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EU-program som verktyg för
lokal och regional utveckling

Vi har lämnat en programperiod där mycket var nytt.
Regionalfonden täckte för första gången hela Blekinge. Regional– och Socialfondsprogrammen utvecklade vi tillsammans med våra grannar i den nya geografi som nu är vardag: Skåne-Blekinge. Södra Östersjöprogrammet var också nytt 2007, ett program som
vi tillsammans med våra grannregioner kämpade hårt
för att få till stånd. Programperioden vi nu går in i är
mycket sig likt men ändå är mycket nytt.

förvalta kanske inte känns lika inspirerande och lockande som att dra igång nästa initiativ, men nog så
viktigt. När vi nu går in i den nya programperioden är
det effekterna, både väntade och oväntade, och lärande som vi måste ha fokus på.

Horisontella perspektiv
Fokus på de horisontella perspektiven hållbarhet,
jämställdhet och mångfald kommer öka i de nya programmen. Perspektiven ska integreras tydligare i projekten för att lägga grunden för bättre projekt, resultat och effekter.

Nu gäller det att lära nytt och lära om. Se nya möjligheter i etablerade program och lära känna nya program vi inte tidigare mött. En lärresa vi gör, vi som
befinner oss i någon del av EU-projektkedjan, vart
sjätte år. Nu är det dags igen. I de geografiska programmen (se förklaring s.6) är mycket sig likt. I de
tematiska programmen har det hänt mer. Media och
Kultur har blivit Kreativa Europa. Sjunde ramprogrammet och andra initiativ har blivit nya Horisont 2020.
Generellt sett färre och större.

I Blekingestrategin finns ytterligare två horisontella
perspektiv, internationalisering och samverkan. Samverkan mellan nivåer och sektorer är en förutsättning
för lyckade utvecklingsprojekt. I de geografiska programmen finns ett ökat fokus på internationalisering.
De regionala programmen öppnar upp för transnationella aktiviteter och samarbeten. De territoriella programmen (Interreg), bl.a. södra Östersjöprogrammet
och Östersjöprogrammet, har fått ökad budget.

Men det är inte bara att säga ”ut med det gamla och
in med det nya”. Vi har utvecklats och lärt nytt och
dessa erfarenheter ska vi ta med oss. Ett lärande som
vi måste fördjupa och utveckla även fortsättningsvis.
Drivkraften är idéerna, nyfikenheten och utvecklingsviljan. Effekterna vi vill uppnå är lokal och regional
utveckling. Ett verktyg är de nya EU-programmen.
Kort sagt, ny programperiod - nya möjligheter.

Lokal och regional utveckling
Som helhet har Blekinge ett bra utfall i programperioden 2007-2013. Vi är duktiga på att söka och driva bra
projekt, särskilt regionalt och inte minst i Östersjöregionen. Men det är lätt att för stort fokus läggs på hur
mycket EU-pengar vi plockar hem och hur många projekt som genomförs. Visserligen tacksamt att mäta,
men det viktiga är vilken effekt alla dessa miljoner
och projekt får på utvecklingen i Blekinge.

Att skapa förändring
Det finns idag en stor vana att driva projekt som ett
sätt att utveckla nya arbetssätt, metoder och verksamheter. Projektens fördel är deras tydlighet i mål,
uppgifter, tid och resurser. En annan fördel är att
man inom projektet kan gå utanför den egna verksamheten och öppna upp för nya impulser, nytt tänkande,
nya idéer och nya lösningar.

Under den nya programperioden behöver vi gemensamt jobba för att skifta detta fokus. EU-programmen
är viktiga verktyg för att skapa lokal och regional utveckling. Därmed måste vi ta avstamp i våra utvecklingsområden. Utgångspunkten för nya projekt ska
vara de utmaningar och utvecklingsbehov som identifieras i den egna organisationen, kommunen eller regionen. Med utgångspunkt i VAD som ska utvecklas kan
kunskap om de nya EU-programmen bidra med en pusselbit för att svara på frågan HUR gör vi?

Hela utgångspunkten med utvecklingsprojekt är att
skapa någon typ av förändring. Det är detta som är
tjusningen och likaså risken. När projektet är avslutat
och de sista rapporterna inskickade ska resultaten tas
om hand och förvaltas. Då måste viljan att ta tillvara
och ”utveckla klart” finnas kvar i den ordinarie verksamheten. Annars faller projektets tänkta resultat och
långvariga effekter ganska platt. Att ta tillvara och
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regionblekinge.se/projektfinansiering
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Om EU:s programperiod
2014-2020

Ny programperiod

Blekingestrategin

Den 1 januari 2014 startade EU:s programperiod som
pågår till 2020. Vissa EU-program öppnade direkt.
Andra EU-program är fortfarande under arbete och
öppnade under hösten 2014 eller först 2015.

Målet med Blekingestrategin är Attraktiva Blekinge
där fler vill bo, arbeta och komma på besök. Hög livskvalitet och ett stimulerande arbetsliv är kärnan
som görs möjlig av förbättrad tillgänglighet. För att
fler ska vilja komma hit måste Attraktiva Blekinge
vara känt i omvärlden. Arbetet med att öka kunskapen
om Blekinge och skapa en attraktivare bild av
Blekinge görs genom Bilden av Attraktiva Blekinge.

Utgångsläget för programperioden 2014-2020 skiljer
sig mycket från förra perioden 2007-2013. Då skrevs
programmen under en stark högkonjunktur men under
perioden gick vi in i den värsta ekonomiska krisen i
Europa på decennier. Den ekonomiska krisen har präglat hela programperioden 2014-2020. När det gäller
programmens innehåll har ledorden varit tematisk
fokusering och tillväxt. När det gäller budget har hårdare prioriteringar varit nödvändiga eftersom EU:s
totala långtidsbudget för första gången minskat.

Blekingestrategin är Blekinges regionala utvecklingsstrategi och länkar samman de lokala utvecklingsfrågorna med de nationella och europeiska. Genom att
jobba utifrån Blekingestrategin bidrar vi också till
genomförandet av Europa 2020 och Östersjöstrategin.
Viktiga verktyg för att genomföra aktiviteter utifrån
Blekingestrategin är de olika EU-program som presenteras här.

Europa 2020
Annan projektfinansiering

Den övergripande målsättningen med programperioden är att skapa tillväxt och jobb i Europa och därmed
stärka Europas konkurrenskraft i ett globalt perspektiv. Alla EU-program som ska genomföras 2014-2020
ska på ett tydligt sätt stödja Europa 2020, som är EU:s
tillväxtstrategi, och därmed bidra till en smart och
hållbara tillväxt för alla.

Denna översikt fokuserar på EU:s nya programperiod
och de nya EU-programmen som kan bli verktyg för
lokal och regional utveckling i Blekinge. Utöver EUprogram finns flera andra finansiärer av utvecklingsprojekt. Regionala tillväxtmedel som Region Blekinge
och Länsstyrelsen hanterar är ofta medfinansiering till
EU-projekt.

EU:s Östersjöstrategi

På nationell nivå finns flera olika myndigheter som har
egna program. Exempel är Tillväxtverket, Vinnova,
Kulturrådet, Naturvårdsverket m.fl.

Under förra programperioden lanserades ett nytt begrepp inom EU-samarbetet: makroregioner. Den första
av sitt slag var Östersjöregionen som blev föregångare
när Europeiska rådet (EU:s stats- och regeringschefer)
2009 antog EU:s strategi för Östersjöregionen. I dagligt tal kallas den Östersjöstratgin men är en makroregional utvecklingsstrategi för hela Östersjöregionen
och omfattar inte enbart Östersjön som innanhav.

Svenska Institutet är en viktig finansiär som stöttar
utveckling av gränsöverskridande projekt i Östersjöregionen. Hos Svenska Institutet kan organisationer
söka projektmedel för att utveckla till exempel ett
större projekt till södra Östersjöprogrammet eller
Östersjöprogrammet.

2011 antogs Donaustrategin och under 2014 Adriatiska
-Joniska strategin. En för Alperna planeras också. Under programperioden ska alla relevanta EU-program,
utöver att bidra till Europa 2020, även bidra till genomförandet av EU:s makroregionala strategier. För
oss i Blekinge innebär det alltså att våra projekt ska
bidra till genomförandet av Östersjöstrategin.

Utöver dessa nationella organisationer finns bl.a. Nordiska Ministerrådet som har annan typ av projektfinansiering. Men fokus i denna översikt är som sagt att
skapa en överblick av de nya EU-programmen 20142020.

Kontakt
Region Blekinges projektkontor
regionblekinge.se/projektfinansiering
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Från långtidsbudget till
EU-program

EU:s långtidsbudget

bistånd etc.

EU:s långtidsbudget för 2014-2020 hamnar på 960 miljarder euro, vilket innebär en minskning med 17 miljarder euro jämfört med budgeten för 2007-2013.
Budgeten är indelad i sex huvudsakliga sektioner
(andel av budgeten anges i inom parentes):

Lite förenklat kan EU-programmen delas in i två typer, de som utgår från ett visst geografiskt område
och de som utgår från ett visst tematiskt område. I
denna översikt kallas dessa för geografiska och tematiska EU-program. Inom dessa två kategorier finns
stora variationer både vad gäller programmens innehåll och struktur. De geografiska programmen delas
här in i två underkategorier, de som är regionala och
de som är internationella.

1. Smart och inkluderande tillväxt: (totalt 47%)
- konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning
(13,1%)
- sammanhållning för tillväxt och sysselsättning
(33,9%)

Europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI)

2. Hållbar tillväxt: bevarande och förvaltning av
naturresurser (38,9%)
3. Säkerhet och medborgarskap (1,6%)

De program som utgår från geografi går även under
samlingsnamnet Europeiska struktur– och investeringsfonder (ESI). Till dessa räknas:
 Regionala utvecklingsfonden
 Socialfonden
 Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
 Havs– och fiskerifonden

4. Europa som en global aktör (6,1%)
5. Administration (6,4%)
6. Kompensation (0,003%)
De EU-program som presenteras i denna översikt återfinns inom de första tre sektionerna:
 I konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning
finns bl.a. Horisont 2020, COSME, Erasmus+ och
Fonden för ett sammanlänkat Europa.
 I sammanhållning för tillväxt och sysselsättning
finns bl.a. Regionalfonden, Socialfonen och Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg)
 I hållbar tillväxt finns bl.a. Landsbygdsutveckling
och Life.
 I säkerhet och medborgarskap finns bl.a. Kreativa
Europa och Hälsa för tillväxt.

Nytt för programperioden är att dessa fyra fonder har
ett gemensamt övergripande regelverk med syfte att
förenkla programmens genomförande, liksom att underlätta samverkan mellan fonderna.
I ramverket finns 11 tematiska mål som de olika programmen kunde välja mellan. De 11 målen beskrivs
nedan:
1. Stärka forskning och innovation
2. Öka användningen av informations– och
kommunikationsteknik
3. Öka små– och medelstora företags konkurrenskraft
4. Främja övergång till koldioxidsnål ekonomi
5. Öka anpassning till klimatförändringar
6. Skydda miljön och främja resurseffektivitet
7. Främja hållbara transporter
8. Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet
9. Främja social integration
10. Investera i utbildning och livslångt lärande
11. Stärka institutionell kapacitet

Två typer av EU-program:
geografiska och tematiska
Det finns betydligt fler EU-program än de som presenteras i denna översikt. De som är utvalda här utgår
från vårt fokus på lokal och regional utveckling. Exempel på program som inte tas upp här är program för
tull och skatt, EU:s rymdprogram, rättsliga frågor,

Kontakt
Region Blekinges projektkontor
regionblekinge.se/projektfinansiering
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Översikt av EU-program för
lokal och regional utveckling

Figuren nedan är ett sätt att illustrera de EU-program som presenteras i denna översikt. Programmen är indelade
nerifrån och upp, dels i geografiska program (regionala och internationella) och dels i tematiska program. Ju längre
ner i figuren desto mer lokalt program och ju högre upp desto mer globalt fokus har programmet.

Kontakt
Region Blekinges projektkontor
regionblekinge.se/projektfinansiering
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Tematiska områden i
EU-programmen

Nedan följer en översiktlig, och i vissa fall något trubbig, sammanställning av vilka tematiska områden som ingår i
respektive EU-program. Den tematiska kategoriseringen är Region Blekinges egen och den utgår från tematiska
områden i Blekingestrategin och EU-programmen i denna översikt. När det gäller socialfondsprogrammet har det
ingen tematisk avgränsning. Programmet kan stödja utveckling av kompetensförsörjning och sysselsättning inom
samtliga sektorer.
Forskning & Näringsliv,
innovation entreprenörskap &
SMF

Kompetens
& utbildning

Leader Sydost

X

X

Havs- och
fiskeriprogrammet

X

X

X

Landsbygdsprogrammet

X

X

X

Regionalfonden

X

X

X

Regionalfonden nat.

X

X

X

Socialfonden

X

Kultur & Miljö,
fritid
energi &
klimat

X

X
X

Södra Östersjöprogrammet

X

X

Östersjöprogrammet

X

X

Interreg Europa

X

X

Urbact III

X

X

X

Hälsa

Hållbar
stadsutveckling

Transport,
infrastruktur
& trafik

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

Asyl-, migrations– och
integrationfonden
COSME

X

Erasmus+

X

X

X

Fonden för ett sammanlänkat Europa

X

Horisont 2020

X

Hälsa för tillväxt

X

X

X

X

X
X

Life
Rättigheter, jämlikhet
& medborgarskap

X

X
X

X

Kreativa Europa

X

X

X

Kontakt
Region Blekinges projektkontor
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Geografiskt EU-program: Regionalt

SydostLeader (lokalt ledd utveckling)
EU:s program för att utveckla landsbygden
genom Leadermetoden 2014-2020

Programmets mål

Vem kan söka?

Visionen för SydostLeader är: ”Gränsöverskridande
samarbeten för att främja lokal utveckling, tillväxt,
mångfald och attraktivitet. Blå tillväxt bidrar till ekologiskt hållbara, lokalt förvaltade fiskebestånd och en
bättre miljö. Grön tillväxt skapas genom expertmogna
destinationer och lokalproducerade primörer.” Leader
är en metod för att utveckla landsbygden genom samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar.

SydostLeader vänder sig till: offentliga organisationer,
privata företag och ideell sektor. Privatpersoner kan
inte söka.

Projektpartnerskap
I området för SydostLeader ingår elva kommuner: Emmaboda, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Nybro,
Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd, Torsås och
Uppvidinge. Projektpartnerskap bygger på samverkan
mellan det offentliga, privata och ideella.

Tematiska prioriteringar
 Insatsområde 1: Attraktionskraft

- attraktiva besöksmål och destinationer
- entreprenörsanda och mikroföretag
- miljöförbättrande åtgärder i avrinningsområden
- öka service på landsbygd och skärgård

Budget och finansiering
De fyra Europeiska struktur– och investeringsfonderna
avsätter medel för SydostLeader : Regionala utvecklingsfonden, Socialfonden, Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Havs– och fiskerifonden. Totalbudgeten för SydostLeader är inte beslutad. Programmet finansierar upp till 100% av projektens kostnader.

 Insatsområde 2: Fiske– och vattenområden

- lokal/regional samförvaltningsmodell till havs
- förbättra miljön i avrinningsområden
- produktutveckling och diversifiering

 Insatsområde 3: Miljö, energi och klimat

Projekttid

- vattenmiljö i balans
- samverkansmodeller för gemensamma åtgärder
- stärka och utveckla nätverk

Längden för projekt är vanligen ett till tre år.

 Insatsområde 4: Företagande och Innovation

Möjlighet till förstudier

- stöd inför uppstart av företag
- ökad konkurrenskraft hos nystartade företag
- ökad konkurrenskraft hos mikro– och småföretag

Det har varit möjligt att söka förstudier i det förra
programmet och kommer troligen vara det i det nya.

 Insatsområde 5: Natur, kultur och historia

- utveckling av besöksnäringen, ex tematurism
- samarbeten förvaltning natur– och kulturområden
- internationellt utbyten och samarbeten
- uppmuntra ungas entreprenörsanda
- interaktion mellan entreprenörskap och
konstnärskap från olika länder

Mer information
Jordbruksverket är förvaltande myndighet för programmet. Uppdatering om programmets utveckling
sker på Jordbruksverkets hemsida, liksom på Leader
Blekinges hemsida.

 Insatsområde 6: Strategiska samarbeten
- samverkan lokala grupper, nätverk och föreningar
- samverkan med andra LLU-områden
- utveckla samverkan mellan kommuner
- sektorsövergripande samarbeten

Observera att programmet är under utarbetande
och inte är antaget. All information här är preliminär och kan komma att förändras.

 Insatsområde 7: Kommunikation och service
- utveckla den lokala servicen
- stödja lokala utvecklingsgrupper

Kontakt

Länkar:

Christer Nilsson, Region Blekinge
0455-30 50 17
christer.nilsson@regionblekinge.se

www.leaderblekinge.se
www.jordbruksverket.se
www.eunaradig.se
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Geografiskt EU-program: Regionalt

Havs– och fiskeriprogrammet Blekinge
EU:s program för hållbar utveckling av
fiskenäringen i Blekinge 2014-2020

Programmets mål

Projektpartnerskap

Havs- och fiskeriprogrammets övergripande mål är att
öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, skydda miljön och främja en hållbar användning
av resurser samt främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet.

Ett projekt ska alltid drivas av eller i samarbete med
högskola eller universitet för att garantera kvalitativa
rapporter.

Tematiska prioriteringar

Programmets budget väntas bli större än förra programperioden och det beror på att den integrerade
havspolitiken kommit till.

Budget och finansiering

Sex områden är prioriterade i havs- och fiskeriprogrammet:

Programmet har nationell budget och nationella urvalskriterier.

 främjande av ett hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske

Programmets finansiering av projekt varierar mellan
delåtgärderna från 50% till 90%.

 främjande av ett hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk

Projekttid

 främjande av genomförandet av den gemensamma

Längden för ett projekt är vanligen ett till tre år.

fiskeripolitiken

 ökning av sysselsättningen och den lokala samman-

Möjlighet till förstudier

hållningen genom lokalt ledd utveckling

Det finns möjlighet att göra förstudier inom
programmet.

 främjande av saluföring och beredning
 främjande av genomförandet av den integrerade
havspolitiken

Mer information
Uppdatering om programmets utveckling sker på Länsstyrelsen i Blekinges hemsida. Mer information finns
även på Jordbruksverkets hemsida.

Vem kan söka?
Beroende på delåtgärd vänder sig Havs- och fiskeriprogrammet till:
 yrkesfiskare








vattenbrukare
beredningsföretag
branschorganisationer
myndigheter
högskolor och universitet
ideella föreningar

Kontakt

Länkar:

Per Svantesson, Länsstyrelsen i Blekinge
010-224 02 02
per.svantesson@lansstyrelsen.se

lansstyrelsen.se/blekinge
jordbruksverket.se
www.eunaradig.se
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Geografiskt EU-program: Regionalt

Landsbygdsprogrammet Blekinge
EU:s program för landsbygdsutveckling
i Blekinge 2014-2020

Programmets mål

Vem kan söka?

Det övergripande målet för det nya landsbygdsprogrammet är att det ska bidra till att uppfylla den gemensamma landsbygdspolitikens mål. Dessa mål berör
jordbrukets konkurrenskraft, hållbar förvaltning av
naturresurser och klimatåtgärder samt en balanserad
territoriell utveckling. Utgångspunkten för landsbygdsprogrammet är det ska ge lönsamma och livskraftiga
företag, aktiva bönder och en modern landsbygd.

Landsbygdsprogrammet vänder sig till:
 företagare på landsbygden
 föreningar med verksamhet på landsbygden
 branschorganisationer
 kommuner och andra offentliga organisationer

Tematiska prioriteringar

Vilka som deltar i ett projekt beror på område och typ
av projekt. Alla detaljer beskrivs i de olika aktuella
utlysningarna.

Projektpartnerskap

Landsbygdsprogrammet 2014–2020 består av sex stycken prioriteringar. Till varje prioritering finns tillhörande fokusområden, totalt 18 stycken.

Budget och finansiering

Programmets sex prioriteringar är:

Det finns cirka 32 450 miljoner kronor i landsbygdsprogrammet under perioden 2014–2020. Hur stor andel
som tillfaller Blekinge är inte klart i dagsläget.

 främja kunskapsöverföring och innovation inom
jordbruket och på landsbygden

 förbättra lönsamheten och konkurrenskraften i alla

Programmet kan finansiera upp till 100% av projektens
kostnader. För företagsstöd är maximal stödandel
40%.

typer av jordbruksföretag och i alla regioner, samt
främja innovativ jordbrukspolitik

 förbättra djurvälfärd, riskhantering i jordbruket

och organisationen av livsmedelskedjan, inklusive
bearbetning och marknadsföring av jordbruksprodukter

Projekttid
Längden för projekt beror på delprogram och typ av
projekt.

 återställa, bevara och förbättra ekosystem kopplade till jordbruket

 främja resurseffektivitet och stödja övergången

Möjlighet till förstudier

till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom
jordbruks- och livsmedelssektorn

Det finns möjlighet att göra förstudier inom programmet.

 främja social utveckling, bekämpa fattigdom och
skapa ekonomisk utveckling på landsbygden

Mer information

I landsbygdsprogrammet ingår:







Uppdatering om programmets utveckling sker på Länsstyrelsen i Blekinges hemsida. Mer information finns
även på Jordbruksverkets hemsida.

företagsstöd
projektstöd
miljöinvesteringar
kompensationsbidrag
miljöersättningar

Kontakt

Länkar:

Birgitta Jonasson, Länsstyrelsen i Blekinge
010-22 40 156
birgitta.jonasson@lansstyrelsen.se

lansstyrelsen.se/blekinge
jordbruksverket.se
www.eunaradig.se
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Geografiskt EU-program: Regionalt

Regionalfondsprogrammet Skåne-Blekinge
EU:s program för regional konkurrenskraft
i Skåne-Blekinge 2014-2020

Programmets mål

Vem kan söka?

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

Programmet vänder sig till:
 regionala och lokala myndigheter

 innovationsinfrastrukturens aktörer som har en



majoritet av offentlig finansiering och där ett offentligt ägande styr
Idéburen sektor

Tematiska prioriteringar
Projektpartnerskap

Programmet fokuserar på fem insatsområden:

Regionalfondspartnerskap består oftast av aktörer som
har möjlighet att påverka samhällsutmaningar på lokal
och regional nivå. Exempel på aktörer är regionförbund, kommuner, klusterbildningar, akademi och näringslivsorganisationer.

 Smart tillväxt – innovation:
- forsknings- och innovationsinfrastruktur, spetskompetens inom forskning och innovation
- företagsinvesteringar inom FoU, utveckla kopplingar mellan företag och högre utbildning

Budget och finansiering

 Smart tillväxt – små och medelstora företag (SMF):
- entreprenörskap, nya företag och företagskuvöser
- stödja SMF att växa regionalt, nationellt och
internationellt och främja innovationsprocesser

Skåne-Blekinge programmet har ett EU-anslag på 61
miljoner € för perioden 2014-2020. Programmet kan
finansiera maximalt 50% av projektets kostnader. Nytt
är att även privata insatser kan genera finansiering
från programmet.

 Hållbar tillväxt – koldioxidsnål ekonomi
- Främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag
- Stödja energieffektivitet, smart energihantering,
användning av förnybar energi inom offentliga
infrastrukturer och byggnader

Projekttid
Längden för projekt är vanligen ett till tre år.

Möjlighet till förstudier

 Inkluderande tillväxt – bredband
- Öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät, stödja valet av ny teknik och nätverk

Programmet ger möjlighet till förstudier under en
begränsad tid.

 Hållbar stadsutveckling
- företagsinvesteringar inom FoU, utveckla kopplingar mellan företag och högre utbildning
- främja entreprenörskap, nya företag och företagskuvöser

Mer information
Mer information om programmet Skåne-Blekinge finns
på Tillväxtverkets hemsida.

Kontakt på Region Blekinge

Länkar:

Catharina Rosenquist
0455-30 50 29
catharina.rosenquist@regionblekinge.se

www.eu.tillvaxtverket.se
www.eunaradig.se
regionblekinge.se/projektfinansiering
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Geografiskt EU-program: Regionalt

Nationellt regionalfondsprogram
EU:s program för tillväxt och
sysselsättning 2014-2020

Programmets mål

Vem kan söka?

Programmets syfte är att tillföra ett mervärde till det
regionala tillväxtarbetet, genom att komplettera de
insatser som genomförs i de åtta regionala strukturfondsprogrammen.

Programmet vänder sig till:
 Offentligrättsliga organisationer ex: universitet
och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter
 Privaträttsliga organisationer ex: aktiebolag eller
ideella och ekonomiska föreningar. Men det är inte
möjligt att finansiera investeringar i enskilda företag genom programmet.

Programmet ska identifiera och möjliggöra synergieffekter mellan regional, nationell och europeisk politik. Inom ramen för Nationella regionalfondsprogrammet ska också ett nationellt kompetens- och metodstöd utvecklas, som ska bidra till ett ökat strategiskt lärande.

Projektpartnerskap
Regionalfondspartnerskap består oftast av aktörer som
har möjlighet att påverka samhällsutmaningar på lokal
och regional nivå. Exempel på aktörer är regionförbund, kommuner, klusterbildningar, akademi och näringslivsorganisationer.

Tematiska prioriteringar
Programmet fokuserar på tre insatsområden:

 Stärka forskning, teknisk utveckling och innovat-

ion, exempel på satsningar är:
- Bygga och etablera delar av ESS.
- Stimulera regional och transnationell samverkan
kring svenska styrkeområden.
- Skapa samverkan mellan forsknings- och
innovationsprojekt.
- Etablera öppna arenor där innovationsprocesser
tillgängliggörs mellan regioner.
- Utveckla internationell samverkan.

Budget och finansiering
Programmet har ett EU-anslag på 136 miljoner € för
perioden 2014-2020. Programmet kan finansiera maximalt 50% av projektets kostnader, även privata insatser kan genera finansiering från programmet.

Projekttid

 Öka små och medelstora företags konkurrenskraft,
exempel på satsningar är:
- Etablera en holdingfond (projektet) som ges
möjlighet att välja och investera i ett antal
privat förvaltade venture capitalfonder.

Längden för projekt är vanligen två till tre år.

 Stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi i alla

Programmet ger inte möjlighet till förstudier.

Möjlighet till förstudier

sektorer, exempel på satsningar är:
- Stöd till företagsnätverk.
- Nätverk för innovations- och teknikupphandling
- Energikartläggningscheckar.
- Investeringsstöd.
- En revolverande fond i form av ägarkapital som
inriktas på investeringar i bolag i tidig fas, med
produkter och tjänster som kan bidra till minskad
klimatpåverkan.

Mer information
Mer information om programmet finns på Tillväxtverkets hemsida.

Kontakt på Region Blekinge

Länkar:

Catharina Rosenquist
0455-30 50 29
catharina.rosenquist@regionblekinge.se

www.eu.tillvaxtverket.se
www.eunaradig.se
regionblekinge.se/projektfinansiering
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Geografiskt EU-program: Regionalt

Socialfondsprogrammet Skåne-Blekinge
EU:s program för kompetensförsörjning och
sysselsättning i Skåne-Blekinge 2014-2020

Programmets mål

Projektpartnerskap

Det nya socialfondsprogrammet är ett stöd för att
stärka och utveckla den svenska arbetsmarknadspolitiken. Målet är att bidra till en fungerande arbetsmarknad och en ökad sysselsättning på lång sikt.

Projekt som innefattar samverkan med Arbetsförmedlingen samt projekt som syftar till förbättrad
samverkan mellan offentliga aktörer kommer särskilt
prioriteras.

Programmet fokuserar på tre områden: kompetensutveckling av anställda, fler vägar till jobb och företagande för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden samt satsningar på att öka antalet ungdomar i
jobb och utbildning.

Andra viktiga aktörer är kommuner, utbildningsområdets aktörer inkl folkhögskolor, Försäkringskassan och
andra berörda myndigheter, arbetsmarknadens parter
och aktörer inom den ideella sektorn bl.a. den sociala
ekonomin.

Tematiska prioriteringar

Budget och finansiering

Den regionala handlingsplanen innehåller tre programområden:

Inom programområde 1 och 2 ska den nationella medfinansieringen uppgå till minst 50 % från projektpartnerskapet.

 Kompetensförsörjning

- Stimulera kompetensutveckling som stärker
individers ställning på arbetsmarknaden
- Förstärka kopplingen mellan utbildning och
arbetsliv

Inom programområde 3 skall den nationella medfinansieringen uppgå till minst 34 %.
Till offentlig medfinansiering räknas medel från statlig, regional eller lokal myndighet, eller medel från
ett offentlig-rättsligt organ.

 Öka övergångarna till arbete

- Öka övergångarna till arbete bland personer som
står långt ifrån arbetsmarknaden
- Underlätta ungas etablering i arbetslivet och
deltagande i utbildning

Projekttid
Längden för projekt är vanligen ett till tre år.

 Sysselsättningsinitiativet för unga

- Tillämpa metoder som underlättar ungas etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning. Tre
regioner omfattas: Mellersta Norrland, Norra
Mellansverige och Skåne-Blekinge

Möjlighet till förstudier
Programmet ger inte möjlighet till förstudier.

Mer information

Vem kan söka?

Mer information om ESF-programmet finns på ESFrådets hemsida.

Programmet vänder sig till:

 offentliga organisationer
 privata företag
 ideella aktörer

Kontakt på Region Blekinge

Länkar:

Catharina Rosenquist
0455-30 50 29
catharina.rosenquist@regionblekinge.se

www.esf.se
www.eunaradig.se
regionblekinge.se/projektfinansiering
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Geografiskt EU-program: Interreg

Södra Östersjöprogrammet
EU:s program för gränsöverskridande utvecklingsprojekt i södra Östersjöregionen 2014-2020

Programmets mål

Projektpartnerskap

Södra Östersjöprogrammets övergripande mål att öka
den blå och gröna tillväxtpotentialen i södra Östersjöområdet genom gränsöverskridande samarbete.

I programmet ingår fyra län i Sverige: Skåne, Blekinge,
Kalmar och Kronoberg. I övrigt ingår Bornholm, västra
Litauen, kustregionerna i Polen och östra Tyskland.

Blå tillväxt fokuserar på den ekonomiska potentialen i
ett hållbart nyttjande av områdets hav, sjöar och
kustområden. Med grön tillväxt menas tillväxt som
nyttjar naturresurser på ett hållbart sätt.

Partnerskap ska bestå av minst två organisationer från
olika länder i programområdet. Det viktiga är inte
antalet partners utan att partnerskapet är väl sammansatt för att uppfylla projektet syfte.

Tematiska prioriteringar

Budget och finansiering

Programmet fokuserar på fem tematiska områden:

Programmet har en totalbudget på ca 78 miljoner €
för 2014-2020.

 Öka konkurrenskraft för små– och medelstora företag inom blå och grön sektor:
- stärka internationalisering
- stärka innovationskraft

Programmet kan finansiera maximalt 75% av projektets kostnader för partners från Sverige och Danmark och 85% för partners från Tyskland, Polen och
Litauen.

 Utveckla hållbar resursanvändning:

- främja hållbart nyttjande av natur– och kulturarv
för utveckling av besöksnäringen
- minska utsläpp av föroreningar genom bättre
ökad användning av grön teknik

Projekttid
Längden för projekt är vanligen två till tre år.

 Främja hållbar mobilitet inom transportsektorn:

- förbättra kvaliteten på transporttjänster mellan
regionerna i södra Östersjöområdet

Möjlighet till förstudier
Det kommer vara möjligt att söka förstudier inom
programmet liksom mindre projekt med förenklade
regler. Svenska Institutet (SI) och Östersjöprogrammet
kan också finansiera förstudier för Östersjösamarbete.

 Öka yrkeskompetens:

- öka andelen kvalificerad arbetskraft som arbetar
i de blå och gröna ekonomins sektorer

 Öka kapaciteten för samverkan internationellt:
- öka förmågan för lokala aktörer att delta i
gränsöverskridande samarbete och nätverk

Mer information
Uppdatering om programmets utveckling sker på södra
Östersjöprogrammets hemsida. Region Blekinge är
kontaktpunkt för programmet i Blekinge, så kallad
Contact Point, och kan bidra med information och
rådgivning.

Vem kan söka?
Södra Östersjöprogrammet vänder sig till:
 nationella, regionala och lokala myndigheter
 offentligrättsliga organisationer (t.ex. universitet
och högskolor, ideella organisationer, företags–
och innovationsfrämjande organisationer)
 privata icke-vinstdrivande organisationer.

Kontakt på Region Blekinge

Länkar:

Johanna Rönn
0455-30 50 21
johanna.ronn@regionblekinge.se

www.southbaltic.eu
www.si.se - Svenska Institutet
regionblekinge.se/projektfinansiering
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Geografiskt EU-program: Interreg

Östersjöprogrammet
EU:s program för transnationella utvecklingsprojekt i Östersjöregionen 2014-2020

Programmets mål

Projektpartnerskap

Östersjöprogrammets övergripande mål är att stärka
integrerad territoriell utveckling och samarbete för
att skapa en mer innovativ, tillgänglig och hållbar
Östersjöregion.

Programmet omfattar totalt 11 länder: EU-länderna
Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen,
Sverige och delar av norra Tyskland. Därutöver ingår
Norge, Vitryssland och delar av nordvästra Ryssland.
Ett projektpartnerskap ska utgöras av minst tre partners från olika länder. Storleken på partnerskap kan
variera mycket mellan projekt. Det viktiga är inte
antalet partners utan att partnerskapet är väl sammansatt för att uppfylla projektet syfte.

Tematiska prioriteringar
Programmet fokuserar på fyra tematiska områden:

 Innovationskapacitet:

- forskning– och innovationsinfrastruktur
- smart specialisering
- icke-teknologisk innovation

Budget och finansiering
Programmets budget för 2014-2020 är 278 miljoner €
från EU och ytterligare 6 miljoner från Norge. Budgeten för Ryssland och Vitryssland är ej beslutad.

 Effektiv förvaltning av naturresurser:
-

rent vatten
förnybar energi
energieffektivitet
resurseffektiv blå tillväxt

Programmet kan finansiera maximalt 75% av projektets kostnader för partners från Sverige, Danmark,
Finland och Tyskland, 85% för partners från Polen,
Litauen, Lettland och Estland. För Norge 50% och än
så länge oklart gällande Ryssland och Vitryssland.

 Hållbara transporter:
-

interoperabilitet mellan transportsätt
tillgänglighet till avlägsna områden
sjösäkerhet
miljövänlig sjöfart
miljövänliga urbana transporter

Projekttid
Längden för projekt är vanligen två till tre år.

 Institutionell kapacitet för makroregionalt

samarbete:
- såddpengar (s.k. seed money för förstudier)
- koordinering av makroregionalt samarbete

Möjlighet till förstudier
I programmet finns möjlighet att söka förstudier.
Dessa är inte kopplade till den tematiska inriktningen
för programmet utan är till för samtliga prioriterade
områden som ingår i EU:s Östersjöstrategi. Svenska
Institutet (SI) kan också finansiera förstudier för Östersjösamarbete.

Vem kan söka?
Östersjöprogrammet vänder sig till:
 nationella, regionala och lokala myndigheter

 offentligrättsliga organisationer (t.ex. universitet

Mer information

och högskolor, ideella organisationer, företags–
och innovationsfrämjande organisationer)
privata icke-vinstdrivande organisationer

Uppdatering sker på programmets hemsida.


 privata företag (nytt för programperioden)

Kontakt på Region Blekinge

Länkar:

Marie Wik
0455-30 50 13
marie.wik@regionblekinge.se

www.interreg-baltic.eu
www.si.se - Svenska Institutet
regionblekinge.se/projektfinansiering
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Geografiskt EU-program: Interreg

Interreg Europa
EU:s program för regionalt erfarenhetsutbyte i hela Europa 2014-2020

Programmets mål

Projektpartnerskap

Interreg Europa syftar till att stödja erfarenhetsutbyte, mellan framförallt offentliga aktörer, för att
förbättra satsningar som främjar den regionala utvecklingen i Europa. Programmet gör det möjligt för
offentliga organisationer att utbyta erfarenheter,
kunskap och metoder som bidrar till att förbättra genomförandet av strategier och program för regional
utveckling på hemmaplan.

I föregångaren till Interreg Europa (Interreg IVC) var
rekommendationen att partnerskap ska täcka en stor
del av EU. Särskilt betonades att den geografiska täckningen skulle gå mycket längre än gränsöverskridande
eller transnationella samarbetsprogram. Det är rimligt
att anta att det kommer vara liknande i Interreg
Europa.

Budget och finansiering

Tematiska prioriteringar

Programmet har en totalbudget på 359 miljoner € för
2014-2020. Budgeten fördelas lika mellan de fyra tematiska områdena.

Programmet fokuserar på fyra tematiska områden:

forskning, teknisk utveckling och innovation

konkurrenskraft för små– och medelstora företag

koldioxidsnål ekonomi

miljö och hållbar användning av resurser

Programmet kan finansiera maximalt 75% av projektets kostnader för partners från Sverige, Tyskland,
Frankrike m.fl. 85% för partners från Polen, Portugal,
Tjeckien m.fl. För lärandeplattformar är finansieringen 100%.

Programmet finansierar två olika åtgärder: samarbetsprojekt och lärandeplattformar. Plattformarna, en per
tematiskt område, ska vara ett forum för lärande för
organisationer som hanterar regionala utvecklingsfrågor bl.a. genom spridning av projektresultat, tematiska seminarier och rådgivning. Plattformarna är en
nyhet för programmet.

Projekttid
Samarbetsprojekt pågår mellan tre och fem år. Lärandeplattformar ska finnas under hela programperioden.

Samarbetsprojekten fokuserar på erfarenhetsutbyte
och kunskapsutveckling genom bl.a. framtagande av
handlingsplaner (obligatoriskt), studier, analyser, studiebesök och seminarier.

Möjlighet till förstudier
Programmet har ingen möjlighet till förstudier, endast
genomförandeprojekt beviljas.

Vem kan söka?

Mer information

I programmet ingår EU:s medlemsstater, Norge och
Schweiz. Organisationer som kan söka är:

nationella, regionala och lokala myndigheter

offentligrättsliga organisationer som universitet,
regionala utvecklingsorgan och företagsfrämjande organisationer

Programmets sekretariat ligger i Frankrike och har i
föregående program haft fyra informationspunkter där
Sverige ingått i ”Norr” som låg i Rostock, Tyskland.
Mer information finns på programmets hemsida.

Varje enskilt land definierar vilka organisationer som
är stödberättigade enligt nationella regler.

Kontakt på Region Blekinge

Länkar:

Johanna Rönn
0455-30 50 21
johanna.ronn@regionblekinge.se

www.interregeurope.eu
regionblekinge.se/projektfinansiering
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Geografiskt EU-program: Interreg

Urbact III
EU:s program för hållbar stadsutveckling
i Europa städer 2014-2020

grammet är EU:s medlemsstater, Norge och Schweiz.
Organisationer från andra länder har kunnat delta på
egen bekostnad.

Programmets mål
URBACT III ska stödja hållbar stadsutveckling i Europa.
Programmet stödjer och underlättar spridning av god
praxis och sakkunskap mellan städer i syfte att främja
en integrerad hållbar utveckling.

Det är troligt att det kommer vara likanande inom
Urbact III.

Tematiska prioriteringar

Projektpartnerskap

Programmet har fyra prioriterade områden:

Inom Urbact II har partnerskapen bestått av mellan 6
och 12 partners. Det är rimligt att det kommer se liknande ut inom Urbact III-programmet.

 förbättra städers förmåga att hantera hållbar
stadsutveckling

 förbättra utformningen av strategier för hållbar

Budget och finansiering

stadsutveckling

 se till att ansvariga på alla nivåer har tillgång till

Budgeten för programmet är cirka 96 miljoner €. Programmet finansierar maximalt 70% av projektets kostnader för utvecklade länder (vilket inkluderar Sverige)
och 85% för övriga länder förutom Norge och Schweiz
som maximalt kan få 50% finansiering. Det är troligt
att det kommer vara liknande inom Urbact IIIprogrammet.

Aktiviteter som programmet kan finansiera är till exempel erfarenhetsutbyte, nätverkande, seminarier
etc. Lärande och utbytet ska fokusers till fem tematiska mål:

Projekttid

 förbättra genomförandet av strategier och åtgärder för hållbar stadsutveckling
kunskap och utbyter kunskap inom alla aspekter av
hållbar stadsutveckling

Inom Urbact II har projekttiden varit mellan två och
tre år. Det är troligt att det kommer vara liknande
inom Urbact III-programmet.

 stärka forskning och innovation
 främja koldioxidsnål ekonomi
 skydda miljön

Möjlighet till förstudier

 främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet
 främja social delaktighet

Programmet har ingen möjlighet till förstudier, endast
genomförandeprojekt beviljas.

Vem kan söka?

Mer information

Urbact II vände sig främst till:
 städer (kommuner)
 regioner, universitet eller forskningsinstitutioner
som hanterar stadsutvecklingsfrågor

Programmets sekretariat ligger i Frankrike. Mer information finns på programmets hemsida (på Urbact II
hemsida finns en sektion om Urbact III 2014-2020).

Andra organisationer har tidigare kunnat delta i projekt på egen bekostnad. Länder som omfattas av pro-

Kontakt på Region Blekinge

Länkar:

Johanna Rönn
0455-30 50 21
johanna.ronn@regionblekinge.se

www.urbact.eu
regionblekinge.se/projektfinansiering
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Tematiskt EU-program

Asyl-, migrations– och integrationsfonden
EU:s program för asyl, migration
och integration 2014-2020

Programmets mål

Projektpartnerskap

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) är en
ny EU-fond för utvecklingsarbete inom hela migrationsprocessen. Fonden är en sammanslagning av de
tre tidigare fonderna Flyktingfonden, Återvändandefonden och Integrationsfonden.

Länder som omfattas av programmet är EU:s medlemsstater. På projektnivå kan varje projektägare
själv välja projektmodell. Det är projektets möjligheter att nå målen i projektet som är avgörande.

Programmet syfte är att säkerställa en hållbar migrationspolitik i enlighet med EU:s gemensamma asyl- och
migrationspolitik. Fonden ska värna asyl-rätten, underlätta rörligheten över gränser, främja behovsstyrd
arbetskraftsinvandring och tillvarata migrationens
utvecklingseffekter. Sveriges nationella program för
AMIF styr hur fondens medel ska användas i Sverige.

Budget och finansiering
Programmet har en budget på 2,4 miljarder € 20142020. Varje år sker utlysningar på totalt ca 100 miljoner kronor.
Programmet finansierar maximalt 75% av projektets
kostnader.

Tematiska prioriteringar
Programmet har tre prioriterade områden i Sverige:

Projekttid

 Asyl
 Integration och laglig migration
 Återanvändande

Projekttiden har ingen generell begränsning. För detaljerad information se respektive utlysning.

Möjlighet till förstudier
Det är inte möjligt att söka medel för förstudier. Det
går däremot att söka medel för projekt som utvecklar,
utvärderar och vetenskapligt utreder migra-tions- och
integrationsprocesserna.

Vem kan söka?
Programmet vänder sig till:










myndigheter

Mer information

kommuner
landsting

Migrationsverket är förvaltande myndighet och annonserar om aktuella utlysningar. Utlysningsvillkoren
framgår i samband med att en utlysning offentliggörs,
t.ex. under vilken period det går att söka, vem som
kan söka och hur mycket pengar som går att söka.

frivilligorganisationer
den idéburna sektorn
företag
utbildnings- och forskningsinstitut
arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.

För mer information se länk till hemsida nedan.

Privatpersoner kan inte ansöka om medel.

Kontakt

Länkar:

Region Blekinges projektkontor
regionblekinge.se/projektfinansiering

www.migrationsverket.se/Andraaktorer/EU-fonder
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Tematiskt EU-program

COSME
EU:s program för konkurrenskraft 2014-2020





Programmets mål

entreprenörer i små och medelstora företag
individer som vill bli entreprenörer
nationella, regionala och lokala myndigheter

COSME (Competetiveness of Enterprises and Small and
Mediumsized Enterprices) syftar till att stärka konkurrenskraften hos små och medelstora företag i EU
genom ökad tillgång till finansiering, företagsstöd och
entreprenörskap.

Projektpartnerskap

Programmet baseras på det tidigare CIP-programmet
och är ett komplement till Horisont 2020.

Hur ett partnerskap formeras skiljer sig mellan de
olika huvuddelarna i programmet. För detaljerad
information se aktuella utlysningar.

Tematiska prioriteringar

Budget och finansiering

COSME-programmet består av fyra huvuddelar:

Programmet har en totalbudget på 2,3 miljarder euro
för perioden 2014-2020. Programmet finansiering skiljer sig mellan de olika programdelarna. För detaljerad
information se respektive utlysning.









Tillträde till marknader
Internationalisering och tillträde till nya marknader inom och utanför EU genom Europe Enterprise Network. Nätverket har ca 600 kontor i ett
50-tal länder.

Projekttid

Tillgång till Kapital
- Lånegarantiinstrument ger SME:s tillgång
till lån och leasingfinansiering genom att finansiera garantier och motgarantier för finansiella
intermediärer (banker mfl.).
- Fonder som tillhandahåller riskkapital för små
och medelstora företag i expansions- och
tillväxtskedet.

Längden för projekt skiljer sig mellan de olika programdelarna. För detaljerad information se respektive utlysning.

Möjlighet till förstudier
Det är inte möjligt att söka medel för förstudier.

Entreprenörskap
Genom Entrepreneurship Action Plan 2020:
- stimulera utbildningar i entreprenörskap
- förbättrat affärsklimat för tillväxt
- förebilder, mentorskap och insatser till
särskilda grupper (Erasmus for Young
Entrepreneurs, Europeiskt nätverk för kvinnligt
företagande)

Mer information
För programmets genomförande ansvarar Europeiska
kommission i samverkan med Europeiska Investeringsbanken och Genomförandeorganet för små och medelstora företag (EASME).
Utlysningar inom programmets olika delområden publiceras löpande på Kommissionens webbplats. Även
Tillväxtverket tillhandahåller information och samordning.

Förbättringar av näringslivsförutsättningar
Åtgärder för minskad administration och regelförenkling för företag.

Stöd till små och medelstora företags internationaliseringsarbete ges av Europe Enterprise Network. I
Blekinge är Almi Blekinge värdorganisation i samverkan med Almi Kronoberg. I Sverige finns 15 regionala
kontor.

Vem kan söka?
Programmets delområden ger finansiering till:

Kontakt

Länkar:

Region Blekinges projektkontor
regionblekinge.se/projektfinansiering

ec.europa.eu/growth/smes/cosme
tillvaxtverket.se
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Tematiskt EU-program

Erasmus+
EU:s program för ungdomar,
utbildning och idrott 2014-2020




Programmets mål
Erasmus+ är EUs nya program för att främja internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och sport.
Det nya programmet ersätter Programmet för livslångt
lärande. Även andra europeiska program, som Ung och
Aktiv i Europa, Erasmus Mundus och Tempus, integreras i Erasmus+. Dessutom kommer det nya området
idrott in.



ideella organisationer
myndigheter på lokal, regional och nationell nivå
inom utbildningsområdet
företag och branschorganisationer

Projektpartnerskap
I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer samt Island
Turkiet, Makedonien, Liechtenstein, Norge och
Schweiz. Hur ett partnerskap formeras skiljer sig mellan de olika prioriteringarna i programmet och beroende på område. För detaljerad information se aktuell programmanual för det specifika området samt
aktuell utlysning.

Utgångspunkten för programmet är en ökad koppling
till EU:s utbildningspolitiska mål samt att visa på mervärdet av internationellt samarbete.

Tematiska prioriteringar
Tre typer av aktiviteter har särskilt fokus:

Budget och finansiering



Mobilitet - (Key Action 1)
- Lärar-, elev- och studentutbyten, kompetensutveckling, fortbildning, studiebesök, erfaren
hetsutbyten
- utveckling av Joint Master Degree’s
- Lånegaranti för magisterstudenter

Programmet har en budget på 14,7 miljarder € mellan
2014-2020. Finansiering av projekt skiljer sig mellan
de olika prioriteringarna i programmet och beroende
på område.



Projektsamarbete (Key Action 2)
- sektorsöverskridande strategiska partnerskap
med fokus på utbyte av kunskap inom utbildning, yrkesutbildning och ungdomssamarbete
- kunskapsallianser mellan högre utbildning och
näringsliv
- kunskapsallianser inom yrkesutbildning
- kapacitetsuppbyggnad för utbildning och
ungdomar i internationaliseringsprocesser
- IT-baserat plattformsarbete tex eTwinning



Projekttid
Längden för projekt skiljer sig mellan de olika prioriteringarna i programmet och beroende på område.
För detaljerad information se respektive utlysning.

Möjlighet till förstudier
Det finns inte möjlighet att söka förstudiemedel.

Mer information

Stöd till policyförändring (Key Action 3)
Verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk
utveckling på europeisk policynivå.

Utlysningar och ansökningar inom området utbildning
hanteras av Utbildnings– och högskolerådet (UHR).
Utlysningar och ansökningar inom området ungdomsprojekt hanteras av Myndigheten för ungdoms– och
civilsamhällesfrågor (MUCF).

Vem kan söka?
Programmets olika aktiviteter riktar sig till:
 universitet och högskola
 grundskola (inklusive förskola)
 yrkeshögskola och yrkesutbildning
 vuxenutbildning

Tips: För skolor kan ett eTwinning - projekt vara ett
bra sätt att prova på projektsamarbete i en internationell miljö. Se länkar nedan för ytterligare information.

Kontakt

Länkar:

Region Blekinges projektkontor
regionblekinge.se/projektfinansiering

www.uhr.se
www.mucf.se
www.etwinning.net
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Tematiskt EU-program

Fonden för ett sammanlänkat Europa
EU:s program för infrastrukturinvesteringar
inom transport, energi och telekom 2014-2020

Programmets mål

Budget och finansiering

Fonden för ett sammanlänkat Europa ska stödja riktade infrastrukturinvesteringar inom transport, energi
och telekom. Målet är att koppla samman Europas
infrastruktur genom och åtgärda felande länkar. Detta
för att skapa effektiva och hållbara gränsöverskridande nätverk för transport, energi och bredband i
Europa. Fonden syftar bland annat till att gynna renare transportsätt och underlätta användningen av
förnyelsebara bränslen.

Programmet har en totalbudget på 33,2 miljarder euro
2014-2020, varav:

 26,25 miljarder euro till transport
 5,85 miljarder euro till energi
 1,141 miljarder euro till bredband och digitala
tjänster

Av budgeten för transport ska 80-85% gå till prioriterade investeringar i TENT-T stamnätverk. Resterande
15-20% ska gå till andra projekt i stamnätverket, projekt i det övergripander nätverket (dock max 5%),
projekt i länder utanför EU och finansiella instrument
(lån till exempel genom Europeiska investeringsbanken EIB).

Tematiska prioriteringar
Programmet består av tre delprogram:

 Delprogram transport

ska stödja projekt för utveckling av det transeuropeiska transportnätverket TEN-T.

Hur stor andel av projektets kostander som programmet finansierar varierar beroende på insats och område. Inom delprogram transport varierar det mellan
10 och 50%. Årliga och fleråriga arbetsprogram används för att på detaljnivå prioritera och ange hur
stort ekonomiskt stöd som ska anslås för var och en av
dessa prioriteringar under ett visst år.

 Delprogram energi

ska stödja projekt för utveckling av det transeuropeiska energinätverket TEN-E.

 Delprogram telekom

ska stödja projekt för utveckling och drift av infrastruktur för digitala tjänster. Programmet är ett
viktigt verktyg för att uppnå målsättningarna i
EU:s digitala agenda om hushållens tillgång till
bredband.

Projekttid
Projekttid varierar beroende på innehåll och typ av
projekt.

Vem kan söka?

Möjlighet till förstudier

Näringsdepartementet beslutar vilka svenska projekt
som ska få ansöka om medel från programmet. Trafikverket är nationell koordinator för delprogram transport och koordinerar ansökningsprocess och följer upp
projekt som beviljas medel.

Programmet beviljar enbart genomförandeprojekt som
godkänts av den aktuella medlemsstaten.

Mer information

Projektpartnerskap

Första utlysningen planeras till hösten 2014. En utlysning per år planeras. För att få veta mer om ansökningsprocesser och utvärdering, gå in på webbsidan
för EU-kommissionens myndighet, Innovation &
Networks Executive Agency (INEA).

I programmet ingår samtliga medlemsländer. En
mindre del av budgeten kan gå till investeringar i länder utanför EU. Hur partnerskapen ser ut beror på
projektets karaktär.

Kontakt

Länkar:

Region Blekinges projektkontor
regionblekinge.se/projektfinansiering

ec.europa.eu/inea/en/connectingeurope-facility
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Tematiskt EU-program

Horisont 2020
EU:s program för forskning
och innovation 2014-2020

Programmets mål

Projektpartnerskap

Horisont 2020 är EU:s nya program för forskning och
innovation. Programmets mål är att forskning och
innovation ska användas för att lösa gemensamma
utmaningar samt att förvandla vetenskapliga
genombrott till innovativa produkter och tjänster.

Hur ett partnerskap formeras skiljer sig mellan de
olika prioriteringarna i programmet och beroende på
område. För detaljerad information se aktuellt arbetsprogram för det specifika området samt aktuell
utlysning.

Tematiska prioriteringar

Budget och finansiering

Programmet har tre övergripande prioriteringar:

Programmet är världens största satsning på forskning
och innovation och har en totalt budget på 80 miljarder euro 2014-2020. Ffinansieringsgraden skiljer sig
mellan de olika prioriteringarna i programmet och
beroende på område. För detaljerad information se
respektive arbetsprogram och utlysning.

1. Spetskompetens
ska stärka EU:s globala ställning inom forskning
och innovation

2. Industriellt ledarskap
ska göra Europa mer attraktivt för investeringar i
forskning och innovation

Projekttid

3. Samhälleliga utmaningar

Längden för projekt skiljer sig mellan de olika prioriteringarna i programmet och beroende på område.
För detaljerad information se respektive utlysning.

ska fokusera på de stora samhälleliga utmaningar
som EU och resten av världen står inför. Sju utmaningsområden pekas ut:

 hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande

Möjlighet till förstudier

 livsmedelstrygghet, hållbart skogs– och jord





bruk, marin–, maritim– samt insjöforskning och
bioekonomi
säker, ren och effektiv energi
smarta, gröna och integrerade transporter
klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och
råvaror
Europa i en föränderlig värld - inkluderande,
innovativa och reflekterande samhällen
säkra samhällen - säkerställa frihet och trygghet för Europa och dess medborgare

Det är inte möjligt att söka förstudier inom Horisont
2020. Däremot finns möjlighet att söka förstudier hos
olika svenska myndigheter beroende på tematisk inriktning på utlysningen. Exempel är Vinnova, Naturvårdsverket och Formas. Ett annat exempel är såddfinansieringen inom Östersjöprogrammet.

Mer information
Du hittar mer information om Horisont 2020 på EUkommissionens webbplats. Du kan även ta kontakt
med VINNOVAs nationella kontaktpersoner om du vill
veta mer.

Vem kan söka?
Programmet vänder sig till:
 universitet, högskolor och forskningsinstitut
 näringsliv
 offentlig sektor
 civila samhället

De första utlysningarna av Horisont 2020 publicerades
den 11 december 2013 på EU-kommissionens Participant Portal.
Kontakt regionalt finns också på Blekinge Tekniska
Högskola, Grants Office, Eva-Lisa Ahnström.

Kontakt

Länkar:

Region Blekinges projektkontor
regionblekinge.se/projektfinansiering

www.vinnova.se
ec.europa.eu/programmes/horizon2020
ec.europa.eu/research/participants/portal
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Tematiskt EU-program

Hälsa för tillväxt
EU:s program för utveckling av hälso–
och sjukvård 2014-2020

 privata företag (genom upphandling)

Programmets mål
Programmet Hälsa för tillväxt har som mål att hjälpa
medlemsstaterna att hantera sjukvårdens ekonomiska
och demografiska utmaningar och se till att invånarna
kan hålla sig friska längre.

Projektpartnerskap
Länder som omfattas av programmet är EU:s medlemsstater. Hur projektpartnerskap ska sättas samman
beror på inriktning och beskrivs i aktuell utlysning.

Programmet betonar kopplingen mellan ekonomisk
tillväxt och en frisk befolkning. Hälsa spelar en viktig
roll i Europa 2020-strategin eftersom produktiviteten
och konkurrenskraften påverkas positivt om människor
håller sig friska och aktiva längre.

Länder utanför EU kan ingå särskilt anslutande länder,
kandidatländer och potentiella kandidatländer. Vilka
regler som gäller för deltagande av länder utanför EU
är inte klart.

Tematiska prioriteringar

Budget och finansiering

Programmet fokuserar på fyra tematiska områden:

Programmet har en totalbudget på ca 449 miljoner
euro 2014-2020.

 främja hälsa, förebygga sjukdomar och verka för
miljöer som stödjer hälsosamma livsstilar

Programmet finansierar 60% av projektets kostnader
och i exceptionella fall upp till 80%. Upphandlingar
finansieras till 100% av programmet.

 skydda unionsmedborgarna från allvarliga gränsöverskridande hälsohot

 bidra till innovativa, effektiva och hållbara hälsooch sjukvårdssystem

Projekttid

 förbättra tillgången till bättre och tryggare hälso-

Arbetsprogrammen och utlysningar för projekt planeras ske årligen och publiceras under maj månad. Hur
långa projekten kan vara är ännu oklart, detta kommer klargöras i arbetsprogrammen och utlysningar.

och sjukvård för unionsmedborgarna

Inom varje område finns ett antal prioriterade områden, totalt har programmet pekat ut 23 områden.

Möjlighet till förstudier

Programmet tar fram årliga arbetsprogram som lägger
fast programmets inriktning under året. Programmet
genomförs dels genom olika upphandlingar av t.ex.
studier, verksamhetsstöd för ideella organisationer
och finansiering av projekt.

Det är inte möjligt att söka förstudier inom ramen för
programmet.

Mer information

Vem kan söka?

Nationell kontaktpunkt för programmet är Folkhälsomyndigheten. Uppgiften för kontaktpunkten är att
sprida information om programmet och bidra till lärande.

Programmet vänder sig främst till offentliga organ
framförallt:






forskningsinstitut, universitet och högskolor
hälso- och sjukvårdsinstitutioner
ideella organisationer
internationella organisationer

Mer om programmet finns på programmets hemsida
och aktuella utlysningar finns på EU-kommissionens
Participant Portal (länkar nedan).

Kontakt

Länkar:

Region Blekinges projektkontor
regionblekinge.se/projektfinansiering

ec.europa.eu/chafea/
ec.europa.eu/research/participants/
portal
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Tematiskt EU-program

Kreativa Europa
EU:s program för kulturella och
kreativa sektorerna 2014-2020

Programmets mål

Projektpartnerskap

Kreativa Europa ska främja arbetet med att värna om
och marknadsföra Europas kulturella och språkliga
mångfald. Programmet ska även stärka den kulturella
och den kreativa sektorns konkurrenskraft för att
främja smart och hållbar tillväxt för alla.

Länder som omfattas av programmet är EU:s medlemsstater, anslutande länder, kandidatländer, potentiella kandidatländer samt Island, Norge, Liechtenstein och Schweiz.
Hur partnerskap ska utformas beror på delprogram
och typ av projekt. I samarbetsprojekt inom delprogrammet kultur ska partnerskapet i små projekt bestå
av partners från minst tre länder. I stora projekt ska
partners från minst sex olika länder ingå.

Tematiska prioriteringar
Programmet består av två delprogram.

Delprogram kultur
Stödjer kulturella och kreativa organisationers
strävan att anpassa sig till digitalisering och globalisering, främjar gränsöverskridande rörlighet
för kulturella och kreativa verk och främjar internationalisering av kulturaktörernas karriärer.
Delprogrammet ger stöd till samarbetsprojekt,
europeiska nätverk, europeiska plattformar samt
översättning och spridning av skönlitteratur.



Budget och finansiering
Programmet har en budget på 1,46 miljarder € 20142020. Hur stor andel EU-medel som programmet maximalt finansierar till projekt skiljer sig beroende på
delprogram och typ av projekt. I snitt finansierar programmet mellan 50-60% av projektets kostnader.

Delprogram media (film, TV och dataspel)
Stödjer EU:s film– och audiovisuella industri ekonomiskt inom utbildning, utveckling, distribution
och marknadsföring. Det möjliggör för europeiska
filmer och audiovisuella verk att nå marknader
utanför nationella och europeiska gränser.

Projekttid
Längden för projekt beror även detta på delprogram
och typ av projekt. Alla detaljer beskrivs i de olika
aktuella utlysningarna. Samarbetsprojekt inom delprogrammet kultur kan pågå i upp till fyra år.

Utöver dessa finns ett sektorsövergripande programområde som vänder sig till samtliga kulturella och
kreativa sektorer, inklusive den audiovisuella sektorn.

Möjlighet till förstudier
Programmet har ingen möjlighet till förstudier, endast
genomförandeprojekt beviljas.

Vem kan söka?
Programmet vänder sig till den kulturella och kreativa
sektorn som inkluderar arkitektur, arkiv och bibliotek,
konsthantverk, audiovisuell (film, tv, videospel och
multimedia), kulturarv, design, festivaler, musik,
scenkonst, förlagsverksamhet, radio och bildkonst.

Mer information
Programmet hanteras av Europeiska kommissionens
generaldirektorat för kultur. Kulturrådet är tillsammans med Svenska Filminstitutet nationella kontaktpunkter för EU-programmet Kreativa Europa.

Sökande måste vara en organisation aktiv i den kulturella och kreativa sektorn. Endast juridiska personer
kan söka. Programmet vänder sig inte till privatpersoner.

Mer om programmet och aktuella utlysningar finns på
programmets hemsida (på engelska).

Kontakt

Länkar:

Region Blekinges projektkontor
regionblekinge.se/projektfinansiering

www.kulturradet.se
ec.europa.eu/programmes/creativeeurope/
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Tematiskt EU-program

Life
EU:s program för miljö
och klimat 2014-2020

Programmets mål

Projektpartnerskap

Life-programmet ska verka för en bättre miljö– och
klimatpolitik i Europa. Programmets övergripande mål
är att främja ett resurseffektivt och klimattåligt samhälle, värna om biologisk mångfald och stödja Natura
2000-områden.

Länder som omfattas av programmet är EU:s medlemsstater. Länder utanför EU kan ingå om det är
motiverat, men projektägaren måste komma från EU.

Tematiska prioriteringar

Programmet har en budget på 3,4 miljarder € 20142020. I snitt finansierar programmet mellan 60-75% av
projektets kostnader, beroende på projekttyp. En
normal projektbudget är mellan 2 och 8 miljoner
euro.

Budget och finansiering

Delprogram miljö
 miljö och resurseffektivitet:
förbättra miljöpolitikens genomförande och integrera miljömål i övriga sektorer
 natur och biologisk mångfald:
utveckla metoder för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och återställa ekosystem samt
stödja Natura 2000-områden
 miljöpolicy och information:
kunskapsspridning och informationskampanjer

I Life lanserars en ny typ av projekt som kallas integrerade projekt. De ska vara storskaliga och utgå ifrån
en regional eller nationell plan eller strategi. Ett mål
är att integrera miljö- och klimatpolicys i andra sektorers policys. Därför ska projekten samfinansieras
och ha minst en annan finansieringskälla än LIFEprogrammet.

Delprogram klimat

 begränsning av klimatförändring:

Projekttid



Vanlig projektlängd är två till sex år. Programmet har
en utlysning per år. För integrerade projekt är ansökningen uppdelad i två steg. Steg ett är att lämna in
ett förslag till projekt och steg två är att lämna in en
fullständig ansökan.



minska utsläppen av växthusgaser
klimatanpassning:
ökad motståndskraft mot klimatförändringar
klimatstyrning och information:
förbättra medvetenhet, information, spridning och
samarbete för att begränsa klimatförändringar

Programmets prioriteringar bestäms i två fleråriga
arbetsprogram, 2014-2017 och 2017-2020. EUkommissionen har tagit beslut om det första arbetsprogrammet. Där beskrivs bl.a. tematiska prioriteringar och bedömningskriterier för ansökningar.

Möjlighet till förstudier
Programmet har ingen möjlighet till förstudier, men
Naturvårdsverket, som är nationell kontaktpunkt för
programmet i Sverige, har haft utlysningar för skrivarmedel.

Vem kan söka?

Mer information

Programmet vänder sig till både offentliga och privata
sektorn. Framförallt:
 lokala, regionala och nationella myndigheter
 icke-statliga organisationer
 stora företag, små och medelstora företag
 universitet och forskningsinstitut

Naturvårdsverket är programmet nationella kontaktpunkt i och hanterar ansökningar i Sverige.
Mer om programmet och aktuella utlysningar finns på
programmets hemsida (på engelska).

Kontakt

Länkar:

Region Blekinges projektkontor
regionblekinge.se/projektfinansiering

www.naturvardsverket.se/
ec.europa.eu/environment/life
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Tematiskt EU-program

Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap
EU:s program för rättigheter, jämlikhet
och medborgarskap 2014-2020

Programmets mål

Projektpartnerskap

EU:s nya program för Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap ska bidra till att individers rättigheter
främjas och skyddas i enlighet med fördraget och EU:s
stadgar för grundläggande rättigheter.

Programmet riktar sig till offentliga och privata aktörer i EU:s medlemsländer, EFTA- länder som omfattas
av EEA-avtalet, kandidatländer, potentiella kandidatländer samt tredje länder som omfattas av europeiska
grannskapspolitiken.

Programmet är en sammanslagning av flera program
från perioden 2007-2013; Daphne III, delar av programmet Progress samt programmet Grundläggande
rättigheter och medborgarskap.

För mer information om projektpartnerskap se respektive utlysning.

Budget och finansiering

Tematiska prioriteringar

Programmet har en total budget på 439 miljoner euro
för perioden 2014–2020.

Programmet har nio mål för att särskilt främja åtgärder som:

Kommissionen finansierar maximalt 95 % av projektets
totala kostnader.

 Bekämpar diskriminering
 Förebygger och bekämpar rasism, främlingsfient-

Projekttid

lighet homofobi och andra former av intolerans

 Främjar och skyddar rättigheter för personer med

Längden för projekten är beroende på typ av aktiviteter. För detaljerad information se respektive utlysning.

funktionshinder

 Främjar jämställdhet mellan kvinnor och män
 Förebygger och bekämpar våld mot barn, ungdo-

Möjlighet till förstudier

mar och kvinnor och andra utsatta grupper

För mer information om möjligheter att söka
förstudiemedel se respektive utlysning.

 Främjar och skyddar barns rättigheter
 Bidrar till att säkerställa högsta möjliga skydd av
privatliv och personuppgifter

 Främja och stärka utövandet av rättigheter som

Mer information

 Främja enskildas rättigheter i egenskap av konsu-

Programmet förvaltas av Europeiska kommissionens
generaldirektorat för rättsliga frågor. För mer
information se länk till hemsida nedan.

grundar sig på unionsmedborgarskapet
menter eller näringsidkare

Aktiviteter kan röra utbildning och fortbildning, analys
och metodarbete, seminarier, kunskapsutbyten mm.

Vem kan söka?
Programmet riktar sig till offentliga och privata
aktörer med verksamhet inom området.

Kontakt

Länkar:

Region Blekinges projektkontor
regionblekinge.se/projektfinansiering

ec.europa.eu/justice/grants1/
programmes-2014-2020/rec/
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EU-program 2014-2020
Kort överblick av EU-program som bidrar
till lokal och regional utveckling

I den här översikten av EU-program från Region Blekinge
hittar du kortfattad information om projektfinansiering i
EU:s programperiod 2014-2020. De EU-program som beskrivs är utvalda utifrån vårt fokus: lokal och regional utveckling.
EU-programmen är bra verktyg för att tackla utmaningar
och stimulera förändring och utveckling i Blekinge och vår
omvärld.
Frågan om VAD som ska utvecklas och VARFÖR hittar du i
den egna organisationen, kommunen eller regionen. Den
här översikten ger kunskap om EU-programmen som kan
bidra till en del av svaret på frågan HUR du och din organisation kan göra. Till det behöver du lägga frågan: med VEM
eller vilka ska vi samarbeta?

www.regionblekinge.se
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