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Inledning
Kommunens verksamheter kan ur EU:s program och fonder söka stöd till projekt som utvecklar
verksamheten samt det omgivande samhället, såväl lokalt som regionalt. Alla projekt som finansieras
av EU ska ha en europeisk dimension vilket innebär att de, förutom verksamhetsutveckling, ska bidra
till att EU:s mål och politik uppfylls samt stärka det europeiska samarbetet. Stöden är utformade på
olika sätt beroende på vilket mål och syfte det har. Vissa stöd är riktade mot en definierad målgrupp,
andra är avgränsade till ett geografiskt område eller en särskild sektor. Stöden kan också ha olika
utformning vad gäller administreringen och finansiering.
Syftet med den här guiden är att visa på några av de möjligheter som finns i EU:s program och fonder
2014-2020. Källa till informationen är till största delen”Skånska kommuners guide till EU-program
2014-2020 .
Vad vill man inom EU?
Europa 2020 är benämningen på EU:s strategi för att skapa tillväxt och sysselsättning i Europa och
gäller fram till 2020. Europa 2020 är vägledande för samtliga EU-program och fonder och det är
därför bra att känna till den när man fundera på att söka EU-medel.
Europa 2020
Europa 2020 kan sammanfattas med ”smart och hållbar tillväxt för alla”. I strategin finns fem
överordnade mål med tema sysselsättning, innovation, utbildning, social sammanhållning samt energi
och klimat. Alla mål ska uppnås innan 2020.
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Att eftersträva en höjning av sysselsättningsgraden till 75 procent för kvinnor och män i
åldrarna 20-64 år, bland annat genom ett ökat deltagande av ungdomar, äldre arbetstagare och
lågkvalificerade arbetstagare samt en bättre integration av lagliga migranter.
Att förbättra villkoren för forskning och utveckling, särskilt i syfte att höja de kombinerade
offentliga och privata investeringarna inom denna sektor till 3 procent av BNP.
Att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent i förhållande till 1990 års nivåer. Att
öka de förnybara energikällornas andel av den slutliga energikonsumtionen till 20 procent och
eftersträva en ökning av energieffektiviteten med 20 procent. Att uppnå energi- och
klimatmålen 20/20/20.
Att förbättra utbildningsnivån, särskilt genom att sträva efter att minska antalet elever som i
förtid avbryter sin skolgång till mindre än 10 procent och genom att öka den andel 30-34
åringar som har avslutat en eftergymnasial utbildning eller motsvarande utbildning till minst
40 procent.
Att främja social delaktighet, framför allt genom fattigdomsminskning, genom att sträva efter
att åtminstone 20 miljoner människor ska komma ur en situation där de riskerar att drabbas av
fattigdom och social utestängning1.

Regeringen, Övergripande mål och svenska mål inom Europa 2020, hämtat 2017-06-12 från:
http://www.regeringen.se/sverige-i-eu/europa-2020-strategin/overgripande-mal-och-sveriges-nationella-mal/
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Utifrån dessa mål har varje land antagit egna nationella mål. I Sverige har vi bestämt:












Att eftersträva en höjning av sysselsättningsgraden till väl över 80 procent för kvinnor och
män i åldrarna 20-64 till år 2020. Höjningen ska främst ske i grupper med en svag förankring
på arbetsmarknaden, såsom unga och utrikes födda, och genom att motverka långa tider utan
arbete. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män ska minska genom en ökning
av kvinnors sysselsättningsgrad.
Att öka den sociala delaktigheten genom att minska andelen som är utanför arbetskraften
(utom heltidsstuderande), långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna till väl under 14 procent
2020.
Att andelen 18 till 24-åringar som inte avslutat gymnasiestudier och som inte studerar ska vara
mindre än 7 procent 2020 och att andelen 30 till 34-åringar som har minst en tvåårig
eftergymnasial utbildning ska uppgå till 45-50 procent 2020.
Att offentliga och privata investeringarna i FoU ska uppgå till ungefär 4 procent av BNP år
2020.
Att minska utsläppen av växthusgaser med 17 procent 2020 jämfört med 2005. Sveriges
nationella klimatmål är att våra utsläpp bör vara 40 procent lägre 2020 än utsläppen 1990.
Målet gäller för de verksamheter som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter
inom EU (EU-ETS).
Att andelen förnybar energi ska öka till 49 procent 2020. Det nationella målet är satt till minst
50 procent av den totala energianvändningen 2020.
Minskad energiintensitet med 20 procent till 2020 jämfört med 2008.

Sveriges resultat 2016
-

-

-

-

År 2016 uppgick den totala sysselsättningsgraden till 81 procent (79 procent för kvinnor och
83 procent för män)
Andelen svenska 18−24-åringar utan minst tvåårig utbildning på gymnasial nivå och som inte
befinner sig i utbildning har ökat något och uppgick 2016 till 7,5 procent (8,2 procent bland
män och 6,7 procent bland kvinnor), vilket är bättre än EU:s riktmärke. Däremot uppnås inte
Sveriges nationella mål som är 7 procent.
Andelen 30–34-åringar som har minst två års eftergymnasial utbildning uppgick 2016 till 50,8
procent,(43,1 procent bland män och 59,1 procent bland kvinnor) vilket ligger över både EU:s
riktmärke och Sveriges nationella mål. Eftergymnasial utbildning inkluderar
högskoleutbildning, kvalificerad yrkesutbildning och utbildning inom yrkeshögskolan
Andelen kvinnor och män 20-64 år som är utanför arbetskraften enligt Sveriges nationella mål
fortsätter att minska och uppgick 2016 till 12,0 procent vilket är en minskning med 107 000
personer sedan 2010. Andelen kvinnor och män i risk för fattigdom enligt den övergripande
EU-indikatorn minskar och uppgick år 2015 till 16.0 procent (17,3 procent för kvinnor och
15.6 procent för män).
FoU-utgifternas andel av BNP uppgick 2015 till 3,28 procent, vilket är liten minskning
jämfört med tidigare år.
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Enligt EU:s ansvarsfördelning ska Sverige till 2020 minska sina utsläpp av växthusgaser med
17 procent från 2005, vilket innebär en utsläppsnivå 2020 på 37,2 miljoner ton. Denna nivå är
redan uppnådd2.

Hur går ett projekt till?
När man funderar på att starta upp ett EU-projekt kan det lätt upplevas som en stor och krävande
utmaning. Därför kan det vara bra att luta sig mot framgångsfaktorer för hur framgångsrika projekt
brukar genomföras. Genom att beakta framgångsfaktorerna redan i tidigt skede ökar sannolikheten
för att projektet blir vad du ville med det.
Framgångsfaktorer
1. Grunda projektet i ett verkligt behov i verksamheten
Här gäller det att börja i rätt ände – vilket är i verksamhetens behov. Gör inte misstaget att se
efter vad man kan få pengar till för att sedan skapa verksamhet ur detta. Börja istället med en
analys som utgår ifrån dessa faktorer:
A. Kommunens vision
B. Långsiktiga mål
C. Verksamhetsprojekt som kommunen är i behov av
Ta sedan fram vilka finansieringsmöjligheter som finns via t.ex. EU.

2. Projektet ska inte tillhöra eller finansiera ordinarie drift
3. Projektet ska förankras hos alla projektets intressenter och målgrupper, ex. politiker,
tjänstemän, anställda och externa aktörer.
4. Det måste finnas ett mervärde för andra än kommunen för att ni ska få finansiering. Det
kan vara att en ny metod eller tjänst tas fram som kan vara till nytta även för andra
organisationer (och gärna andra EU-länder).

Ansökningsprocessens olika steg
1. Analysera ert behov enligt ovan (A, B,C).
2. Formulera en (eller flera) projektidé/er. En idé per en A4-sida. Prioritera dem,
3. Kontakta EU-samordnaren som kan hjälpa till att se om det finns något EU-stöd som passar er
idé.
4. Utifrån krav som finns i finansieringsprogrammet formulerar ni er projektidé i en ansökan.
Formuleringen av själva ansökan kan liknas vid en förenklad projektplan. Samarbeta med
eventuella samarbetspartners när ni formulerar ansökan så att ni har en gemensam plattform
för vad idén är. Även olika intressenter (parter som har intresse av projektet) behöver bjudas
in inför ansökan.
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Källa: Sveriges nationella reformprogram 2017, hämtat: 2017-06-12 från
http://www.regeringen.se/4990fa/contentassets/fae18f6dc9544c3ba09071f7efb1b2ea/sveriges-nationellareformprogram-2017.pdf
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Hitta rätt fond
Det finns en guide som regeringen tagit initiativ till som underlättar sökning av fonder och
program: http://eufonder.se/

