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Reviderat EU-stöd för vänortsverksamhet
EU:s Vänortsprogram - tidigare kallat Twinning Grant Scheme - inrättades
1989 på Europaparlamentets initiativ. Programmet ska ses som ett led i ”den
dialog mellan Europeiska unionen och medborgarna, som syftar till att uppmuntra EU-medborgarna att aktivt delta i samhällslivet”. Europabudgeten
för programmet kommer av allt att döma även under nästa år uppgå till 10
Meuro (cirka 85 Mkr).
I detta Cirkulär informerar vi om de ändringar i riktlinjerna för stödet som
EU-kommissionen nyligen beslutat om inför nästa år. Syftet med revideringen är främst att rationalisera hanteringen av de 3-4.000 ansökningar som inkommer årligen. Därmed hoppas man också kunna erbjuda sökande kommuner en bättre service, t ex snabbare besked om huruvida ansökan beviljas
eller inte.
Av närmare 100 svenska kommuner som årligen söker detta stöd brukar 6070 av dem också beviljas sådant, om än oftast på lägre nivå än de ansökt om.
Några nyheter inför 2001:
1. Istället för att som hittills kunna ansöka om detta stöd fortlöpande under
kalenderåret, introduceras nu tre ansökningsomgångar:
- senast 22 december 2000, för arrangemang som äger rum under
perioden 1 februari – 30 april 2001
- senast 9 mars 2001, för arrangemang 1 maj – 30 september 2001
- senast 10 augusti 2001, för arrangemang 1 oktober – 31 december 2001
2. Vänortsstödet kan nästa år enbart utnyttjas av kommuner eller kommunsammanslutningar i EU:s medlemsländer samt i de tretton kandidatländerna (Bulgarien, Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Tjeckien,
Rumänien, Slovakien, Slovenien, Turkiet och Ungern). Ort i kandidatland kan
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dock bara söka stöd för projekt som inbegriper samarbete med kommun i
ett EU-land.
3. Ekonomiskt stöd kan sökas för två slags verksamheter. Det gäller dels
utbytesverksamhet mellan invånare i vänorter, dels temakonferenser
och utbildningsseminarier. När det gäller konferenser/seminarier så kan
inte bara kommuner utan också kommunsammanslutningar (t ex kommunförbund) ansöka om stöd.
4. EU-stödet kan inte överstiga 50% av projektkostnaderna.
5. EU-kommissionen kommer att inrätta en urvalskommitté som ska
granska ansökningarna. Man kommer att eftersträva en balanserad geografisk fördelning av projektstöden.
6. Mer strikt hantering av ansökningarna aviseras. Endast ansökningar som
är helt korrekt ifyllda och som innehåller alla begärda handlingar kommer att beaktas. Någon möjlighet att komplettera sin ansökan kommer
inte längre att finnas!
7. De två ansökningsformulären är numera längre men fortfarande ganska
enkelt utformade. Observera: normalt användes endast det ena, Bilaga 1.
För frågor av detaljkaraktär kring Vänortsprogrammet hänvisar vi direkt till
EU-kommissionen. E-postadressen är: Towntwinning@cec.eu.int
Bifogat återfinns de nya riktlinjerna i sin helhet. Vi bifogar också två ansökningsformulär och en blankett om finansiell information (bankkonto mm).
EU-kommissionen har även publicerat riktlinjer och blanketter på Internet:
http://europa.eu.int/comm/dg10/towntwin/index_sv.html
Även på Kommunförbundets och Landstingsförbundets nya gemensamma
internationella hemsida kan du hitta denna information:
http://www.lf.svekom.se/int/fond/twinning.htm
På förbundens hemsida finns för övrigt också information om det Sidastöd
till fördjupat vänortssamarbete i Öst och Syd som sedan halvårsskiftet hanteras av förbundens nya biståndsbolag SALA IDA AB.
Dessutom finns där information om det UD-finansierade och Kommunförbundsledda Vänort 2001, ett projekt i anslutning till Sveriges EUordförandeskap kommande vår.
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