundläggande och fortsatt yrkesutbildning)
och Grundtvig (vuxenutbildning).
Nedan ges en kortfattad beskrivning av respektive delprogram:

Comenius
Comenius är ett övergripande EU-program som
rör skolutbildning. Verksamheten vänder sig
till alla aktörer inom utbildning: lärare, övrig
pedagogisk personal och elever. Inom ramen för
Comenius ges möjlighet att driva projektsamarbeten, gå fortbildningskurser, praktisera utomlands med mera. Målen för Comeniusprogrammet är:
• att höja kvaliteten på undervisningen
• att stärka den europeiska dimensionen i
undervisningen
• att främja språkinlärning

Comenius består av flera delar, bland andra:
• fortbildning för lärare
• praktik för blivande och nyutexaminerade
lärare – assistenter
• partnerskap mellan skolor – samarbetsprojekt
och förberedande besök
• nätverk
• regionala projekt (från 2008)
• individuell elevmobilitet (från 2008)

Vem kan söka?
Comenius inriktar sig på utbildningens första
stadier: från förskola till gymnasieskola. Projektsamarbete inom Comenius multilaterala projekt
vänder sig även lärarutbildande och fortbildande
organisationer som universitet och högskolor.
Verksamheten vänder sig till alla aktörer inom
utbildning: lärare, övrig pedagogisk personal
och elever. Samtidigt vill man också engagera
instanser utanför skolan: organisationer till exempel föräldraföreningar, lokala myndigheter,
företag, arbetsmarknadens parter osv.

Kontakt
Internationella programkontoret för information och rådgivning: www.programkontoret.se.

Länk för mer information
EU-kommissionen: ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/index_en.html
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Från idé till verklighet

Erasmus
Erasmus är det största av EU:s program inom
högre utbildning och det vänder sig till universitet och högskolor. Målen är att höja kvaliteten
och stärka den europeiska dimensionen inom
den högre utbildningen. Erasmus stödjer samarbete mellan lärosäten samt mellan lärosäten och
arbetsgivare och verksamheten riktar sig mot
studenter och lärare. Programmet verkar för att
främja rörligheten över gränserna för studenter
och lärare samt förbättra öppenheten och det
akademiska erkännandet av studier och kvalifikationer inom hela EU. En förutsättning för ett
lärosäte att få delta i Erasmus är att det har sökt
och blivit tilldelat ett Erasmus University Charter från kommissionen. Samarbetet ska bygga på
avtal mellan lärosäten eller mellan lärosäten och
arbetsgivare när det gäller praktik.

Vem kan söka?
Erasmusprogrammet vänder sig i första hand till
studenter och lärare. Universitet och högskolor
kan samarbeta inom ett ämnesområde eller tema
som är av gemensamt intresse. Detta gäller även
när lärosätena har gemensamma intressen av administrativa frågor.

Kontakt
Internationella programkontoret för information och rådgivning: www.programkontoret.se.

Länk för mer information
EU-kommissionen: ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/erasmus_en.html
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Leonardo da Vinci-programmet
Målet med Leonardo da Vinci-programmet är att
förbättra och förnya yrkesutbildningen i Europa
och att stimulera till informations- och erfarenhetsutbyten över nationsgränserna. Leonardo da
Vinci, praktik och utbyten är ett program för
alla typer av organisationer som är verksamma
inom yrkesutbildning och vägledning. Totalt
omfattas 31 länder av programmet. Leonardo
da Vinci-programmet finansieras av Europeiska
kommissionen och består av fem delområden:
praktik- och utbytesprojekt, partnerskap, vidareutvecklingsprojekt, nyskapande utvecklingsprojekt och nätverk.

Vem kan söka?
Exempel på organisationer som kan söka är
gymnasieskolor, folkhögskolor, KY-utbildningar,
kommuner, myndigheter, företag och föreningar.

Kontakt
Internationella programkontoret för information och rådgivning: www.programkontoret.se.

Länk för mer information
EU-kommissionen: ec.europa.eu/education/programmes/llp/leonardo/index_en.html
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Från idé till verklighet

Grundtvig
Grundtvig vänder sig till alla organisationer som
arbetar inom området vuxnas allmänna lärande.
Det kan vara såväl formella (kommunala vuxenutbildningar, universitet) som icke formella
(folkbildningsorganisationer) och informella (
föreningar, bibliotek, museer) aktörer.Begreppet
studerande ska ses i vid bemärkelse, som lärande
personer vilka i slutändan ska dra nytta av projektens resultat.
Grundtvig är inte enbart inriktat på baskunskaper utan även på behovet av förnyade kunskaper
och erkännande av kunskaper och färdigheter
som förvärvats utanför utbildningssystemet (validering). För att kunna åstadkomma detta måste
man prova nya vägar för att exempelvis nå och
intressera människor, men också för att utforma,
dokumentera och sprida nya framgångsrika undervisningsmetoder.

Vem kan söka?
Den sökande organisationen ska arbeta med
utbildning/bildning i vid bemärkelse. Inom de
flesta områden krävs att projekt bedrivs tillsammans med flera partners inom EU.

Kontakt
Internationella programkontoret för information och rådgivning: www.programkontoret.se.

Länk för mer information
EU-kommissionen: ec.europa.eu/education/programmes/llp/grundtvig/index_en.html

Information om EU-program 2007–2013
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EU:s kulturprogram
Programmet vill främja kulturellt samarbete
mellan konstnärer, kulturaktörer och kulturinstitutioner i medlemsländerna för att bidra till
ett kulturområde som grundar sig på ett gemensamt kulturellt arv. Projekten ska ge ett europeiskt mervärde.
Programmet omfattar för hela perioden 400
miljoner euro och omfattar områdena kulturarv,
bildkonst, scenkonst, litteratur, form och design
med tvärsektoriellt fokus. Programmet är öppet
för alla kulturområden utom det audiovisuella.

• Verksamhetsstöd till europeiska
organisationer.
Stöd till organisationer som på europeisk nivå
är aktiva inom kulturområdet.
• Analyser och information
Stöd till analys, insamling och spridning av
information och för främjande insatser på
områden som rör kultursektorn, till exempel
samarbete på kulturområdet, kulturarv, synergi mellan kultur och utbildning, fortsatt yrkesutbildning för artister samt sysselsättning
inom kultursektorn

Programområden

Vem kan söka?

• Stöd till samarbetsprojekt
Nätverk för samarbete som sträcker sig över
flera år, åtgärder för samarbete, särskilda
insatser till exempel europeiska kulturhuvudstäder, utdelning av priser, samarbete med
länder utanför EU och med internationella
organisationer

Stöd från kulturprogrammet kan sökas av alla
typer av kulturorganisationer både offentliga
och privata (ej privatpersoner). Utöver medlemsstaterna ingår EES-länderna: Norge, Island,
Liechtenstein och kandidatländerna: Turkiet,
Kroatien och Makedonien.

Kontakt
Kulturrådet: www.kulturradet.se.

Länk för mer info
EU-kommissionen: ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html
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Från idé till verklighet

LIFE+
EU:s finansieringsprogram för miljön
Syftet med Life+ är att genomföra, uppdatera
och utveckla miljöpolitik och lagstiftning inom
EU inklusive integrering av miljöhänsyn inom
andra politikområden för att bidra till en hållbar
utveckling. Miljöhänsyn skall integreras i genomförandet av alla EU:s program och Life+ ska
därför komplettera de stora programmen, dvs.
strukturfonderna, landsbygdsprogram, sjunde
ramprogram för forskning, utveckling och
demonstration m.fl. Sverige har tidigare varit
framgångsrikt när det gäller att få Life-projekt,
med 74 projekt om sammanlagt 700 miljoner
kronor.

Program och budget
Life+ består huvudsakligen av två delområden.
• Natur och biologisk mångfald
Fokus är på att genomföra gemenskapens politik och lagstiftning för natur och biologisk
mångfald, särskilt fågel- och habitatdirektiven
samt stödja genomförandet av Natura 2000.
Övriga delar berör kunskapsutveckling, övervakning, bedömning och förvaltning inom
miljöområdet.
• Miljöpolitik och förvaltning/styrning
Fokus är på att stödja områden i det sjätte miljöhandlingsprogrammet: klimatförändringar,
miljö och hälsa, livskvalitet, naturresurser och
avfall.

Budgeten för Life+ uppgår till ca 20 miljarder
kronor. Medlemsländerna tilldelas nationella
budgetramar baserade på vissa kriterier. Minst
50 procent av budgeten skall gå till Natur och
biologisk mångfald. Nationell medfinansiering
bidrar med 50 procent.
Projekt som finansieras genom Life+ skall uppfylla följande kriterier:
• vara av gemenskapsintressegenom att på ett
avgörande sätt bidra till att genomföra och
utveckla miljöpolitiken inom EU.
• vara tekniskt och finansiellt enhetliga,
genomförbara och ge valuta för pengarna.

Vem kan söka?
Offentliga och/eller privata program, aktörer
och institutioner kan erhålla medfinansiering
genom Life+. Life+ innebär ett centraliserat
genomförande av EU-kommissionen. Kommissionen utlyser årliga ansökningstillfällen. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för Life+.

Kontakt
Naturvårdsverket: www.naturvardsverket.se.

Länk för mer information
EU-kommissionen: ec.europa.eu/environment/life/home.htm
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Europe for Citizens (inkl vänorter)
Programmet syftar till att utveckla ett europeiskt medborgarskap, utveckla en europeisk identitet grundad på gemensamma värderingar samt
en gemensam kultur och historia. Samtidigt är
målet att främja förståelse och respekt för den
kulturella mångfalden inom EU.
I programmet ingår EU:s stöd till vänortsarbete
som ett insatsområde. Stödet till vänortssamarbete ska under programperioden 2007-2013
inriktas på aktiviteter som avser direkt utbyte
mellan EU:s medborgare genom att delta i vänortsarbete och uppmuntra nätverksbygge och
samarbete mellan vänorter. Stödet till vänorter
omfattar två typer av aktiviteter:
• Möte mellan medborgare i vänorter,
• Tematiskt nätverksbygge mellan vänorter.
Programmet Europe for Citizens har en sammanlagd budget om 215 miljoner euro. Av detta
ska åtminstone 45 procent gå till det första insatsområdet där vänortsstödet ingår.
Maxbeloppet för ett projekt är 20 000 euro och
minimibeloppet 2 000 euro.

Vem kan söka?
För att vara berättigad till bidrag måste ansökan
inlämnas av den kommun där mötet äger rum
eller kommunens vänortsförening/vänortskommitté (juridisk person) och vara etablerad i ett
av de länder som omfattas av programmet. Länderna som deltar i dag är EU:s medlemsländer.
Under vissa förutsättningar skulle också länder
inom EES-avtalet, kandidatländer och länder på
västra Balkan delta, men för närvarande omfattas inget av dessa länder.

Kontakt
Kommissionen har inrättat ett särskilt verkställande organ för programmets genomförande:
EACA – Education, Audiovisual and Culture
Executive Agency
Dit finns en särskild telefonlinje som är öppen
tisdag, onsdag och torsdag (9.30–12.30):
+ 32 2 295 26 85
Det verkställande organets webbadress: eacea.
ec.europa.eu/static/en/citizenship/towntwinning/links.htm.

Länk för mer info
EU-kommissionen: ec.europa.eu/towntwinning/index_sv.html
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Från idé till verklighet

Besök Sveriges Kommuner och Landstings nätbokhandel!
Gå till www.skl.se/publikationer. Där kan du söka på flera olika sätt efter det som intresserar dig. Välj till exempel ”Regionalpolitik” i fältet ”Sök på kategori”. Då får du en träfflista
över alla de idéskrifter, handböcker och rapporter som Sveriges Kommuner och Landsting
givit ut i ämnet, och kan klicka dig vidare för närmare presentation av varje artikel.
På webbsidan är det enkelt att beställa det du vill läsa. I vissa fall kan rapporterna och användbara b
 ilagor hämta i elektronisk form utan kostnad. Skrifterna kan också beställas på
tfn och fax.

