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Utveckla Sverige!

De Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) 
ger möjligheter till stora satsningar för att utveckla regioner, indivi-
der och företag i hela Sverige.

Sammantaget handlar det om 67 miljarder kronor (inklusive offent-
lig och/eller privat medfinansiering) som ska investeras under åren 
2014–2020. För att pengarna ska göra största möjliga nytta har Sve-
rige kommit överens med EU-kommissionen om prioriteringarna:

• Främja konkurrenskraft, kunskap och innovation 

• Hållbart och effektivt nyttjande av resurser för en hållbar tillväxt 

• Öka sysselsättningen, främja anställbarhet och förbättra tillgänglig-
heten till arbetsmarknaden

Under åren 2014-2020 medverkar Sverige i 26 program som finansie-
ras av någon av de fyra ESI-fonderna. 

Broschyren ger en översikt över vilka program inom struktur- och 
investeringsfonderna som berör Sverige, och i vilka program svenska 
organisationer, myndigheter och företag kan delta. För den som behö-
ver fördjupad information, exempelvis för att söka stöd, finns hänvis-
ningar till ansvariga myndigheter och organisationer.

Broschyren har tagits fram i samverkan mellan de myndigheter som 
förvaltar ESI-fonderna i Sverige.

UTVECKLA SVERIGE

Mer information om de fyra fonderna och 26 programmen på
www.eufonder.se
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EU:S STRUKTUR- OCH INVESTERINGSFONDER

EU:s struktur- och investeringsfonder  
i Sverige 2014–2020

Allt EU-stöd i Sverige ska bidra till att förverkliga målen i Europa 
2020, som är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättnings-
strategi. Strategin har tre övergripande prioriteringar som är cen-
trala för utvecklingen i Europa under åren fram till 2020:

• Smart tillväxt; utveckla en ekonomi baserad på kunskap och inno-
vation.

• Hållbar tillväxt; främja en resurseffektivare, grönare och konkur-
renskraftigare ekonomi.

• Inkluderande tillväxt (tillväxt för alla); stimulera en ekonomi med 
hög sysselsättning och med social och territoriell sammanhållning.

Östersjöstrategin kompletterar
I länderna runt Östersjön kompletteras Europa 2020-strategin av EU:s 
strategi för Östersjöregionen, eller Östersjöstrategin. Denna så kallade 
makroregionala strategi har kommit till för att länderna gemensamt ska 
kunna möta de specifika utmaningarna i regionen. 

Strategins tre huvudmål är att:

• Rädda havsmiljön

• Länka samman regionen

• Öka välståndet

Östersjöstrategin ska fungera som en vägledning och hjälp för att 
prioritera och samlas kring gemensamma insatser i regionen. Det finns 
inga särskilda pengar avsatta för att förverkliga strategin, men alla 
EU-program inom regionen ska ta hänsyn till den.

Fyra ESI-fonder
De Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) är 
de främsta verktygen för att förverkliga Europa 2020 och Östersjöstra-
tegin. Fonderna ska användas för att skapa hållbar tillväxt och minska 
de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regioner i Europa. 
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De fyra ESI-fonderna i Sverige är:

• Europeiska regionala utvecklingsfonden

• Europeiska socialfonden

• Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

• Europeiska havs- och fiskerifonden

Var och en av fonderna har sin särskilda inriktning. Regionala 
utvecklingsfonden stärker regionernas konkurrenskraft och utvecklar 
näringslivet, Socialfonden förstärker och utvecklar den nationella 
arbetsmarknadspolitiken, Landsbygdsfonden innehåller stöd och 
ersättningar för att utveckla landsbygden och Havs- och fiskerifonden 
ger stöd för att utveckla vattenbruk och hållbart fiske.

Samtliga fonder ska även arbeta utifrån de horisontella principerna, 
Jämställdhet mellan män och kvinnor, Tillgänglighet för personer med 
funktionshinder samt Hållbar utveckling, likabehandling och ickedis-
kriminering. Principerna är viktiga för att nå målet om ett hållbart och 
inkluderande arbetsliv och ska vägleda projekten från början till slut.

Partnerskapsöverenskommelsen
Hur pengarna som finns i struktur- och investeringsfonderna ska 
användas i varje medlemsland finns beskrivet i den partnerskapsöver-
enskommelse som EU-kommissionen tecknar med respektive med-
lemsland. I den specificeras tio tematiska mål som fonderna ska arbeta 
mot – några av målen finns bara i en av fonderna, några av målen 
täcks av flera fonder. Figuren på nästa sida visar vilka av fonderna 
som arbetar mot respektive mål.

26 EU-program – 67 miljarder
Det stöd som de fyra ESI-fonderna ger fördelas via ett antal program. 
I Sverige finansierar Regionala utvecklingsfonden 23 program, medan 
de övriga tre fonderna finansierar ett program var. Sammanlagt med-
verkar Sverige i 26 EU-program.

I alla program krävs nationell medfinansiering av projekten. Medfi-
nansieringen kan vara offentlig eller privat och är oftast lika stor som 
stödet från EU. EU-stödet och medfinansiering ger tillsammans cirka 
67 miljarder kronor att investera för en smart och hållbar tillväxt för 
alla i Sverige.

I de 67 miljarderna är inte Interregprogrammens budget inräknad (se 
sid 28). De 14 program som Sverige medverkar i har en sammanlagd 
budget på nästan 19 miljarder kronor, som investeras i samtliga med-
verkande länder.

EU:S STRUKTUR- OCH INVESTERINGSFONDER
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Mål

Forskning, teknisk utveckling  
och innovation 

Informations- och kommunikationsteknik 
(bland annat bredband)

Konkurrenskraften hos små och  
medelstora företag

Övergången till en koldioxidsnål ekonomi

Anpassning i samband med 
klimatförändringar

Skydda miljön samt främja en  
hållbar användning av resurser

Hållbara transporter

Hållbar sysselsättning och  
arbetskraftens rörlighet

Social delaktighet

Utbildning och livslångt lärande

Här ser du vilken/vilka fonder som arbetar mot vilka mål
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EUROPEISKA SOCIALFONDEN

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa 
fler	och	bättre	jobb	i	Europa.	Målet	är	att	bidra	till	en	fungerande	
arbetsmarknad och en ökad sysselsättning på lång sikt.

Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska socialfonden cirka 
6 miljarder kronor i Sverige. Till det kommer lika mycket i nationell 
medfinansiering som kan vara både offentlig och privat. 

Åtta regioner – åtta planer
Programmet genomförs i åtta geografiska regioner, se karta. För varje 
region finns en handlingsplan.

Dessutom finns en handlingsplan på nationell nivå.

Tre programområden
I Sverige idag finns alltför många människor utanför arbetsmarknaden. 
För att främja kompetensutveckling och motverka utanförskap fokuse-
rar Socialfonden på tre programområden:

Programområde 1 – Kompetensförsörjning
Programområde 1 fokuserar på bättre koppling mellan utbildning och 
arbetsmarknad. Det kan stödja projekt som ger kvinnor och män möj-
lighet att utvecklas i takt med arbetslivets krav.

Kompetensutveckling är viktig för att kunna möta arbetsmarknadens 
behov och för att minska risken för arbetslöshet. Utöver anställda, kan 
området även omfatta arbetslösa som deltar i projekten.

Programområde 2 – Ökade övergångar till arbete
Socialfondens andra programområde ska göra det lättare för unga 
(15–24 år), långtidsarbetslösa (mer än 12 månader), sjukskrivna samt 
nyanlända att få jobb eller att komma ett steg närmare arbetsmarkna-
den.

Det kan stödja projekt som bidrar till ökad social sammanhållning och 
ett inkluderande arbetsliv med fokus på personer som idag står långt 
från arbetsmarknaden. 
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Programområde 3 – Sysselsättningsinitiativet för unga
Programområde 3 är en särskild satsning till regioner i Europa som har 
högst arbetslöshet bland unga, minst 25 procent. I Sverige ska peng-
arna användas i regionerna Mellersta Norrland, Norra Mellansverige 
och Sydsverige.

Programområdet kan stödja projekt som underlättar för unga att  
etablera sig på arbetsmarknaden.

Information och ansökan

www.esf.se, esf@esf.se

Telefon vxl: 020-33 33 90
Svenska ESF-rådet är förvaltande myndighet för  
Europeiska socialfonden i Sverige
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Europeiska regionala utvecklingsfonden

EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Syftet med Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, är att 
stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att 
minska de regionala skillnaderna. ERUF investerar i tillväxt och 
sysselsättning för att stärka den regionala utvecklingen.

Regionala strukturfondsprogram
De regionala strukturfondsprogrammen arbetar mot målet tillväxt och 
sysselsättning. De finansierar insatser för att utveckla näringslivet 
i hela landet inom områdena innovation, entreprenörskap och grön 
ekonomi.  I Sverige finns åtta regionala strukturfondsprogram och ett 
nationellt regionalfondsprogram.

De åtta regionala programmen utgår från respektive regions förutsätt-
ningar och behov och bygger på regionala utvecklingsstrategier.

Nationellt regionalfondsprogram
Det nationella regionalfondsprogrammet, som är nytt för programpe-
rioden 2014-2020, ska möjliggöra satsningar som är önskvärda, men 
svåra att genomföra inom ramen för de regionala strukturfondspro-
grammen. 

Interregprogram
Även programmen för Europeiskt territoriellt samarbete, Interregpro-
grammen, hämtar sina medel ur ERUF. 

Interregprogrammen ska lösa problem som överskrider administrativa 
gränser och kräver en gemensam lösning. De ska också utveckla olika 
geografiska områdens potential. Programmen är inriktade mot något 
av de tre huvudområdena gränsöverskridande, transnationellt och 
interregionalt samarbete.

Sverige deltar i 14 Interregprogram.
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ÅTTA REGIONALA STRUKTURFONDSPROGRAM

Övre Norrland

Programmet Övre Norrland ska bidra till regional tillväxt och sys-
selsättning. De valda insatsområdena bygger på behov och för-
utsättningar i programområdet och överensstämmer väl med de 
regionala strategierna.

Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala utveck-
lingsfonden 1,7 miljarder kronor i Övre Norrland. 

Till det kommer lika mycket i nationell medfinansiering som kan vara 
både offentlig och privat. 

Berörda	geografiska	områden	
Norrbottens och Västerbottens län.

Insatsområden 
1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

 Särskilda mål:
• Öka forsknings- och innovationssamverkan mellan akademi, 

näringsliv, myndigheter och civila samhället.

• Öka innovationsverksamheten i företag och stärka utveckling av 
och tillgänglighet till innovationsstödjande system och miljöer.

2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på  
informations- och kommunikationsteknik

 Särskilda mål:
• Fler företag får tillgång till bredband av hög kvalitet och kapacitet.

• Fler digitala tjänster utvecklas för att skapa en ökad tillgång till 
privat och offentlig service.

•  Användningen av digitala tjänster utvecklas för att öka den  
digitala delaktigheten.
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3. Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

 Särskilda mål:
•  Fler nystartade företag i Övre Norrland.

•  Fler växande företag i Övre Norrland.

•  Fler små och medelstora företag växer på internationella nya 
marknader.

4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer

 Särskilda mål:
•  Öka energieffektiviteten och användningen av förnybar energi i 

Övre Norrlands små och medelstora företag.

•  Öka energieffektiviteten och användningen av förnybar energi 
inom offentlig sektor och bostadssektorn.

5.	 Att	främja	hållbara	transporter	och	få	bort	flaskhalsar	i	viktig	
nätinfrastruktur

 Särskilda mål:
•  Öka kapaciteten i befintlig transportinfrastruktur för mer effektiva 

och hållbara transporter till nytta för näringslivet.

•  Nya och utvecklade multimodala transportförbindelser för en mer 
hållbar och effektiv övergång mellan olika trafikslag, till nytta för 
näringslivet.

Information och ansökan

www.eu.tillvaxtverket.se
ovrenorrland@tillvaxtverket.se

Telefon vxl: 08-681 91 00 
Tillväxtverket är förvaltande myndighet för programmet  
Övre Norrland
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ÅTTA REGIONALA STRUKTURFONDSPROGRAM

Mellersta Norrland

Programmets övergripande mål är att öka både sysselsättningen 
i regionen och konkurrenskraften i regionens företag. Det ska ske 
genom insatser för förnyelse i näringslivet och genom att göra 
regionen mer tillgänglig och attraktiv. Exempel på detta är sats-
ningar på infrastruktur, väg och järnväg och utveckling av hållbara 
transportsystem.

Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala utveck-
lingsfonden 1,24 miljarder kronor i Mellersta Norrland.

Till det kommer lika mycket i nationell medfinansiering som kan vara 
både offentlig och privat. 

Berörda	geografiska	områden	
Jämtlands och Västernorrlands län.

Insatsområden 
1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

 Exempel på särskilda mål:
•  Ökade investeringar i forskning och utveckling i program-

områdets företag. 

•  Öka andelen små och medelstora företag som utvecklar innova-
tiva varor och tjänster.

2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på infor-
mations- och kommunikationsteknik

 Exempel på särskilda mål:
•  En större andel av programområdets företag ska ha möjlighet att 

ansluta sig till höghastighetsnät (100 Mbit/s).

•  Nya digitala tjänster etableras och befintliga utvecklas så att till-
gängligheten till privat och offentlig service förbättras.
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Information och ansökan

www.eu.tillvaxtverket.se
mellerstanorrland@tillvaxtverket.se

Telefon vxl: 08-681 91 00 
Tillväxtverket är förvaltande myndighet för programmet  
Mellersta Norrland

3. Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag

 Exempel på särskilda mål:
•  Avancerad produkt- och tjänsteutveckling främjar tillväxt inom 

små och medelstora företag (SMF).

•  Ökad andel företag med affärssamarbete på internationella  
marknader. 

4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla  
sektorer

 Exempel på särskilda mål:
•  Öka små och medelstora företags samlade energieffektivitet med  

20 procent till år 2020 samt ökad andel förnybar energi.

• Öka energieffektiviteten inom offentlig sektor och inom bostads-
sektorn med 20 procent till år 2020.

5.	 Att	främja	hållbara	transporter	och	få	bort	flaskhalsar	i	viktig	
nätinfrastruktur

 Exempel på särskilda mål:
•  Programområdets TEN-T- nät (Trans-European Transport 

Network) har en utvecklad funktion år 2020 jämfört med 2014 
genom förbättrad tillgänglighet och kapacitet.

•  År 2020 använder fler resenärer miljövänliga trafikslag.
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ÅTTA REGIONALA STRUKTURFONDSPROGRAM

Norra Mellansverige

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och  
sysselsättning i Norra Mellansverige. De valda insatsområdena 
bygger	på	de	behov	och	förutsättningar	som	finns	i	Norra	Mellan-
sverige och stämmer väl överens med de regionala utvecklings-
strategierna. 

Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala utveck-
lingsfonden 1,18 miljarder kronor i Norra Mellansverige. 

Till det kommer lika mycket i nationell medfinansiering som kan vara 
både offentlig och privat. 

Berörda	geografiska	områden	
Gävleborgs, Värmlands och Dalarnas län. 

Insatsområden 
1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

 Särskilt mål:
• Öka antalet innovativa små och medelstora företag.

2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på infor-
mations- och kommunikationsteknik

 Särskilda mål:
• Öka antalet små och medelstora företag med tillgång till bred-

band med hög kapacitet.

• Ökat antal små och medelstora företag som i samverkan med 
offentlig sektor har utvecklat tillämpningar av informations- och 
kommunikationsteknik.

3. Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag

 Särskilda mål:
• Öka antalet nya företag med tillväxtpotential

• Ökad tillväxt i regionens små och medelstora företag
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Information och ansökan

www.eu.tillvaxtverket.se
norramellansverige@tillvaxtverket.se

Telefon vxl: 08-681 91 00 
Tillväxtverket är förvaltande myndighet för programmet  
Norra Mellansverige

4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi  
i alla sektorer

 Särskilda mål:
• Minskade koldioxidutsläpp från små och medelstora företag. 

Förbättra koldioxidsnål teknik.
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ÅTTA REGIONALA STRUKTURFONDSPROGRAM

Östra Mellansverige

Det övergripande målet för programmet Östra Mellansverige är 
att bidra till regional tillväxt och sysselsättning.  Utvecklingsstrate-
gierna i regionens fem län ligger till grund för de valda insatsom-
rådena. Östra Mellansverige ska erbjuda en bra miljö för entre-
prenörskap, näringslivsutveckling och innovationer.

Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala utveck-
lingsfonden cirka 564 miljoner kronor i Östra Mellansverige. 

Till det kommer lika mycket i nationell medfinansiering som kan vara 
både offentlig och privat.

Berörda	geografiska	områden	
Örebro, Västmanlands, Uppsala, Södermanlands och Östergötlands län.

Insatsområden 
1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

 Särskilda mål:
•  Stärkt samarbete för ökad innovationskapacitet i små och medel-

stora företag i alla delar av regionen. 

•  Ökad innovationsverksamhet för små och medelstora företag med 
tillväxtambitioner och förutsättningar för kommersialisering av 
innovationer i näringslivet.

2. Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag

 Särskilda mål:
•  Ökad tillväxt i regionens små och medelstora företag. 

•  Fler växande företag som är aktiva på den internationella marknaden.

3. Att stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer

 Särskilda mål:
•  Minskad klimatpåverkan genom att företagens användning av 

fossilbaserade energikällor minskar samtidigt som deras energi-
användning blir effektivare. 

•  Minskade koldioxidutsläpp och ökad energieffektivitet inom 
bostads-, transport- och offentlig sektor.
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Information och ansökan

www.eu.tillvaxtverket.se
ostramellansverige@tillvaxtverket.se

Telefon vxl: 08-681 91 00 
Tillväxtverket är förvaltande myndighet för programmet  
Östra Mellansverige
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ÅTTA REGIONALA STRUKTURFONDSPROGRAM

Stockholm

Programmet för Stockholm ska bidra till investeringar i regio-
nal tillväxt och sysselsättning. De valda insatsområdena bygger 
på	de	behov	och	förutsättningar	som	finns	i	Stockholms	län	och	
stämmer väl överens med de regionala utvecklingsstrategierna.

Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala utveck-
lingsfonden cirka 298 miljoner kronor i Stockholms län. 

Till det kommer lika mycket i nationell medfinansiering som kan vara 
både offentlig och privat. 

Berört	geografiskt	område	
Stockholms län.

Insatsområde
Programmet består av ett insatsområde, Huvudstadsregionens 
särskilda utmaningar. Under detta övergripande insatsområde har 
programmet tre investeringsprioriteringar:

1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

 Särskilt mål:
•  Fler växande, innovativa företag genom ökad samverkan inom 

forskning och innovation.

2. Stödja kapacitet för små och medelstora företag att växa på 
regionala, nationella och internationella marknader samt ägna 
sig åt innovationsprocesser

 Särskilt mål:
•  Fler växande, innovativa företag genom att stödja kapaciteten för 

små och medelstora företag att nå nya marknader.

3. Främja forskning och innovation i, samt tillämpning av,  
koldioxidsnål teknik

 Särskilt mål:
•  Stärkta förutsättningar att utveckla och tillämpa koldioxidsnåla 

lösningar genom fler växande, innovativa företag.
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Information och ansökan

www.eu.tillvaxtverket.se
stockholm@tillvaxtverket.se

Telefon vxl: 08-681 91 00 
Tillväxtverket är förvaltande myndighet för programmet  
Stockholm
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ÅTTA REGIONALA STRUKTURFONDSPROGRAM

Västsverige

Det västsvenska programmet ska lyfta näringslivet och öka kon-
kurrenskraften och sysselsättningen i små och medelstora före-
tag.  Dessutom ska programmet bidra till en mer koldioxids-
nål ekonomi och främja en hållbar stadsutveckling. Det ska ske 
genom att programmet ger stöd till innovativa projekt som arbe-
tar nära små och medelstora företag. Projekten ska bygga broar 
och samarbeten för utbyte av idéer och kunskap, med det slutliga 
målet att skapa regional utveckling och tillväxt.

Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala utveck-
lingsfonden cirka 450 miljoner kronor i Västsverige. 

Till det kommer lika mycket i nationell medfinansiering, som kan vara 
både offentlig och privat. 

Berörda	geografiska	områden	
Västra Götalands och Hallands län. 

Insatsområden 
1. Samverkan inom forskning och innovation

	 Specifikt	mål:
•  Stärkt samverkan inom forskning och innovation i regionala  

styrkeområden.

2. Konkurrenskraftiga små och medelstora företag

	 Specifika	mål:
•  Fler nya innovativa företag.

•  Fler innovativa tillväxtföretag

3. Innovation för en koldioxidsnål ekonomi

	 Specifika	mål:
•  Stärkt samverkan inom forskning och innovation i regionala  

styrkeområden som bidrar till en mer koldioxidsnål ekonomi.

• Stärkt förmåga att utveckla och kommersialisera nya produkter, 
tjänster och lösningar som bidrar till en mer koldioxidsnål ekonomi.
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Information och ansökan

www.eu.tillvaxtverket.se
vastsverige@tillvaxtverket.se

Telefon vxl: 08-681 91 00 
Tillväxtverket är förvaltande myndighet för programmet  
Västsverige
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ÅTTA REGIONALA STRUKTURFONDSPROGRAM

Småland och Öarna

Det övergripande målet för programmet Småland och Öarna är 
att bidra till regional tillväxt. De valda insatsområdena bygger på 
de	behov	och	förutsättningar	som	finns	inom	området	och	stäm-
mer väl överens med de regionala utvecklingsstrategierna. 

Huvuddelen av pengarna inom programmet ska användas till sats-
ningar som förnyar och utvecklar näringslivet.

Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala utveck-
lingsfonden cirka 532 miljoner kronor i Småland och Öarna. 

Till det kommer lika mycket i nationell medfinansiering som kan vara 
både offentlig och privat. 

Berörda	geografiska	områden	
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län.

Insatsområden 
1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

 Särskilt mål:
•  Förbättrade förutsättningar för företagens innovationsutveckling.

2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på infor-
mations- och kommunikationsteknik

 Särskilda mål:
•  Effektivare samordning för ökad tillgång till bredband i hela  

regionen.

•  Fler digitala tjänster ska utvecklas för att förbättra tillgänglig-
heten till privat och offentlig service.

•  Ökad andel privatpersoner som använder IT-tjänster, vilket stimu-
lerar till tjänsteutveckling i näringslivet.

3. Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag

 Särskilt mål:
•  Ökad tillväxt i befintliga små och medelstora företag.
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4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla 
sektorer

 Särskilt mål:
•  Stimulera till energieffektivare transporter och ökad användning 

av förnybar energi inom transportsektorn.

Information och ansökan

www.eu.tillvaxtverket.se
smalandochoarna@tillvaxtverket.se

Telefon vxl: 08-681 91 00 
Tillväxtverket är förvaltande myndighet för programmet  
Småland och Öarna
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ÅTTA REGIONALA STRUKTURFONDSPROGRAM

Skåne-Blekinge

Det övergripande målet för programmet Skåne-Blekinge är att 
bidra till regional tillväxt och sysselsättning. De valda insatsom-
rådena	bygger	på	de	behov	och	förutsättningar	som	finns	i	Skå-
ne-Blekinge och stämmer väl överens med de regionala utveck-
lingsstrategierna.

Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala utveck-
lingsfonden cirka 500 miljoner kronor i Skåne-Blekinge. 

Till det kommer lika mycket i nationell medfinansiering som kan vara 
både offentlig och privat. 

Berörda	geografiska	områden	
Skåne och Blekinge län.

Insatsområden 
1. Smart tillväxt – innovation

 Särskilda mål:
•  Ökad samverkan för en hållbar och effektiv innovationsinfra-

struktur som levererar resultat.

•  Ökad regional innovationsförmåga med fokus på regionens  
strategiska områden.

2. Smart tillväxt – små och medelstora företag

 Särskilda mål:
•  Stärkt entreprenörskap och företagande.

•  Fler nya företag med tillväxtpotential.

•  Ökad tillväxt i befintliga små och medelstora företag.

3. Hållbar tillväxt – koldioxidsnål ekonomi

 Särskilda mål:
•  Minskad klimatpåverkan genom att företagen ökar sin använd-

ning av förnybar energi samtidigt som deras energianvändning 
blir effektivare.
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•  Minskad klimatpåverkan genom att offentlig sektor och bostads-
sektorn ökar sin användning av förnybar energi samtidigt som 
deras energianvändning blir effektivare.

4. Inkluderande tillväxt – bredband

 Särskilt mål:
•  Förbättra möjligheten för tillgång till bredband.

5. Hållbar stadsutveckling

 Särskilda mål:
•  Fler innovationer som svar på lokala samhällsutmaningar som 

bidrar till en hållbar stadsutveckling.

•  Stärkt lokalt entreprenörskap för ökad sysselsättning.

Information och ansökan

www.eu.tillvaxtverket.se
skaneblekinge@tillvaxtverket.se

Telefon vxl: 08-681 91 00 
Tillväxtverket är förvaltande myndighet för programmet  
Skåne-Blekinge
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NATIONELLA REGIONALFONDSPROGRAMMET

Nationella regionalfondsprogrammet

Det nationella regionalfondsprogrammet ska tillföra ett mervärde 
till det regionala tillväxtarbetet genom att komplettera de insatser 
som genomförs i de åtta regionala strukturfondsprogrammen. 
Programmet	ska	identifiera	och	göra	synergieffekter	möjliga	mel-
lan regional, nationell och europeisk politik. 

Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala utveck-
lingsfonden drygt 1 miljard kronor i det nationella regionalfondspro-
grammet. 

Till det kommer lika mycket i nationell medfinansiering som kan vara 
både offentlig och privat. 

Insatsområden 
1.  Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Denna del av programmet består av två delar. Den ena syftar till att 
etablera en forskningsinfrastruktur som attraherar internationella 
forskare, företag och myndigheter. I huvudsak ska uppbyggnaden av 
European Spallation Source (ESS) i Lund stödjas.

Den andra delen syftar till att stimulera gränsöverskridande samver-
kan regionalt, transnationellt och mellan sektorer, genom att förstärka 
satsningar som är nationellt och regionalt prioriterade.

2.  Öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Denna del av programmet syftar till att öka dynamiken och mångfal-
den på den privata riskkapitalmarknaden i tidiga skeden samt att öka 
antalet nya förvaltare.

3.  Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer
Denna del av programmet syftar till att små och medelstora företag 
ska energieffektivisera sin verksamhet. Insatsområdet kommer främst 
att genomföras i form av en sammanhållen nationell satsning. 

Insatsområdet syftar också till att öka utbudet av riskkapital till företag 
vars verksamhet bidrar i övergången till en koldioxidsnål ekonomi.
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Information och ansökan

www.eu.tillvaxtverket.se
nationella.regionalfondsprogrammet@tillvaxtverket.se

Telefon vxl: 08-681 91 00 
Tillväxtverket är förvaltande myndighet för  
Nationella regionalfondsprogrammet
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Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg)

De territoriella samarbetsprogrammen, Interregprogrammen, 
handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Syftet 
är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att 
arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma 
program,	projekt	och	nätverk.	Interregprogrammen	finansieras	av	
Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Sverige deltar i 14 av Interregprogrammen. Totalt har de 14 program-
men en budget på cirka 19 miljarder kronor, varav regionala utveck-
lingsfonden står för drygt 12 miljarder.

Fokus för programperioden 2014-2020 är forskning och innovation, 
hållbara transporter, att skapa en gränsöverskridande arbetsmarknad 
och att främja utvecklingen av miljövänliga energikällor. Inriktningen 
är att lära tillsammans, hitta gemensamma lösningar på gemensamma 
problem och överbygga gränshinder i syfte att skapa hållbar tillväxt 
och utveckling.

Gränsregionala samarbetsprogram 
I de gränsregionala samarbetsprogrammen sker samarbetet mellan 
regioner som fysiskt gränsar till varandra. Det är med andra ord sam-
arbetsprogram som berör Sveriges närmaste grannländer. Syftet med 
dessa program är att förstora regionen och därmed öka förutsättning-
arna för tillväxt och sysselsättning.

Transnationella samarbetsprogram 
I de transnationella programmen sker samarbetet i större angränsande 
regioner. Dessa program omfattar ibland hela länder och ibland delar 
av länder.

Interregionala samarbetsprogram/nätverk 
De interregionala samarbetsprogrammen omfattar hela EU. De regio-
ner eller länder som får stöd från de interregionala samarbetsprogram-
men behöver inte gränsa till varandra. Tyngdpunkten för samarbetet 
ligger på erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan regionala 
och lokala aktörer. Dessutom finns samarbetsprogram som fokuserar 
på forskning och analyser.

EUROPEISKT TERRITORIELLT SAMARBETE
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GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAM

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak stöder projekt mellan dans-
kar, svenskar och norrmän som vill lösa gemensamma utmaningar 
inom grön ekonomi, transport, sysselsättning och innovation.

Området runt Öresund, Kattegatt och Skagerrak har fler än nio miljo-
ner invånare, femton regioner, två huvudstäder och över trettio uni-
versitet och högskolor. Gemensam kultur och historia mellan Sverige, 
Danmark och Norge, samt att språken är mycket lika varandra, ger en 
god grund till att arbeta tillsammans över gränserna och hitta gemen-
samma lösningar på gemensamma utmaningar.

Europeiska regionala utvecklingsfonden investerar 1,1 miljarder kro-
nor i programområdet under perioden 2014-2020. Norska staten har 
avsatt 15,8 miljoner euro till projektpartner i Norge.

Programmet kan finansiera 50 procent av projektets kostnader för 
svenska organisationer. 

Geografi
Danmark: Regionerna Hovedstaden, Själland, Midtjylland och 
Nordjylland.
Sverige: Skåne, Hallands och Västra Götalands län.
Norge: Oslo kommun och sju fylken: Østfold, Akershus, Vestfold, 
Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder.

Insatsområden
Innovation
Stöder projekt som vill öka forskning och innovation. Projekt kan 
arbeta med allt från produkter och processer till marknadsföring och 
organisationsutveckling på området.

Specifika	mål:
• Öka antalet forskare som är verksamma gränsregionalt/ internatio-

nellt, samverkar med näringslivet och arbetar inom Öresund-Katte-
gat-Skagerraks styrkeområden.

• Öka tillämpad forskning och innovationsinriktad aktivitet inom 
Öresund-Kattegat-Skagerrak-området.
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Information och ansökan

www.interreg-oks.eu, oks@interreg-oks.eu

Telefon vxl: 08-681 91 00 
Det	gemensamma	programsekretariatet	finns	i	Göteborg,	Köpenhamn	och	Malmö.
Tillväxtverket är förvaltande myndighet för programmet

Grön ekonomi
Stöder projekt som skapar nya och innovativa lösningar, som minskar 
regionens CO2-utsläpp och bygger grönt.

Specifika	mål:
• Ökat antal samarbeten för utveckling av ny teknik, nya styrinstru-

ment och metoder för att främja ökad produktion av förnybar energi.

• Öka andelen användning av förnybar energi (i förhållande till total 
energianvändning).

• Minskad energiförbrukning i offentlig verksamhet.

Transport
Stöder projekt som vill utveckla hållbara transportsystem och skapa 
sammanhängande planering av transportnätet på ett grönt och miljö-
vänligt sätt.

Specifika	mål:
• Förbättra tillgängligheten till och igenom Öresund-Kattegat- 

Skagerrak-regionen

• Minska transporttiden med miljövänliga transportformer för perso-
ner och gods till närmsta knutpunkt i TEN-T.

• Öka det miljövänliga transportarbetet i utvalda korridorer, inklusive 
i kärnnätverket TEN-T samt i och omkring tätorter.

Sysselsättning
Stöder projekt som arbetar för en bättre balans mellan utbildade och 
arbetsmarknaden och som skapar en större mobilitet över gränserna.

Specifika	mål:
• Främja ökad sysselsättning i egenföretag, mikroföretag och nystar-

tade företag.

• Öka antalet gränspendlare.
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GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAM

Interreg Sverige-Norge

Interreg Sverige-Norge är ett gränsregionalt samarbetsprogram. 
Programmet syftar till en ekonomiskt stark region med en attrak-
tiv livsmiljö.

Under perioden 2014-2020 investerar Europeiska regionala utveck-
lingsfonden cirka 396 miljoner kronor för regional utveckling i 
programområdet. Till det kommer offentlig och privat medfinansiering 
från Sverige och Norge.

Programmet kan finansiera 50 procent av projektets kostnader.

Geografi
Nordens Gröna Bälte
Jämtlands och Västernorrlands län i Sverige, Nord- och Sör-Trönde-
lags fylken i Norge.

Inre Skandinavien
Värmlands och Dalarnas län i Sverige. I Norge ingår Hedmarks fylke, 
delar av Östfolds fylke och delar av Akershus fylke.

Gränslöst Samarbete
Fyrbodalsområdet i Västra Götalands län i Sverige. I Norge ingår 
delar av Östfolds fylke och delar av Akershus fylke.

Prioriterade insatsområden
Innovativa miljöer
Stöder projekt som ökar organisationernas och företagens FoU och 
innovationsförmåga.

Små och medelstora företag
Stöder projekt som ökar konkurrenskraften hos små och medelstora 
företag inom området samt projekt som ökar etableringsfrekvensen i 
programområdet. 
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Natur- och kulturarv
Stöder projekt som ökar tillgängligheten till gränsregionens natur- och 
kulturarv med bibehållen bevarandestatus.

Hållbara transporter
Stöder projekt som syftar till att skapa ökat resande med gränsöver-
skridande kollektivtrafik och öka den gränsöverskridande rörligheten 
med inriktning mot koldioxidsnåla transportsystem.

Sysselsättning
Stöder projekt som ökar den gränsöverskridande rörligheten på arbets-
marknaden.

Information och ansökan

www.interreg-sverige-norge.com

Sekretariatet i Sverige: Länsstyrelsen Jämtlands län
Tel: +46 10 225 30 00
Länsstyrelsen Jämtlands län är förvaltande myndighet för  
programmet
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GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAM

Interreg Botnia-Atlantica

Botnia-Atlantica är ett gränsregionalt samarbetsprogram mel-
lan Sverige, Norge och Finland. Målet för Botnia-Atlantica är att 
stärka den öst-västliga dimensionen och långsiktigt medverka till 
ökad integration och samverkan i regionen för att uppnå starkare 
tillväxt och hållbar utveckling.

Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala utveck-
lingsfonden cirka 305 miljoner kronor för regional konkurrenskraft 
och ökad sysselsättning i programområdet. Till det kommer medfinan-
siering från de tre medverkande länderna.

Programmet kan finansiera 60 procent av projektets kostnader för 
svenska organisationer.

Geografi
Västerbottens och Västernorrlands län samt Nordanstigs kommun i 
Sverige.  Mellersta Österbotten, Österbotten och Södra Österbotten i 
Finland. Nordland fylke i Norge. 

Prioriterade insatsområden 
Programmet kan ge stöd till projekt som bidrar till en ökad innova-
tionskapacitet eller ett stärkt näringsliv samt projekt som utvecklar 
natur- och kulturarv, ökar beredskapen att hantera miljöutmaningar 
eller bidrar till att förbättra de öst-västliga kommunikationerna.
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Information och ansökan

www.botnia-atlantica.eu

Programsekretariat	finns	på	Länsstyrelsen	Västerbotten
info@botnia-atlantica.eu
Länsstyrelsen Västerbotten är förvaltande myndighet för  
programmet
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GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAM

Interreg Nord

Nord är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan de norra 
delarna av Sverige, Norge och Finland. Det övergripande målet 
för programmet är att förstärka programområdets konkurrenskraft 
och attraktivitet.

Programmet är uppdelat i två geografiska delområden: delområde 
Nord och delområde Sápmi. Den samiska delen är numera integrerad i 
Nordprogrammet.

Under perioden 2014-2020 investerar Europeiska regionala utveck-
lingsfonden cirka 352 miljoner kronor i programområdet. Till det 
kommer medfinansiering från de tre medverkande länderna.

Programmet kan finansiera 65 procent av projektets kostnader för 
svenska organisationer.

Geografi
Nord: Norrbottens län, Norsjö, Malå, Skellefteå och Sorsele kommu-
ner i Västerbottens län i Sverige. Lappland, Norra Österbotten och 
Mellersta Österbotten i Finland. De norska fylkena Nordland, Troms 
och Finnmark.

Sápmi: Delprogrammet omfattar ovan nämnda områden och dess-
utom: Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län samt Idre 
samebys område i Sverige. Nord-och Sör-Tröndelag fylken samt Elgå 
Reinbetesdistrikt i Norge.

Prioriterade insatsområden
Programmet har fyra prioriterade insatsområden som är gemensamma 
för både delområde Nord och delområde Sápmi. Inom varje prioriterat 
område finns även specifika mål och några av dem är unika för Sápmi.

• Forskning och innovation
 Stödjer projekt som skapar nya gränsöverskridande innovationer 

samt stärker SMF:s möjligheter att ta del av och samverka gränsö-
verskridande med forsknings- och innovationsmiljöer i regionen.
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Kolarctic ENPI CBC 
Kolarctic är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Nord-
kalotten	och	Ryssland.	Det	har	samma	geografi	som	Nord.
Programmet	finansieras	av	ERUF	och	EU:s	grannskapspro-
gram. www.kolarcticenpi.info

• Entreprenörskap
 Stödjer projekt för fler gränsöverskridande näringslivssamarbeten så 

att kunskaper och resurser mellan företagen tillvaratas och vidareut-
vecklas. Regionens SMF är viktiga för kommersialiseringen av ny 
kunskap och teknologi samt för regionens export.

• Kultur och miljö
 Stödjer projekt som optimerar områdets resurser och skapar poten-

tiella mervärden där fler får möjlighet att ta del av regionens rika 
kultur och kulturarv; gemensamt arbeta för att öka användningen av 
det samiska språket; bevara och återställa regionens naturområden; 
samt arbeta fram gemensamma lösningar för grön tillväxt och resur-
seffektivitet. 

• Gemensam arbetsmarknad
 Stödjer projekt som kan skapa ökad tillgång till kunskap och kom-

petenser som främjar sysselsättningen och arbetskraftens rörlighet 
över gränserna.

Information och ansökan

www.interregnord.com

Programsekretariat	finns	på	Länsstyrelsen	Norrbotten
Tel: 010-225 50 00
Länsstyrelsen Norrbotten är förvaltande myndighet för  
programmet
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GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAM

Interreg Central Baltic
Mellersta Östersjön

Programmet är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan  
Sverige, Estland, Finland inklusive Åland, och Lettland. 

Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala utveck-
lingsfonden cirka 1 miljard kronor i programområdet. Till det kommer 
medfinansiering från de fyra medverkande länderna.

Programmet kan finansiera 75 procent av projektets kostnader för 
svenska organisationer.

Geografi
Programmet består av tre delprogram: Central Baltic, Södra Fin-
land-Estland samt Skärgården och öarna. Central Baltic omfattar hela 
programområdet medan de övriga två endast omfattar delar av progra-
mområdet.

Hela programområdet består av: 
Sverige: Gotlands, Gävleborgs, Stockholms, Södermanlands,  
Västmanlands, Uppsala, Örebro och Östergötlands län.

Estland: Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lääne-Eesti, Lõuna-Eesti och  
Põhja-Eesti.

Finland: Birkaland, Egentliga Finland, Egentliga Tavastland, Kym-
menedalen, Nyland, Päijänne-Tavastland, Satakunta, Södra Karelen 
samt Åland.

Lettland: Kurzeme, Pieriga, Riga, Vidzeme och Zemgale.

Prioriterade insatsområden
Programmet har fyra prioriterade insatsområden som är gemensamma 
för alla delprogrammen.

Stärkandet av regionens ekonomiska konkurrenskraft
Insatser för att skapa fler kunskapsintensiva företag och som stöder 
små och medelstora företags export till nya marknader kan finansieras. 
Projekt som stimulerar unga att bli mer entreprenöriella kan också få 
stöd.
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Hållbar användning av våra gemensamma resurser
Insatser som syftar till att förbättra Östersjöns tillstånd eller som 
utvecklar regionens natur- och kulturarv till hållbara turistattraktioner 
kan finansieras. Vidare kan även projekt som fokuserar på havsplane-
ring, integrerad kustzonsplanering samt stadsplanering få stöd.

Ökad tillgänglighet i regionen
Insatser som syftar till att planera integrerade, miljövänliga, multimo-
dala transportsystem kan få stöd, liksom projekt som utvecklar existe-
rande små hamnar för att förbättra regional tillgänglighet och bidra till 
turismutveckling.

Förbättrad kompetens och ökad samhällsgemenskap
Insatser som bidrar till en ökad samhällsgemenskap och motverkar 
social exkludering kan finansieras. Projekt som utvecklar regionens 
yrkesutbildningar och skapar länkar till arbetsmarknadens behov kan 
också få stöd.

Information och ansökan

www.centralbaltic.eu

Svenska	kontaktpersoner	finns	på	Länsstyrelsen	Stockholm	
samt Region Östergötland
Programsekretariatet	finns	i	Åbo,	Finland
Tel: 00358 40 550 8408
Egentliga Finlands förbund i Åbo är förvaltande myndighet för 
programmet
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GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAM

Interreg South Baltic
Södra Östersjön

Programmet är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan  
Sverige, Polen, Tyskland, Danmark och Litauen. Programmets 
övergripande vision är att stärka en gemensam hållbar utveckling 
i Södra Östersjöområdet genom att utveckla regionens potential 
inom ”blå och grön tillväxt”. Det ska uppnås genom ökat gräns-
överskridande samarbete mellan lokala och regionala aktörer, 
pilotprojekt och småskaliga investeringar.

Under perioden 2014-2020 investerar Europeiska regionala utveck-
lingsfonden cirka 696 miljoner kronor på ökad tillväxt och sysselsätt-
ning i programområdet. Till det kommer medfinansiering från de fem 
medverkande länderna.

Programmet kan finansiera 75 procent av projektets kostnader för 
svenska organisationer.

Geografi
Sverige: Kalmar, Blekinge, Skåne och Kronobergs län. 

Polen: Subregioner i Miasto Szczecin, Szczeciński, Stargardzki, Kos-
zaliński, Słupski, Starogardzki, Gdański, Trójmiejski och Elbląski.

Tyskland: Distrikt (Landkreise) i Mecklenburg-Vorpommern: 
Nordwestmecklenburg, Rostock, Vorpommern-Rügen och Vorpom-
mern-Greifswald. (Kreisfreie Stadt) Rostock. 

Danmark: Region Bornholm. Region Zealand (subregion: Østsjælland, 
Vest- och Sydsjælland).

Litauen: Länen Klaipedos, Telsiu och Taurages.

Prioriterade insatsområden 
• Stärka små och medelstora företags konkurrenskraft genom ökad 

internationell aktivitet samt ökad innovationskapacitet.

• Hållbart nyttjande av gemensamma resurser som vatten och natur- 
och kulturmiljöer samt öka användningen av grön teknik som mins-
kar utsläpp och ökar resurseffektiviteten inom avfall.

• Hållbar ökad mobilitet genom att satsa på miljövänliga transport-
tjänster med hög kvalitet.  
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• Öka yrkeskompetens och andel verksamma inom ”blå och gröna” 
branscher. 

• Öka kapacitet för samverkan genom ökat lokalt deltagande i gräns-
överskridande nätverk.

Information och ansökan

www.southbaltic.eu

Kontaktnoder i Sverige:
Regionförbundet i Kalmar län, www.rfkl.se 
Region Blekinge, www.regionblekinge.se 
Region Skåne, www.skane.se
Region Kronoberg, www.regionkronoberg.se
Polska ministeriet för infrastruktur och utveckling i Warszawa är 
förvaltande myndighet för programmet.

http://www.rfkl.se
http://www.regionblekinge.se
http://www.regionkronoberg.se
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TRANSNATIONELLA SAMARBETSPROGRAM

Interreg Baltic Sea Region
Östersjöprogrammet

Östersjöprogrammet är ett s.k. transnationellt program och omfat-
tar samarbete mellan elva länder. Östersjöprogrammets övergri-
pande mål är att stärka territoriell utveckling och samarbete för 
att skapa en mer innovativ, tillgänglig och hållbar Östersjöregion.

Programmet omsluter totalt 2,2 miljarder kr i EU-medel från Europe-
iska regionala utvecklingsfonden och EU:s grannskapsprogram. Norge 
bidrar också till fondens finansiering, och dessutom kräver varje pro-
jekt medfinansiering från respektive land.

Programmet kan finansiera 75 procent av projektets kostnader för 
svenska organisationer

Geografi
Inom EU: Sverige, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, 
Polen samt delar av norra Tyskland.

Utanför EU: Norge.

Hösten 2015 är det inte klart om Nordvästra Ryssland och Vitryssland 
kommer att delta. 

Insatsområden
Programmet fokuserar på fyra tematiska områden:

• Forskning, innovation, teknisk utveckling 

• Skydda miljön, främja hållbar användning av resurser 

• Främja hållbara transporter 

• Förbättra institutionella kapaciteten, effektiviteten i offentliga  
förvaltningen 
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Information och ansökan

www.interreg-baltic.eu

Programsekretariat	finns	i	Rostock,	Tyskland.	
Tel: 0049-381 4548 43281 
info@interreg-baltic.eu
Svensk	kontaktperson	finns	inom	Tillväxtverket.

mailto:info@interreg-baltic.eu
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TRANSNATIONELLA SAMARBETSPROGRAM

Northern Periphery and Arctic
Norra Periferin och Arktis

Norra periferin och Arktis-programmet är ett samarbete mellan 
Sverige, Finland, Irland, Storbritannien, Färöarna, Island, Grön-
land och Norge. Programmet syftar till att öka regionens möjlig-
heter att bli en förstklassig region att leva, studera och arbeta i, 
liksom att besöka och investera i. Insatserna ska generera kon-
kurrenskraftiga och hållbara samhällen genom innovation, entre-
prenörskap och att fånga unika tillväxtmöjligheter i regionen på 
ett bra sätt.

Under perioden 2014-2020 investerar Europeiska regionala utveck-
lingsfonden totalt 421 miljoner kr i programområdet. Till det kommer 
medfinansiering från de åtta samarbetsländerna.

Programmet kan finansiera mellan 50 och 65 procent av projektets 
kostnader för svenska organisationer.

Geografi
Sverige: Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Finland: Östra Finland, Norra Finland och Mellersta Finland.

Irland: Donegal, Galway, Leitrim, Mayo, Sligo, Clare, Cork, Kerry 
och Limerick.

Nordirland utom Belfastområdet.

Skottland: Highlands & Islands, Dumfries & Galloway samt nordöstra 
Moray.

Norge: Finnmark, Troms, Nordland, Nord- och Sör-Tröndelag, Möre 
och Romsdal, Sogn och Fjordarne, Hordaland, Rogaland samt Svalbard.

Färöarna, Island och Grönland.
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Insatsområden
Programmet fokuserar på fyra tematiska områden:

• Innovation för att bibehålla och utveckla robusta  
och konkurrenskraftiga samhällen 

• Främja entreprenörskap för att realisera  
områdets konkurrensfördelar 

• Skapa energisäkra samhällen genom  
främjande av förnyelsebar energi och  
energieffektivitet. 

• Skydda, främja och utveckla  
natur och kulturarv 

Glesbygd är en horisontell prioritet  
inom alla insatsområden.

Information och ansökan

www.interreg-npa.eu

Svensk	kontaktperson	finns	på	Region	Västerbotten
Programsekretariatet	finns	i	Köpenhamn,	Danmark	
Tel: 0045-3283 3784
secretariat@northernperiphery.eu
Förvaltande myndighet är Länsstyrelsen Västerbotten.
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TRANSNATIONELLA SAMARBETSPROGRAM

Interreg North Sea Region
Nordsjöprogrammet

Programmet tillhör de s.k. transnationella programmen och 
omfattar sammanlagt sju länder och fem regioner. Programmet 
syftar till att göra Nordsjöregionen till en bättre plats att bo, arbeta 
och investera i.

Alltsedan Nordsjöprogrammet startade har det haft fokus på förbätt-
ring av tillgänglighet, skapa hållbara transporter samt miljöutveckling. 

Under perioden 2014-2020 investerar Europeiska regionala utveck-
lingsfonden 1,4 miljarder kr i programområdet. Till det kommer natio-
nell medfinansiering från de sju samarbetsländerna.

Programmet kan finansiera 50 procent av projektets kostnader för 
svenska organisationer.

Geografi
Regioner i följande sju länder ingår i programmet: Storbritannien, 
Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Belgien

I Sverige ingår Värmlands, Västra Götalands, Hallands, Skåne och 
Kronobergs län.

Insatsområden
Programmet fokuserar på fyra tematiska områden:

• Forskning, innovation, teknisk utveckling 

• Stödja övergången till koldioxidsnål, grön ekonomi

• Främja anpassning i samband med klimatförändringar

• Främja hållbara transporter
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Information och ansökan

www.northsearegion.eu

Svensk	kontaktperson	finns	på	Västra	Götalandsregionen
Programsekretariat	finns	i	Viborg,	Danmark
Tel: 0045-872 880 70
info@northsearegion.eu

mailto:info@northsearegion.eu
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INTERREGIONALA PROGRAM

Interreg Europe

Programmet tillhör de s.k. interregionala programmen som omfat-
tar hela EU samt Norge och Schweiz. De regioner eller länder 
som får stöd från programmet behöver inte gränsa till varandra. 

Tyngdpunkten ligger på att stödja erfarenhetsutbyte mellan framför 
allt offentliga aktörer för att förbättra satsningar som ska främja den 
regionala utvecklingen i Europa. 

I programmet ingår också att överföra god praxis till operativa pro-
gram inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning 2014-
2020, men även, där det är relevant, till program under målet om 
Europeiskt territoriellt samarbete.

Under perioden 2014-2020 investerar Europeiska regionala utveck-
lingsfonden 3 miljarder kr i programmet. 

Programmet kan finansiera 85 procent av projektets kostnader för 
svenska offentliga organisationer. Privat deltagande finansieras med 
75 procent.

Geografi
Alla medlemsländer/regioner inom Europeiska unionen omfattas.

Det innebär att 28 medlemsländer deltar i programmet. Dessutom 
deltar Norge och Schweiz.

Insatsområden
Programmet stödjer två typer av insatser:

Interregionala samarbetsprojekt
Partnerskap bestående av offentliga parter/regioner från olika länder i 
Europa arbetar tillsammans i tre till fem år för att utbyta erfarenheter 
om en specifik fråga. Varje region som deltar i samarbetsprojektet ska 
ta fram en handlingsplan som anger vad som ska göras så att erfaren-
heterna från samarbetet omsätts i handling.
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Lärandeplattformar (Policy Learning Platforms)
Programmet kommer att stödja alla regioner i Europa genom att 
inrätta så kallade lärandeplattformar som täcker de fyra tematiska mål 
som programmet arbetar med:

• Förstärkt forskning, teknisk utveckling och innovation 

• Förbättrad konkurrenskraft hos små och medelstora företag 

• Stödja övergång till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer 

• Skydda miljön och stödja resurseffektivitet 

Information och ansökan

www.interreg4c.eu/interreg-europe

Programsekretariatet	finns	i	Lille,	Frankrike
Tel: 0033 328 144 107 
info@interregeurope.eu
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INTERREGIONALA PROGRAM

URBACT III

Programmet tillhör de s.k. interregionala programmen som omfat-
tar hela EU samt Norge och Schweiz.  URBACT III är ett program 
för utbyte och lärande för att främja en hållbar stadsutveckling.

Tyngdpunkten på samarbetet ligger på erfarenhetsutbyte och nätverks-
byggande mellan regionala och lokala aktörer. 

Under perioden 2014-2020 investerar Europeiska regionala utveck-
lingsfonden 623 miljoner kr i programmet. Medfinansiering kommer 
från de medverkande länderna.

Programmet kan finansiera 70 procent av projektets kostnader för 
svenska organisationer.

Geografi
Alla medlemsländer/regioner inom Europeiska unionen omfattas. Det 
innebär att 28 medlemsländer deltar i programmet. Dessutom deltar 
Norge och Schweiz.

Insatsområden
Resurserna kommer att satsas på att förbättra den institutionella kapa-
citeten och bidra till effektiv offentlig förvaltning i städer genom att 
sprida god praxis och expertis, samt stödja erfarenhetsutbyte om håll-
bar stadsutveckling, inklusive kopplingar mellan stad och landsbygd.

Information och ansökan

www.urbact.eu

Programsekretariat	finns	i	Paris,	Frankrike
Tel: 0033 1 85 58 61 87 
E-post: se hemsida för kontaktformulär
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ESPON 2020

Information och ansökan

www.espon.eu

Svensk	kontaktperson	finns	på	Boverket.	Tel:	0455-35	30	00
Programsekretariat	finns	i	Luxemburg.	info@espon.eu

ESPON är ett forsknings- och nätverksprogram kring regional 
utveckling och rumslig planering och handlar främst om att göra 
gemensamma regionala analyser för hela unionen.

Programmet kan också stödja forskarsamverkan genom nätverk. 
Programmet omsluter totalt 347 miljoner kr i EU-medel och omfattar 
alla regioner/länder inom unionen. Dessutom deltar Norge, Island, 
Schweiz och Liechtenstein.

Databas
Programmet förfogar över en databas som innehåller projekt och 
åtgärder med territoriella indikatorer samt verktyg för territoriella 
analyser, typografier, modellering och uppdatering av statistik.

INTERACT III

Programmet ska stödja erfarenhetsutbyte mellan ansvariga myn-
digheter och organisationer som är involverade i genomförandet 
av programmen för territoriellt samarbete.

Några projektmedel finns inte att söka i detta program. Endast organi-
sationer involverade i genomförande av territoriellt samarbete kan ta 
del av medel från INTERACT.

www.interact-eu.net
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EUROPEISKA JORDBRUKSFONDEN FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING OCH LANDSBYGDSPROGRAMMET

Europeiska jordbruksfonden  
för landsbygdsutveckling och  
Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet består av stöd och ersättningar som är 
till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och inno-
vation är också prioriterat.

Landsbygdsprogrammet ska ge

• lönsamma och livskraftiga företag,

• aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur,

• en attraktiv landsbygd.

I Landsbygdsprogrammet ingår företagsstöd, projektstöd, miljöin-
vesteringar, miljöersättningar, ersättning för ekologisk produktion, 
kompensationsstöd, djurvälfärdsersättningar samt Lokalt ledd utveck-
ling (se sid 56). Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av 
Sverige och EU. Det finns 36 miljarder kronor i Landsbygdsprogram-
met under perioden 2014–2020. I den summan är den svenska medfi-
nansieringen inräknad.

Programmet styr mot tydliga mål
Landsbygdsprogrammet 2014–2020 ska ännu tydligare än tidigare 
fokusera på att styra mot målen i programmet, som i sin tur ska bidra 
till att nå de övergripande målen i Europa 2020-strategin: Smart och 
hållbar tillväxt för alla. Förutom mål på EU-nivå finns också natio-
nella och regionala mål som programmet ska bidra till. 

Sex prioriteringar
Landsbygdsprogrammet 2014–2020 består av sex så kallade priorite-
ringar, som anger till vilka mål stöden och ersättningarna ska bidra. 
Det handlar om miljö och klimat, konkurrenskraft inom jordbruks-, 
trädgårds- och rennäring samt skogsbruk och att nya jobb skapas och 
utvecklas på landsbygden.
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EUROPEISKA JORDBRUKSFONDEN FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING OCH LANDSBYGDSPROGRAMMET

Fokusområden
Till varje prioritering finns fokusområden, sammanlagt 18 stycken. 
Fokusområdena beskriver olika delar av prioriteringarna mer detal-
jerat. För det svenska Landsbygdsprogrammet har regeringen valt att 
använda 15 av 18 fokusområden. De stöd och ersättningar som går att 
söka ska passa in i minst ett av de 15 fokusområdena.

Information och ansökan

www.jordbruksverket.se

jordbruksverket@jordbruksverket.se
Telefon vxl: 036-15 50 00
Jordbruksverket är förvaltande myndighet för  
Landsbygdsprogrammet i Sverige
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EUROPEISKA HAVS- OCH FISKERIFONDEN OCH HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET

Europeiska	havs-	och	fiskerifonden	och	
Havs-	och	fiskeriprogrammet

Havs-	och	fiskeriprogrammet	består	av	stöd	för	att	utveckla	ett	
miljömässigt	hållbart	fiske	och	vattenbruk	i	Sverige.	I	Havs-	och	
fiskeriprogrammet	beskriver	Sverige	hur	vi	ska	genomföra	de	
unionsprioriteringar	som	medfinansieras	genom	den	Europeiska	
havs-	och	fiskerifonden.	

De övergripande målen i programmet är att

• öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag,

• skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser,

• främja sysselsättning.

Det finns 1,5 miljarder kronor i Havs- och fiskeriprogrammet under 
perioden 2014–2020, inklusive svensk medfinansiering.

Programmet styr mot tydliga mål
Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 är målstyrt i större utsträck-
ning än det tidigare fiskeriprogrammet. Det finns mål på EU-nivå samt 
på nationell nivå. Det övergripande målet, Smart och hållbar tillväxt 
för alla, finns i den gemensamma strategin Europa 2020.

Sex prioriterade områden
Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 består av sex stycken så kall-
ade prioriteringar. De stöd som går att söka ska passa in i minst ett av 
de sex prioriterade områdena.

• Prioritering 1: Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffek-
tivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske.

• Prioritering 2: Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffek-
tivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk.

• Prioritering 3: Främjande av genomförandet av den gemensamma 
fiskeripolitiken.

• Prioritering 4: Ökning av sysselsättningen och den lokala samman-
hållningen genom lokalt ledd utveckling.

• Prioritering 5: Främjande av saluföring och beredning.

• Prioritering 6: Främjande av genomförandet av den integrerade 
havspolitiken.
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Information och ansökan

www.jordbruksverket.se

jordbruksverket@jordbruksverket.se
Telefon vxl: 036-15 50 00
Jordbruksverket är förvaltande myndighet för  
Havs-	och	fiskeriprogrammet	i	Sverige
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LOKALT LEDD UTVECKLING

Lokalt ledd utveckling 
genom leadermetoden

Lokalt ledd utveckling är en arbetsmetod för att utveckla ett lokalt 
område. Den bygger på leadermetoden1. Sverige är unikt inom 
EU genom att stödet till Lokalt ledd utveckling kommer från alla 
de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Leadermetoden innebär att privat, ideell och offentlig sektor samar-
betar för att utifrån ett områdes lokala förutsättningar gemensamt ta 
fram en utvecklingsstrategi och prioritera vilka insatser som ska göras. 
Centralt för leadermetoden är att initiativet till utveckling ska komma 
från dem som bor och verkar i ett område.

LAG beslutar om stöd
 Inom varje leaderområde fi nns en LAG (Local Action Group), där 
människor från offentlig, privat och ideell sektor samlas i ett partner-
skap. Det är LAG som bestämmer vilka projekt som ska få stöd i deras 
område. I varje område fi nns också ett leaderkontor.

Fyra fonder – tre program
Stödet till Lokalt ledd utveckling kommer i Sverige från alla de fyra 
ESI-fonderna. Arbetet styrs av tre program: I Landsbygdsprogrammet 
är Lokalt ledd utveckling en del av programmet, liksom i Havs- och 
fi skeriprogrammet. För de medel som kommer från Regionala utveck-
lingsfonden, respektive Socialfonden fi nns ett separat program, Regio-
nal- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling.

Med fi nansiering från fyra fonder kan det handla om att med exempel-
vis energiomställning som huvudmål arbeta med såväl näringslivsut-
veckling som innovationer, kompetensförsörjning, arbetsmarknadspro-
jekt och lantbruks- och fi skefrågor. Det kan också handla om att arbeta 
med utbyten mellan stad och land.

Sammanlagt fi nns det under åren 2014–2020 cirka två miljarder kro-
nor för Lokalt ledd utveckling i Sverige, när den svenska medfi nansie-
ringen är inräknad. 

1 Själva ordet Leader är en förkort-
ning av det franska Liaison Entre 
Actions de Dèveloppement de 
l´Economie Rurale. Det betyder 
”samordnade aktiviteter för ekono-
misk utveckling på landsbygden”.
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Information och ansökan

www.jordbruksverket.se

På	www.jordbruksverket.se	fi	nns	en	karta	över	de	48	Leader-
områdena	i	Sverige.	I	varje	Leaderområde	fi	nns	ett	leader-
kontor som tar emot projektansökningar. 
Jordbruksverket är förvaltande myndighet för Lokalt ledd 
utveckling
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LANDSBYGDSNÄTVERKET

Landsbygdsnätverket

Det svenska Landsbygdsnätverket är kopplat till Landsbygdspro-
grammet,	Havs-	och	fiskeriprogrammet	samt	Regional-	och	soci-
alfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling. 

I Landsbygdsnätverket samlas aktörer som arbetar med landsbygds- 
samt havs- och fiskeriutveckling i Sverige. Målet med nätverket är 
att få fler mer delaktiga i landsbygdsutveckling och att genomföra 
programmen på ett bättre och mer effektivt sätt.

Landsbygdsnätverket skapar mötesplatser. I tematiska arbetsgrupper 
och på träffar av olika slag kan aktörer dela erfarenheter, knyta kon-
takter och samverka.

Det svenska nätverket är en del av:
• europeiska landsbygdsnätverket ENRD,
• European Fisheries Arena Network, FARNET,
• och det europeiska nätverket för Europeiska innovationspartner-

skapet EIP-Agri.

På så vis sker erfarenhetsutbytet även med intressenter i andra länder 
i EU.

Landsbygdsnätverket finansieras med medel från Landsbygdspro-
grammet samt Havs- och fiskeriprogrammet och dess kansli finns på 
Jordbruksverket.

Information

www.landsbygdsnatverket.se
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Så fattas beslut om projekt  
inom ESI-fonderna i Sverige

SÅ FATTAS BESLUTEN

Programdokument styr genomförandet 
För varje program finns ett programdokument. Programdokumenten 
har arbetats fram i breda partnerskap med företrädare för myndigheter, 
företag, organisationer, universitet och högskolor med flera. Program-
dokumenten, som godkänts av EU-kommissionen, beskriver målen för 
programmet, vilka insatser som ska genomföras, regler som styr genom-
förandet och vilka grupper eller geografiska områden stöden avser.

Förvaltande myndigheter
Varje program har en förvaltande myndighet, som ansvarar för genom-
förandet av programmet. Den förvaltande myndigheten informerar 
om programmet, hanterar projektansökningar och säkerställer att 
regelverk följs. Därefter överlämnas projektförslagen till prioriterande 
instans (se nedan). Det formella beslutet fattas sedan av den förval-
tande myndigheten, som även ansvarar för uppföljningen av projekten. 

Tillväxtverket 
Tillväxtverket är förvaltande myndighet för de åtta regionala struktur-
fondsprogrammen samt det nationella regionalfondsprogrammet. 

Tillväxtverket är också förvaltande myndighet för Interreg Öresund- 
Kattegat-Skagerrak.

Svenska ESF-rådet 
Svenska ESF-rådet är förvaltande myndighet för Europeiska social-
fonden och Fead – fonden för europeiskt bistånd för dem som har det 
sämst ställt. Myndigheten ansvarar också för att fullfölja och avsluta 
Europeiska integrationsfonden.

Jordbruksverket 
Jordbruksverket är förvaltande myndighet för Landsbygdsprogram-
met, Havs- och fiskeriprogrammet och Regional- och socialfondspro-
grammet för lokalt ledd utveckling.

Interregprogrammen
Förvaltande myndigheter för Interregprogrammen ligger i vissa fall i 
Sverige, i vissa fall i något annat land. Länsstyrelsen Jämtlands län är 
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förvaltande myndighet för Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen Norr-
botten för Interreg Nord och Länsstyrelsen Västerbotten för de båda 
programmen Interreg Botnia-Atlantica och Interreg Norra Periferin.

De här prioriterar
Efter att de förvaltande myndigheterna har gjort den formella pröv-
ningen av projekten går de vidare till prioriterande instanser. Dessa är:

Strukturfondspartnerskap 
För de regionala strukturfondsprogrammen och Socialfondsprogram-
met finns ett gemensamt strukturfondspartnerskap i var och en av de 
åtta regionerna. Partnerskapen består av företroendevalda represen-
tanter från kommuner och landsting, företrädare för arbetsmarknadens 
organisationer, länsstyrelser, Arbetsförmedlingen, intresseorganisatio-
ner och föreningar. I de två nordligaste regionerna ingår även repre-
sentanter för Sametinget.

Chefer på myndigheter
För det nationella regionalfondsprogrammet gäller att beslut om stöd 
fattas av generaldirektören för Tillväxtverket efter samråd med chefer 
på Vinnova, Energimyndigheten och Vetenskapsrådet.

Styrkommittéer 
För Interregprogrammen finns styrkommittéer som rekommenderar 
vilka projekt som ska få stöd.

Länsstyrelser och nationella myndigheter
I Landsbygdsprogrammet prioriterar och beslutar länsstyrelserna, 
Jordbruksverket, Tillväxtverket, Sametinget och Skogsstyrelsen om 
olika åtgärder.

I Havs- och fiskeriprogrammet prioriterar och beslutar länsstyrelserna, 
Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket om olika åtgärder.

LAG
För arbetet med Lokalt ledd utveckling finns inom varje leaderområde 
en LAG (Local Action Group) som prioriterar vilka projekt som ska få 
stöd i deras område.

Övervakningskommittéer 
Alla program har en övervakningskommitté som följer upp och säkrar 
genomförandets kvalitet och effektivitet. Kommittéerna består av 
representanter för myndigheter, ideella organisationer, arbetsmarkna-
dens organisationer samt universitet och högskolor.
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Utveckla Sverige
EU:s struktur- och investeringsfonder i Sverige 2014–2020

De Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) ger 
möjligheter till stora satsningar för att utveckla regioner, individer och 
företag i hela Sverige.

De fyra ESI-fonderna i Sverige är:

• Europeiska regionala utvecklingsfonden

• Europeiska socialfonden

• Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

•	 Europeiska	havs-	och	fiskerifonden

Under åren 2014–2020 medverkar Sverige i 26 EU-program som 
finansieras	av	någon	av	de	fyra	fonderna.

Broschyren ger en översikt över vilka program inom struktur- och 
investeringsfonderna som berör Sverige, och i vilka program svenska 
organisationer, myndigheter och företag kan delta.

Mer information om de fyra fonderna och 26 programmen på  
www.eufonder.se
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