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EU-stöd till lokala och regionala projekt 
I de “Europeiska gemenskapernas officiella tidning“, EGT (eng. “Official 
Journal“, OJ), har i slutet på september publicerats ansökningstider mm 
avseende EU-stöd för vissa slags nyskapande projekt med lokal eller regional 
inriktning (s k Artikel 10-projekt). Projekt som erhåller stöd måste normalt 
egenfinansiera dessa till femtio procent.  För flera av de nu aktuella 
programmen krävs dessutom en transnationell inriktning på projekten, dvs 
att de omfattar minst två eller ibland flera länder.  

Utdrag ur EGT bifogas detta cirkulär. Av utdragen framgår bl a hur 
informationspaket med ansökningsblanketter kan rekvireras från Bryssel.  
 

För den som tar del av detta cirkulär i den elektroniska informationstjänsten 
Kommunförbundet Direkt, programvaran First Class, medföljer de engelskspråkiga 
informationspaketen som bilagor (sammanlagt cirka 160 sidor). Svenska versionen 
är ännu inte färdigöversatt. För den som har First Class men ännu inte kopplat upp 
sig till Kommunförbundet Direkt är telefonnumret 08 - 702 20 56. Den som inte har 
tillgång till First Class kan beställa programvaran via kupongen på sidan 5 i detta 
cirkulär. 
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Artikel 10 

De EU-medel som nu är möjliga att söka regleras av artikel 10 i förordningen 
om den Europeiska regionala utvecklingsfonden (EEG 2083/93), en av de 
fyra s k  struktur-fonderna. Enligt denna artikel kan fonden bidra till nya 
åtgärder för regional utveckling genom program för främjande av  
erfarenhetsutbyte, samarbete mellan gemenskapens olika regioner samt 
nyskapande, innovativa åtgärder. Övriga strukturfonder förfogar över 
liknande projektmedel. Positivt ur kommunal synvinkel är att lokala 
projektförslag enligt artikel 10 förmedlas direkt till EU-kommissionen för 
beslut. Det behövs således här inte - som däremot är fallet i vanliga 
strukturfondssammanhang - någon förankring av projektförslagen i av 
regeringen godkända nationella program eller regionala utvecklingsplaner. 

Maximalt en procent av den Regionala utvecklingsfondens totala budget får 
användas till att stödja lokala och regionala projekt. För perioden 1995-1999 
har 400 miljoner ECU, dvs närmare 4 miljarder kronor, avsatts för 
delfinansiering av pilotprojekt inom hela unionsområdet. Hur stor del av 
dessa artikel 10-medel som kan komma enskilda länders regioner eller lokala 
myndigeter till del är inte på förhand kvoterat.  Som framgår av 
informationen i cirkulärets bilagedel så prioriteras normalt kommuner och 
regioner som är belägna i de av EU och regeringarna utpekade geografiska 
målområdena, dvs i Sverige mål 2, 5b och 6. 

 

Nya riktlinjer för Artikel 10-stödet 

I nya riktlinjer redovisas vilka slags projekt som ska kunna få stöd under 
åren fram t o m 1999.  EU-kommissionens generaldirektorat för 
regionalpolitik (DG XVI) har prioriterat följande åtta typer av “pilotprojekt“. 
De är inte här rangordnade sinsemellan. För de fyra första (punkterna 1-4 
nedan) har nu anvisningar om hur och när man söker projektbidrag 
publicerats i EGT och än mer detaljerat i särskilda informationspaket, vilket 
framgår av cirkulärets bilaga.  

För de återstående fyra (punkterna 5-8 nedan) anger vi tills vidare 
summariskt de fåtaliga fakta som hittills publicerats.  

1. Kulturinriktat interregionalt samarbete för ekonomisk utveckling 
 (EGT 95/C 253/11, bifogas som bilaga) 
 Budget cirka 140 miljoner kronor (för hela EU och perioden 1995-99). 
     Enskilda projekt kan normalt få nära 6 miljoner kronor. 
     Kontaktperson på Kommunförbundet: Ingrid Olmander och Kerstin  
     Lundberg, Kultur- och fritidssektionen  
     Senaste ansökningsdatum: 1996-03-01   

2.  Integrering av begreppet informationssamhälle i den regionala 
 utvecklingsstrategin (EGT 95/C 253/12, se bilaga) 
 Budget cirka 185 miljoner kronor (hela EU, perioden 1995-99) 
     Enskilda projekt kan få högst 2,5 miljoner kronor per region. 
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     Kontaktperson på förbundet: Karl-Erik Andersson, Utredningssektionen 
     Senaste ansökningsdatum: 1996-01-12 respektive 1996-02-28 

3.  Innovativa åtgärder: nya sysselsättningsområden, särskilt arbete i när-
 områden (EGT 95/C 253/13, se bilaga) 
 Budget cirka 140 miljoner kronor (hela EU, perioden 1995-99) 
     Enskilda projekt kan beviljas 2,5-10 miljoner per projekt. 
     Kontaktpersoner på förbundet: Leif Klingensjö, Vård och Omsorg samt  
     Karin Skilje, Finanssektionen  
     Senaste ansökningsdatum: 1996-01-31 

4.  Strategier och infrastrukturer för regional innovation och teknik - 
 överföring  (EGT 95/C 240/15, se bilaga) 
 Budget cirka 195 miljoner kronor (hela EU, perioden 1995-99) 
     Enskilda projekt kan normalt få högst 1,75 miljoner kronor. Större bidrag 
 kan dock utbetalas till vissa slags projekt 
.  Kontaktperson på förbundet: Torgny Ljungqvist, Regional- och närings- 
 politiska sektionen. 
 Senaste ansökningsdatum:1995-12-15 för vissa projekt, 1996-03-15 för 
 andra.  
 

För de återstående fyra typerna av pilotfall har senaste ansökningsdatum etc 
ännu inte beslutats. Följande fakta finns dock redan nu att förmedla: 

5.  Urbana pilotprojekt (i “princip“ för städer med minst 100.000 invånare) 
 (Närmare information härom väntas inom kort  via EGT). 
 Budget cirka 560 miljoner kronor, enskilda projekt kan få 18-28 miljoner  
     kronor. 
     Kontaktperson på förbundet: Bengt Westman, Plan- och miljösektionen 
     Senaste ansökningsdatum: besked härom väntas inom kort. 

6.  Pilotprojekt kring rumslig/fysisk (“spatial“) planering  
 (EGT-publicering om villkor och tider planerad till januari 1996) 
 Budget cirka 150-200 miljoner kronor, enskilda projekt kan få 10-30  
     miljoner kronor. 
     Kontaktperson på förbundet: Lars Fladvad, Plan- och miljösektionen 
     Senaste ansökningsdatum: ännu ej fastställt 

7.  Interregionalt samarbete inom EU 
 (EGT-publicering om villkor och tider planerad till januari 1996)   
 Budget cirka 1 miljard kronor, enskilda projekt kan få 10-30 miljoner 
 kronor. 
     Kontaktperson på förbundet: Tommy Holm, Internationella enheten 
     Senaste ansökningsdatum: ännu ej fastställt 

8.  Interregionalt samarbete med länder utanför EU 
    (EGT-publicering om villkor planerad till januari 1996) 
      Budget cirka 650 miljoner kronor, enskilda projekt kan normalt få 3-4 
  miljoner kronor. 
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Kontaktpersoner på förbundet: Rolf A Karlson, Biståndsenheten, Ecos-
Ouverture- kontoret på Kommunförbundet samt Tommy Holm, 
Internationella enheten 
 Senaste ansökningsdatum: ännu ej fastställt  

 

Ytterligare information: 

*   Utöver kontaktpersonerna för respektive program/projekttyp kan såväl 
 allmän information som viss information om enskilda stödformer 
 lämnas av Tommy Holm, Internationella enheten. Även Christer 
 Nyqvist, sektionen för Regional- och Näringspolitik kan ge information. 
  

*   Konferens om aktuella frågor kring EU:s fonder och program arrangeras 
 av Kommunförbundet den 18-19 januari 1996 i Stockholm.  
 Inbjudan kommer inom kort. 

 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Internationellla enheten 

 

Suzanne Askelöf 

       Tommy Holm  

 

 

Bilagor 

EGT 95/C 253/11, 12, 13,  

EGT 95/C 240/15 
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Beställning av diskett för Kommunförbundet 
Direkt 

 

Faxa denna kupong till Kommunförbundet,  faxnr 08-641 15  35 

Undertecknad beställer diskett till Kommunförbundet Direkt à 50 kr. 
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