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Information om EUs fonder och program i
Kommunförbundet Direkt
Det finns idag ett stort och växande behov av information om tillämpningen
av EUs strukturpolitik i Sverige. Under året har en mängd aktiviteter igångsatts och beslut fattats i en fortlöpande process att planera och fastlägga riktlinjerna för strukturfondsarbetet under perioden 1995-99. Samtidigt har för
oss öppnats möjligheter att söka bidrag från en mängd s.k sakområdesprogram t. ex Leonardo (yrkesutbildning) och Life (miljö) och delprogram inom
EUs fjärde ramprogram för forskning och utveckling rörande bl.a informationsteknologi, miljövetenskap och energiforskning.
Departement och verk har hittills haft svårt att nå ut med information till de
olika målgrupper som finns för EUs fonder och program. I syfte att förbättra
informationen till kommunerna har vi valt att gå via First Class, Kommunförbundet Direkt. Starten beräknas ske den 14 december. Genom att klicka på
ikonen ”EUs fonder och program” får Du tillgång till en anslagstavla med
information från Svenska Kommunförbundet. Det gäller alla Er som har First
Class, Kommunförbundet Direkt. Informationen ges inom fem block: (1)
strukturfondernas målprogram för Sverige, (2) strukturfondernas Gemenskapsinitiativ, (3) sakområdesprogram, (4) FoU-program samt (5) Allmän
info. I block fem igår t.ex uppgifter om konferenser eller annat som kan
intressera kommunerna.
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Strukturfondsprogrammen för mål 6 och för mål 2 är färdigförhandlade och
finns samtliga (sex stycken) inlagda under blocket målprogram. Övriga
strukturfondsprogram kommer att läggas in allteftersom de blir färdigförhandlade. Från början finns endast en engelsk version inlagd. När väl
översättningen är klar kommer den svenska versionen. Samma rutin kommer
att gälla Gemenskapsinitiativen. Beträffande sakområdesprogram och FoUprogram kommer successivt information att läggas in. Vi kommer därutöver
att lägga in ytterligare material av intresse för kommunerna. När intresse
finns planeras en öppen konferens om EUs fonder och program. Om detta får
vi återkomma.
Upplysningar
(1) om informationsinhämtning: Maj Rydlund 08-772 4713
(2) om strukturfonderna: Christer Nyqvist 08-772 4335
(3) om FoU-programmen: Tommy Rosén 08-772 4776
(4) om förbundets arbete med EUs fonder och program: Tommy Holm
08-772 4329
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