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Inledning 
Göteborgsregionen har utvecklats till en ständigt växande storstadsregion. Tack vare 
stora satsningar på forskning och produktutveckling befinner sig Göteborgsregionen 
just nu i en fas av stora utvecklingsmöjligheter. Med regionens tillväxttakt följer dock 
även många ekonomiska och demografiska utmaningar. Dessa utmaningar ökar 
behovet av gemensam planering för att möjliggöra hållbar utveckling även när 
invånarna blir allt fler. Göteborgsregionens strategiska inriktning visar på sex olika 
utmaningar som regionen behöver finna strategier för att möta under de kommande 
åren. Utmaningar som kan tacklas på ett effektivare sätt genom regionalt samarbete.1  

De finansiella medel som finns att söka i EU:s strukturfonder och sektorsprogram är 
verktyg som på olika sätt kan bidra till att Göteborgsregionen på bästa sätt klarar av 
att möta utmaningarna den strategiska inriktningen pekar ut. Den 1 januari 2021 gick 
EU in i en ny budget- och programperiod för åren 2021–2027 och under hösten 2022 
hade samtliga fonder och program officiellt antagits.  

I den här sammanställningen följer dels en beskrivning av EU:s nya långtidsbudget 
och återhämtningsinstrumentet Next Generation EU, dels en beskrivning av 
relevanta sektorsprogram och strukturfonder för kommuner i Göteborgsregionen. 
Detta med syfte att ge en förståelse för tillgängliga EU-fonder och program samt dess 
användningsområden i Göteborgsregionen kopplat till utmaningarna i den 
strategiska inriktningen.  

En första version av rapporten upprättades av Fanny Nilsson under våren 2020 inom 
ramarna för hennes utbildning på Göteborgs Universitet, Master’s Programme in 
European Studies – Social science track. En andra, uppdaterad version av rapporten 
upprättades våren 2021 av Karolina Kraft, inom ramen för hennes utbildning på 
Göteborgs Universitet, Master’s Programme in European Studies – Social science 
track. Rapporten har kontinuerligt reviderats av Göteborgsregionen tills samtliga 
EU:s fonder och program officiellt antagits.  

Göteborg januari 2023  

 
1 Göteborgsregionen (u.å) 
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GR:s strategiska inriktning kopplat 
till EU:s fonder och program 

 
  

Övriga sektorsprogram  

Kreativa Europa, EU4Health, Fonden för inre säkerhet, Europeiska 
försvarsfonden, NDICI, etc.  



   

7 (48) 

EU:s fonder och program 2021–2027 

GR:s strategiska inriktning – sex 
utmaningar  

1. Fysisk planering  
I och med att Göteborgsregionen växer, växer också behovet av att samordna 

byggnation och infrastruktursatsningar. En effektiv infrastruktur är en förutsättning 
för att regionen även i framtiden ska uppfattas som attraktiv för invånare och företag. 
Transportsystemets kapacitet måste matcha både dagens och framtidens behov. 
Utveckling i transportsektorn kan också innebära stor nytta för klimatet när 
innovation och tekniska lösningar gör transporter mer energieffektiva. En del av 
arbetet handlar också om att göra cykel och kollektivtrafik till attraktiva alternativ för 
resenärer. Satsningar på mobilitet där förhållandet mellan arbetsplats, boende och 
transport tas i beaktning behöver integreras i samhällsplaneringen på lång sikt. 

Nedan följer en lista på fonder och program som kan hjälpa Göteborgsregionen att 
möta utmaningarna inom fysisk planering. 

2. Utbildning och kompetensförsörjning  
I Göteborgsregionen ska alla elever ges förutsättningar för att klara skolan. Idag går 

var tionde elev ut nian utan gymnasiebehörighet. Att arbeta med kunskapsresultat 
och fullföljda studier minskar risken för utanförskap och skapar bättre 
förutsättningar för både individen och för samhället. En samverkan mellan 
utbildning och arbetsliv är också avgörande för kompetensförsörjningen. Så också 
tillgången till högre utbildningar samt möjligheten att lära hela livet när 
utbildningskraven succesivt höjs i samhället. Nedan följer en lista på fonder och 
program som kan hjälpa Göteborgsregionen att möta utmaningarna inom utbildning 
och kompetensförsörjning.  
 

     Möjlig EU-finansiering  
Sektorsprogram: CEF, LIFE, Horisont Europa 

Strukturfonder: ERUF, Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling/Leader, Interreg ÖKS, Interreg Östersjön, Interreg 
Nordsjön, Havs- och fiskerifonden, URBACT 

Finansiella instrument: InvestEU 

Möjlig EU-finansiering  
Sektorsprogram: Erasmus+, AMIF, Europeiska solidaritetskåren, Horisont 
Europa 

Strukturfonder: ESF+, ERUF, Interreg ÖKS 

Finansiella instrument: InvestEU 
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3. Näringslivsutveckling  
För Göteborgsregionens fortsatta utveckling är ett starkt näringsliv en 

förutsättning. Ur framgångsrika företag springer tillväxt och arbetstillfällen som 
behövs för att regionen ska stå sig i den globala konkurrensen. För att företag ska 
kunna blomstra behöver kommunerna kunna bistå med service av hög kvalitet och 
fortsätta bidra till ett positivt företagsklimat. Under de närmaste 20 åren förväntas 
miljardbelopp gå till nya investeringar vilket gör behovet av mark för produktion och 
logistik stort. Samordning och överenskommelser på regional nivå behövs för att 
säkra befintliga och nya etableringar, samtidigt som tillväxten måste bidra till en 
hållbar region och därför inte får ske på bekostad av miljön.2  

Nedan följer en lista på fonder och program som kan hjälpa Göteborgsregionen att 
möta utmaningarna inom näringslivsutveckling.  

 

4. Digital transformation  
Sverige har, som land, målet att vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens 

möjligheter. För Göteborgsregionen innebär digital transformation att öka den 
digitala kompetensen, omvandla digitala strategier till handling och främja digitala 
innovationer. Den digitala kunskapen behöver öka och arbetet med innovationer 
behöver fortskrida som en integrerad del av verksamheten för att en digital 
transformation ska vara möjlig. Det finns idag också en förväntan hos medborgarna 
att allt fler tjänster ska erbjudas digitalt.3   

Nedan följer en lista på fonder och program som kan hjälpa Göteborgsregionen att 
möta utmaningarna inom digital transformation.  

 
2 Göteborgsregionen (u.å) 
3 Göteborgsregionen (u.å) 

Möjlig EU-finansiering 
Sektorsprogram: Programmet för den inre marknaden, Erasmus+, Horisont 
Europa 

Strukturfonder: ESF+, ERUF, Interreg ÖKS, Interreg Nordsjön, Interreg 
Östersjön 

Finansiella instrument: InvestEU 

Möjlig EU-finansiering  
Sektorsprogram: Programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL), CEF, 
Erasmus+, Horisont Europa 

Strukturfonder: Interreg ÖKS, Interreg Nordsjön, Interreg Östersjön, 
ERUF, ESF+ 

Finansiella instrument: InvestEU 
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5. Social sammanhållning och trygghet 
De ekonomiska klyftorna har ökat i Göteborgsregionen och skillnaderna mellan de 

som har det bäst ställt och de som har det sämst ställt är stor. Göteborgsregionen 
arbetar därför för att stärka den sociala sammanhållningen och tryggheten. Detta 
innebär bland annat att bidra till goda livsvillkor för barn och unga, att hälsa och 
sjukvård är prioriterat och att vården ska vara så lättillgänglig som möjligt och 
fungera på ett effektivt sätt. Även inkludering och jämlikhet är en viktig faktor för att 
skapa sammanhållning där utbildning, arbete och bostad är viktiga komponenter. 
Även tillit och trygghet skapar sammanhållning. Detta uppnås genom en känsla av 
delaktighet i samhället, men också genom effektiv samhällsplanering där invånare 
har tillgång till trygga miljöer och nära tillgång till service.4  

Nedan följer en lista på fonder och program som kan hjälpa Göteborgsregionen att 
möta utmaningarna inom social sammanhållning och trygghet.  

6. Klimat och miljö 
Göteborgsregionens roll i klimatomställningen i den gemensamma kraftsamlingen i 

Västra Götaland behöver stärkas än mer. Kommunerna tillsammans med näringslivet 
och statliga myndigheter behöver vara drivande i arbetet med att minska 
koldioxidutsläppen inom samtliga sektorer i samhället. För Göteborgsregionen spelar 
också tillgängligheten till hav, sjöar och grönområden en stor roll. Det behövs därför 
regionala perspektiv och överenskommelser på vilken mark och vilka havsområden 
som behöver bevaras och vilka som kan vara lämpliga för exploatering. Även den 
framtida vattenförsörjningen är en klimatrelaterad fråga som blir mer och mer 
aktuell. Kompetens behövs kring vilka förändringar som måste ske i 
samhällsplaneringen för att dels säkra dricksvattenförsörjning till gamla och nya 
byggnationer, dels för att få kunskap om hur dessa byggnationer kan skyddas mot 
eventuella översvämningar.5  

Nedan följer en lista på fonder och program som kan hjälpa Göteborgsregionen att 
möta utmaningarna inom klimat och miljö. 

 
4 Göteborgsregionen (u.å) 
5 Göteborgsregionen (u.å) 

Möjlig EU-finansiering 
Sektorsprogram: Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), 
Europeiska solidaritetskåren, CERV, Erasmus+, Horisont Europa 

Strukturfonder: ESF+, Interreg ÖKS, Interreg Nordsjön, Interreg Östersjön, 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling/Leader 

Finansiella instrument: InvestEU 
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Möjlig EU-finansiering 
Sektorsprogram: LIFE, CEF, Horisont Europa 

Strukturfonder: ERUF, Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling/Leader, Interreg ÖKS, Interreg Nordsjön, Interreg 
Östersjön, Havs- och fiskerifonden, URBACT  

Finansiella instrument: InvestEU 
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EU:s budgetram och program 
2021–2027  

1. Den fleråriga budgetramen och Next Generation EU  
Den fleråriga budgetramen är EU:s långtidsbudget som vanligtvis sträcker sig över 

en sjuårsperiod. Den 17 december 2020 antogs EU:s nya långtidsbudget för åren 
2021 - 2027. Långtidsbudgeten är en investeringsbudget som sammanför resurser 
och sätter gränserna för EU:s utgifter. Den nya långtidsbudgeten omfattar sju 
utgiftsområden och finansierar närmare 40 EU-program under den aktuella 
perioden.6  

Bilden visar fördelningen av EU:s utgifter 2021–2027 fördelat på MFF och NGEU. Priser i miljarder 
€, 2018 års priser. 

 

För att ta itu med EU:s långsiktiga prioriteringar och hantera coronapandemins 
socioekonomiska konsekvenser har EU tagit fram ett omfattande finansiellt paket om 
totalt 1 824 miljarder euro. Paketet består dels av den fleråriga budgetramen, dels av 
återhämtningsinstrumentet Next Generation EU (NGEU).  

Next Generation EU är ett tillfälligt finansieringsinstrument som ska bidra till att 
reparera de ekonomiska och sociala skador som coronapandemin har orsakat. 
Genom olika instrument såsom Faciliteten för återhämtning och resiliens, ReactEU 
och RescEU, ska NGEU bidra till att skapa ett mer modernt och hållbart EU.7  

  

 
6 Europeiska unionens råd (2021a) 
7 Europeiska kommissionen (2021a) 

Totalt MFF 
€1074,3

Totalt 
NGEU
€750

EU:s utgifter 2021-2027

Totalt 
€1 824,3
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2. Sammanhållningspolitiken 2021–2027  
En omfattande del av EU:s fleråriga budgetram utgörs av de europeiska struktur- 

och investeringsfonderna (ESI-fonderna) som är verktygen för att nå 
målsättningarna i EU:s sammanhållningspolitik. Sammanhållningspolitiken syftar 
till att minska regionala skillnader och ojämlikheter inom EU och är EU:s främsta 
verktyg för utveckling av Europas regioner.8 

För den nya programperioden 2021–2027 omfattar sammanhållningspolitiken 330 
miljarder euro, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av EU:s totala budgetram.  

Under programperioden 2021–2027 drivs EU:s investeringar med 
strukturfondsmedel av fem prioriteringar. Investeringar för regional utveckling är 
framför allt inriktade på mål 1 och 2. För Sveriges del koncentreras 85 procent av 
regionalfondsmedlen till de tematiska målen om ett smartare EU och ett grönare, 
koldioxidfritt EU.9  

  

 
8 Europeiska kommissionen (u.å, a) 
9 Europeiska kommissionen (u.å, b) 
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3. Programarenan 2021–2027  
Nedan ges en förenklad bild av de sektorsprogram och strukturfonder som finns 

tillgängliga för kommuner och regioner i Västsverige att söka under nuvarande 
programperiod. EU:s budgetram finansierar närmare 40 EU-program, men för den 
här sammanställningen har ett urval gjorts av de program med störst relevans för 
Göteborgsregionen och dess medlemskommuners verksamhet.  

I de ljusorange boxarna illustreras strukturfonderna och i de blå bubblorna finns 
sektorsprogrammen utefter den sektor de framförallt riktar sig mot. Bilden har även 
en lokal-global dimension där fonder och program längst ner ofta genomförs i en 
lokal och regional kontext, men ju högre upp på bilden, desto mer transnationalitet 
och samarbete med andra länder förutsätter projekten. 

Bilden illustrerar sökbara sektorsprogram och strukturfonder i Göteborgsregionen under 
programperioden 2021 – 2027. 
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Struktur- och investeringsfonder  
Strukturfonderna ska användas för att nå EU:s sammanhållningspolitiska mål och 

utjämna regionala skillnader inom EU. Strukturfondsmedel är fördelade geografiskt 
– nationellt, interregionalt, regionalt och lokalt. Det innebär att det finns medel 
avsatt för ett avgränsat geografiskt område. Den svenska användningen av medlen 
regleras i den så kallade partnerskapsöverenskommelsen mellan Sverige och EU-
kommissionen som är det övergripande ramverket för hur strukturfonderna ska 
genomföras i Sverige.10  

1. Europeiska socialfonden (ESF+)  
Europeiska socialfonden (ESF+) är EU:s viktigaste verktyg för att främja 

sysselsättning och social delaktighet. ESF+ investerar i människor och deras 
färdigheter och syftar till att skapa ett mer socialt och inkluderande Europa. ESF+ 
finansierar implementeringen av principerna i den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter genom insatser på områdena för sysselsättning, utbildning och färdigheter 
samt social inkludering.  

ESF+ är en sammanslagning av den sedan tidigare existerande Europeiska 
Socialfonden och Sysselsättningsinitiativet för unga, Fonden för europeiskt bistånd 
till dem som har det sämst ställt (Fead), samt EU-programmet för sysselsättning och 
social innovation (EaSI). Det nya programmet har en total budget på 99 miljarder 
euro. ESF+ investerar i människor, skapar och skyddar arbetstillfällen, stärker social 
inkludering, motverkar fattigdom samt utvecklar de färdigheter som krävs för den 
digitala och gröna omställningen.11  

Det nationella socialfondsprogrammet anger mål och prioriteringar för insatserna 
och styr hur pengarna ska användas i Sverige. I Sverige är det Svenska ESF-rådet som 
på uppdrag av regeringen tar fram ett nationellt program för ESF+ och är förvaltande 
myndighet i Sverige. ESF-rådets avsikt med det nationella programmet för åren 
2021–2027 är att skapa en ökad flexibilitet för att kunna hantera förändringar i 
ekonomi och på arbetsmarknaden.  

I det tidigare socialfondsprogrammet för 2014-2020 var insatser riktade mot 
sysselsatta och arbetslösa fördelade på två olika programområden. I nuvarande 
program lämnas målgruppsindelningen för att istället övergå till en mer flexibel 
indelning. Det medför att insatser istället indelats i fem olika tematiska målområden 
där behoven är som störst. Dessa områden är: 

• Ekonomisk utsatthet 
• Etablering på arbetsmarknaden 
• Återinträde på arbetsmarknaden 
• Instabil ställning på arbetsmarknaden 
• Stabil ställning på arbetsmarknaden12 

 
 

 
10 Sveriges Kommuner och Regioner (2021a) 
11 Europeiska Kommissionen (u.å, c)  
12 Svenska ESF-rådet (2020a) 
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ESF+ består av nedanstående fem programområden och ska genomföras med 
nationella och regionala satsningar:  

 
Programområde A – Öka möjligheterna till ett inkluderande och 
hållbart arbetsliv för alla 

Programområde A tilldelas den största andelen medel. Programområdet omfattas 
av Svenska ESF-rådets samtliga åtta regionala enheter samt den nationella enheten. 
Insatser som genomförs inom programområdet kommer därmed regleras dels genom 
socialfondsprogrammet och dess tillhörande förordningar samt de regionalt och 
nationellt framtagna handlingsplanerna.  

Inom programområde A kommer det vara möjligt att genomföra insatser riktade till 
samtliga tematiska målområden. Det kan handla om insatser direkt riktade till 
individen, att bygga strukturer och samverkan samt förändra könssegregerade 
yrkesval. Gemensamt för satsningarna är att de ska bidra till ett inkluderande och 
hållbart arbetsliv för alla.  

 
Programområde B – Öka möjligheten till arbete 

Programområdet riktar sig till individer som står utanför arbetsmarknaden samt är 
inskrivna på Arbetsförmedlingen. Programområdets syfte är att bidra till att öka 
övergångarna till arbete och studier hos inskrivna på Arbetsförmedlingen.  I och med 
den pågående reformeringen av arbetsmarknadspolitiken erbjuder 
Arbetsförmedlingen rustande och matchande insatser till individer genom fristående 
aktörer. Insatserna som erbjuds ska syfta till att matcha deltagare mot arbete eller 
studier. Det kan också handla om att utifrån individens förutsättningar och behov 
hjälpa deltagaren överkomma utmaningar och hinder inför ett arbete eller utbildning. 
Programområde B kommer endast kunna sökas av Arbetsförmedlingen och ingår inte 
i den nationella eller de regionala handlingsplanerna. 

 
Programområde C – Minska risken för ekonomisk utsatthet 

I och med sammanslagningen av Fonden för europeiskt bistånd till de som har det 
sämst ställt och Socialfonden har ett nytt område för ESF+ tillkommit. Inom 
programområde C är stödet riktat till insatser för social inkludering och då i syfte att 
stödja individer som är ekonomisk utsatta inom definitionen av relativ fattigdom. 
EU:s definition av relativ fattigdom innebär att en person har en inkomst efter skatt 
som underskrider 60 procent av landets medianinkomst. Egenförsörjning står i fokus 
inom programområdet och medför att insatser till ekonomiskt utsatta individer riktas 
till insatser för arbete, studier och för att närma sig ett arbete. Omkring hälften av de 
tilldelade medlen riktas till insatser som syftar till att motverka risken för och mildra 
konsekvenserna av barnfattigdom. Insatserna ska syfta till att ge barn förutsättningar 
för en meningsfull fritid och trygg skolgång och därmed öka deras möjligheter till 
social gemenskap, samtidigt som risken för skolavhopp minskar. Programområdet 
hanteras på nationell nivå och ingår i den nationella handlingsplanen men projekt 
kan genomföras i en lokal/regional kontext så länge ett nationellt mervärde kan 
identifieras.  

 
 
 



   

16 (48) 

EU:s fonder och program 2021–2027 

Programområde D – Öka kapaciteten i den glesa geografin 
I ESF+ riktas programområde D till de glesbefolkade regionerna Övre Norrland och 

Mellersta Norrland. Dessa regioner står inför utmaningar som är kopplade till bland 
annat stora avstånd med få möjligheter till kollektivt resande, en låg 
befolkningstäthet och en åldrande befolkning. Dessa utmaningar förstärks även 
många gånger då de behöver hanteras i kombination med små och många gånger 
isolerade lokala eller regionala arbetsmarknader samt små organisationer och 
kommuner med förhållandevis låg genomförandekapacitet. Programområdet ingår i 
den regionala handlingsplanen i de båda aktuella regionerna. 

 
Programområde E – Social innovation 

Social innovation är ett nytt programområde inom socialfonden. Programområdet 
ska möjliggöra för nyskapande och effektivare lösningar för att möta utmaningar och 
behov inom exempelvis social inkludering, arbetsmarknad, utbildning eller 
kapacitetsuppbyggnad. Insatser inom området kan med fördel genomföras i 
partnerskap mellan aktörer inom den idéburna, privata eller offentliga sektorn. 
Samverkan är prioriterad inom programområdet då enskilda aktörer inom offentlig, 
privat eller idéburen sektor inte besitter den samlade kunskapen eller de resurser 
som krävs för att ensamma svara upp med de lösningar som behövs.    

 Insatser inom programområde E kan bidra till metodutveckling, samarbete över 
gränser och nya tankesätt. Det kan också röra sig om effektivisering och insatser som 
genom strategisk påverkan ämnar utveckla rådande strukturer och regelverk. 
Insatserna ska syfta till att med innovativa angreppssätt leverera samhällstjänster 
med hög kvalitet och effektivitet. Programområdet tilldelas på nationell nivå och 
ingår i den nationella handlingsplanen, men projekt kan genomföras i en 
lokal/regional kontext så länge ett nationellt mervärde kan identifieras.  

1.1 Västsvensk regional handlingsplan  
Den regionala handlingsplanen för ESF+ är ett viktigt verktyg för att möta de 

socioekonomiska utmaningar Västsverige står inför och för att operationalisera de 
regionala handlingsplanerna. Den regionala handlingsplanen fokuserar på 
nedanstående prioriteringar för att uppnå de särskilda målen.  

 

Programområde A.1 (POA1) Främja livslångt lärande  

Främja livslångt lärande i syfte att skapa goda möjligheter till utbildning och 
kompetensutveckling som matchar arbetsmarknadens behov av kompetens samt att 
främja ett hållbart arbetsliv.  

Insatserna ska främst rikta sig till yrkesverksamma individer för att möjliggöra 
utveckling i takt med arbetslivets förändrade krav för att bibehålla sin ställning på 
arbetsmarknaden samt till individer med en otrygg anställning i syfte att minska 
riskerna för ett framtida långvarigt utanförskap. Målgruppen är bred i syfte att möta 
behov av kompetensutveckling i alla verksamheter; sysselsatta företagare och 
anställda oavsett anställningsform, inom privat och offentlig sektor samt verksamma 
inom ideell sektor. Inom området stöds insatser som främjar livslångt lärande och 
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ger stöd till arbetskraftens rörlighet. Satsningar kan avse insatser direkt till 
målgruppen, insatser för att utveckla organisationer samt insatser för att utveckla 
system och strukturer. 

 

Nedan beskrivs tre prioriteringar som är särskilt viktiga för Västsverige för att främja 
det livslånga lärandet. Prioriteringarna kan omfatta insatser på individuell, 
organisatorisk och strukturell nivå:    

1. Matcha och utveckla kompetens för att möta arbetsmarknadens behov  

2. Skapa goda möjligheter till kompetensomställning på arbetsmarknaden    

3. Främja ett hållbart arbetsliv 

 

Programområde A.2 (POA2) Uppmuntra aktiv inkludering  

Uppmuntra aktiv inkludering i syfte att främja lika möjligheter och aktivt 
deltagande på arbetsmarknaden samt förbättra anställningsbarheten. 

Insatserna riktar sig främst till individer som står utanför arbetsmarknaden och 
syftet är att skapa förutsättningar för fler att delta på arbetsmarknaden. Arbete är 
en viktig förutsättning inte bara för den egna försörjningen utan även för 
etablering och ett aktivt deltagande i samhället. Att nå kraven för grundskole- eller 
gymnasiekompetens har också visat sig avgörande för att på sikt få en god 
etablering på arbetsmarknaden. Trots den relativt goda utvecklingen i Västsverige 
finns det stora socioekonomiska utmaningar, till exempel en ökande relativ 
fattigdom och inkomstskillnader samt utmaningar kopplade till segregation och 
diskriminering. Flera individuella faktorer interagerar och försvårar för individer 
att etablera sig på arbetsmarknaden såsom bostadssituation, födelseland, 
funktionsnedsättning, mående och utbildningsnivå, men även faktorer på 
samhällsnivå påverkar. Tillsammans eller enskilt bidrar dessa faktorer till att en 
individ kan ha en särskilt utsatt ställning på arbetsmarknaden. Insatser behövs för 
att stötta individer som står utanför arbetsmarknaden att närma sig eller komma 
in i arbetslivet samt bidra till att arbetsmarknaden blir mer anpassningsbar och 
tillgänglig för fler. Människors möjlighet att bidra i samhällsutvecklingen inte ska 
begränsas av funktionsförmåga, ålder, kön eller vart man är född. För att lyckas 
med detta behövs förändringar på flera nivåer.  

Nedan beskrivs två prioriteringar som är särskilt viktiga för Västsverige för att 
uppmuntra aktiv inkludering. Prioriteringarna kan omfatta insatser på individuell, 
organisatorisk och strukturell nivå:   

- En mer inkluderande arbetsmarknad för fler i arbete 
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- Möjliggöra fullföljda studier för fler 

2. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) 
Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) huvudsakliga uppgift är att jämna 

ut regionala skillnader i utvecklingsnivå medlemsländer emellan. Särskild 
uppmärksamhet riktas till regioner som lider av allvarliga och permanenta 
naturbetingade eller demografiska svårigheter, såsom de mycket glesbefolkade norra 
regionerna samt ö-, gräns- och bergsregioner. ERUF investerar för tillväxt och 
sysselsättning, men också för europeiskt territoriellt samarbete då den även står för 
finansieringen av Interreg-programmen.13  

Under 2021–2027 fortsätter ERUF investera i samtliga regioner, fortfarande 
fördelat efter de tre olika regionkategorierna - mindre utvecklade regioner, 
övergångsregioner och mer utvecklade regioner. Västsverige, Västra Götalands och 
Hallands län, ingår i kategorin mer utvecklade regioner. Medlen bygger också i 
fortsättningen på BNP per capita, samtidigt som nya kriterier införs för att bättre 
spegla verkligheten. Dessa kriterier rör bland annat arbetslöshet, 
ungdomsarbetslöshet, låg utbildningsnivå, samt mottagande och integrering av 
migranter för att nämna några. 85% av programmet är öronmärkt för de två 
sammanhållningspolitiska målen 1. Ett smartare Europa och 2. Ett grönare och 
klimatneutralt Europa. Även stadsdimensionen i fonden stärks då 8% av ERUF:s 
medel, 67 miljoner EUR i Sverige, öronmärks till förmån för hållbar stadsutveckling. 

2.1 Nationellt regionalfondsprogram  
I Sverige är det Tillväxtverket som på uppdrag av regeringen har tagit fram ett 

nationellt program för ERUF och är förvaltande myndighet i Sverige. Det nationella 
regionalfondsprogrammet för året 2021–2027 har utgångspunkt i de stora 
samhällsutmaningarna och Agenda 2030 och fokuserar i huvudsak på:  

 
• Förstärkt samarbete mellan nationell, och regional nivå i alla delar av landet  
• Fond för klimatomställning 

 
13 Europaparlamentet (2020a) 

Fondinformation ESF+ 
Budget Eu27: 99 miljarder euro  

Budgetallokering Sverige: 707 miljoner euro 

Vem kan söka? Organisationer som är föreningar, kommuner, myndigheter eller 
företag.  

Länk till programmet: Socialfondsprogrammet ESF+ (2021 - 2027) - Svenska 
ESF-rådet 

Länk till nationella kontaktpunkter: Min region - Svenska ESF-rådet 

Exempel på åtgärder: Kompetensutvecklingsinsatser, metodutveckling, 
hälsofrämjande insatser, kapacitetshöjande insatser.  

 

https://www.esf.se/vara-fonder/socialfondsprogrammet-esf-2021-2027/
https://www.esf.se/vara-fonder/socialfondsprogrammet-esf-2021-2027/
https://www.esf.se/min-region/vastsverige
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• Hållbar urban utveckling  
 

2.2 Regionalfondsprogram för Västsverige  
Det västsvenska regionalfondsprogrammet syftar till att bidra till ökad 

sysselsättning och tillväxt och grundar sig på utpekade regionala utmaningar som i 
stort går i linje med utmaningar på nationell och europeisk nivå, såsom 
coronapandemin, klimatutmaningen, demografisk förändring och brist på arbetskraft 
med rätt kompetens. Visionen för Regionalfondsprogrammet Västsverige är ”Ett 
hållbart och mer konkurrenskraftigt Västsverige” vilket man ska nå med hjälp av 
innovation och en hållbar omställning. För att nå visionen riktas satsningar på 
innovationskraft, strukturomvandling och entreprenörskap, samt att fokusera på att 
utveckla färdigheter för smart specialisering och bidra till en cirkulär och hållbar 
ekonomi. 

 
   Västsverige har satt upp två prioriterade områden som ska bidra till att uppfylla 
visionen, med fokus på följande särskilda mål:  

 
1. Ett smartare Europa 

Forskning & Innovation 
1.1 Stärk forskning och innovation 

Företag & näringsliv 
1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft 

Kompetensförsörjning 
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering 

 
2. Ett grönare Europa 

Miljö & Klimat 
2.2 Främja förnybar energi 
2.6 Främja cirkulär ekonomi 

 
 
 

Fondinformation ERUF 
Budget EU27: 200,4 miljarder euro 

Budgetallokering Sverige: 8 miljarder euro (462 miljoner kr till Vätsverige) 

Vem kan söka? Juridisk person – privat eller offentligrättslig  

Länk till nationella regionalfondsprogrammet: Nationellt regionalfondsprogram - 
Tillväxtverket (tillvaxtverket.se) 

Programmet i Västsverige: EU-programmet Västsverige - Tillväxtverket 
(tillvaxtverket.se) 

Exempel på åtgärder: Företagsfrämjande insatser, innovationssatsningar, 
utvecklingsprojekt, internationaliseringsinsatser.  

https://tillvaxtverket.se/eu-program/vara-eu-program/nationella-regionalfondsprogrammet.html
https://tillvaxtverket.se/eu-program/vara-eu-program/nationella-regionalfondsprogrammet.html
https://tillvaxtverket.se/eu-program/vara-eu-program/vastsverige.html
https://tillvaxtverket.se/eu-program/vara-eu-program/vastsverige.html


   

20 (48) 

EU:s fonder och program 2021–2027 

3. Fonden för rättvis omställning (FRO)  
Fonden för en rättvis omställning (FRO) är ett nytt finansieringsinstrument inom 

sammanhållningspolitiken som syftar till att stödja de territorier som påverkas mest 
av omställningen till klimatneutralitet. FRO är en av tre pelare i mekanismen för en 
rättvis omställning som ska säkerställa att den gröna omställningen blir socialt rättvis 
och att ingen hamnar på efterkälken. Fonden är avgörande för genomförandet av 
gröna given och målet om klimatneutralitet senast 2050.14  

FRO har en total budget på 17,5 miljarder euro, varav 7,5 miljarder euro kommer 
från EU:s långtidsbudget och 10 miljarder euro kommer från Next Generation EU. 
För att ta del av medlen från FRO har medlemsländerna skickat in territoriella planer 
för en rättvis omställning som identifierar de stödberättigade territorierna. I Sverige 
var det Tillväxtverket som fick i uppdrag av regeringen att ta fram ett nationellt 
program för FRO samt de territoriella planerna. De industrier och territorier som 
omfattas av fonden i Sverige är stålindustrin i Norrbotten, mineralindustrin på 
Gotland samt metallindustrin i Västerbotten. I denna fond har således inte aktörer 
från Västsverige möjlighet att söka medel.  

 

 

4. Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling 

År 2023 förnyas jordbrukspolitiken i Sverige och resten av EU. EU:s nya 
gemensamma jordbrukspolitik (CAP) har fokus på miljö och hållbarhet och att vi får 
konkurrenskraftiga företag som kan se till att vi har mat på borden. Den Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling finansierar, tillsammans med nationella 
budgetar, landsbygdsprogram i medlemsstaterna.  

Varje land i EU ska ta fram en så kallad strategisk plan som beskriver landets 
jordbrukspolitik under åren 2023–2027. I den strategiska planen står det vilka mål 
Sverige ska uppnå och vad man kan få stöd och ersättningar för. 

 
 

 
14 Europaparlamentet (2020b)  

Fondinformation FRO 
Budget EU27: 17,5 miljarder euro 

Budgetallokering Sverige: 156 miljoner euro 

Vem kan söka? Riktade stöd till identifierade företag/branscher  

Länk till programmet: Programdokument för FRO 

Länk till nationella kontaktpunkter: Fonden för en rättvis omställning - 
Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)  

Exempel på åtgärder: Kompetenshöjande insatser, bibehållande av 
sysselsättning, forskning och innovationsprocesser samt tekniköverföring och 
samarbete  

 

https://tillvaxtverket.se/download/18.514f1406183713436a519603/1664345732793/Program%20FRO.pdf
https://tillvaxtverket.se/eu-program/vara-eu-program/fonden-for-en-rattvis-omstallning.html
https://tillvaxtverket.se/eu-program/vara-eu-program/fonden-for-en-rattvis-omstallning.html
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Stöd och ersättningar i den strategiska planen  

• Gårdsstöd 
• Nötkreatursstöd 
• Kompensationsstöd 
• 1-åriga miljö- och klimatersättningar 
• Fleråriga miljö- och klimatersättningar 
• Djurvälfärdsersättningar 
• Stöd till unga jordbrukare 
• Investeringsstöd för jordbruk, trädgård och rennäring 
• Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 
• Startstöd 
• Projektstöd till innovation, kompetensutveckling och samarbeten 
• Projektstöd till lantrasföreningar 
• Stöd inom Leader 
• Stöd till producentorganisationer för frukt och grönsaker 
• Stöd till biodlingssektorn 

4.1 Leader 
Lokalt ledd utveckling genom Leader är en metod där privat, ideell och offentlig 

sektor samarbetar för att gemensamt bidra till lokal utveckling inom deras 
närområde. Leader-metoden bygger på tanken att lokal utveckling genomförs mest 
effektivt utifrån lokala förutsättningar av dem som bor och verkar i bygden och som 
är införstådda med de lokala förutsättningarna som råder.  

Människor från de tre sektorerna bildar en ideell förening, en lokal aktionsgrupp 
som kallas för LAG (Local Action Group). Föreningen leds av en styrelse där alla tre 
sektorer är representerade. De arbetar alltid inom ett geografiskt område som kallas 
leaderområde. Målet är att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig 
verksamhet, nya företag och fler jobb. 

I början av 2023 kommer information om vilka områden som har fått beslut om att 
starta ett leaderområde. I dessa områden kan man sedan söka pengar till projekt för 
perioden 2023–2027.  

Fondinformation  
Budget: 60 miljarder kronor för Sverige (2023-2027)  

Vem kan söka? Lantbrukare och aktörer verksamma på landsbygden 

Politiska mål för EU:s jordbrukspolitik: De viktigaste politiska målen för 
EU:s nya jordbrukspolitik (europa.eu) 

Länk till nationella kontaktpunkter: Strategiska planen för EU:s 
jordbrukspolitik - Jordbruksverket.se 

Exempel på åtgärder: Miljöersättningar, kompensationsstöd, miljöinvesteringar, 
miljöåtgärder i skogsbruket, kompetensutveckling och rådgivning, projektstöd samt 
innovationsprojekt.  

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/new-cap-2023-27/key-policy-objectives-new-cap_sv
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/new-cap-2023-27/key-policy-objectives-new-cap_sv
https://jordbruksverket.se/stod/programmen-som-finansierar-stoden/strategiska-planen--for-eus-jordbrukspolitik
https://jordbruksverket.se/stod/programmen-som-finansierar-stoden/strategiska-planen--for-eus-jordbrukspolitik
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Pengarna för arbetet och projekten inom lokalt ledd utveckling genom Leader 
kommer från EU (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) och från 
svenska staten, men även från kommuner och ibland regioner. 

5. Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 
2021‑2027  

Havs-, fiskeri- och vattenbruks-programmet 2021‑2027 ska främja ett miljömässigt, 
ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige. Stöden i havs-, fiskeri- 
och vattenbruks-programmet finansieras både av pengar från Europeiska havs-, 
fiskeri- och vattenbruksfonden och av nationella pengar. För programmet har Sverige 
en budget på cirka 2,15 miljarder kronor att fördela i stöd för att främja ett hållbart 
fiske och vattenbruk. 
 
Programmet ska skapa mervärden för samhället och stimulera utveckling mot mer 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara och konkurrenskraftiga företag inom 
fiske, vattenbruk och beredning. Programmet ska också bidra till biologisk mångfald 
och hållbar förvaltning av haven. 

 
I arbetet med stöden har Sverige arbetat utifrån några vägledande principer: 

- mer fokuserat och färre antal stöd 
- stöden ska komplettera varandra och inte överlappa 
- fokus på småskaligt, kustnära fiske och vattenbruk 
- miljöfokus 
- hantering av exceptionella kriser 
- livsmedelstrygghet och ökat värde på produkter  

 
Stöden i programmet 

- Hållbart fiske 
- Hållbara vattenbruk 
- Miljöåtgärder 
- Certifiering, diversifiering, förädling och ökat mervärde 
- Kontroll, tillsyn och datainsamling 

Programinformation Leader 
Budget: 1,7 miljarder kronor för perioden 2023–2027.  

Vem kan söka? Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som bidrar 
till att främja utvecklingen i ett leaderområde. 

Länk till programmet: Leader 2023-2027 - Jordbruksverket.se 

Länk till nationella kontaktpunkter: Lokalt ledd utveckling genom Leader - 
Jordbruksverket.se 

Exempel på åtgärder: Projekt som bidrar till utveckling i ditt leaderområde, 
såsom utveckling av boendemiljö, kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet. 

  

https://jordbruksverket.se/stod/fiske-och-vattenbruk/hallbart-fiske
https://jordbruksverket.se/stod/fiske-och-vattenbruk/hallbara-vattenbruk
https://jordbruksverket.se/stod/fiske-och-vattenbruk/miljoatgarder
https://jordbruksverket.se/stod/fiske-och-vattenbruk/certifiering-diversifiering-foradling-och-okat-mervarde
https://jordbruksverket.se/stod/fiske-och-vattenbruk/kontroll-tillsyn-och-datainsamling
https://jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader/leader-2023-2027
https://jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader
https://jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader
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I Sverige är det Jordbruksverket som är förvaltande myndighet för programmet, med 
stöd av länsstyrelserna. 

6. Interreg-programmen  
Interreg-programmen är territoriella samarbetsprogram som stödjer utvecklingen 

av samarbete över nationsgränserna. De flesta av programmen är avgränsade till 
specifika geografiska områden. Göteborgsregionen ingår i ett gränsregionalt 
program; Öresund-Kattegatt-Skagerack (ÖKS), två transnationella program; 
Nordsjön och Östersjön samt två interregionala program; Europe och URBACT. 
Interreg-programmen finansieras av ERUF. 

6.1 Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak (ÖKS) 
Interreg ÖKS erbjuder stöd för samhällsutvecklande projekt som genomförs 

gemensamt över de danska, svenska och norska gränserna. Programmet omfattar 11 
ÖKS-regioner, varav de svenska deltagarna är Region Halland, Region Skåne och 
Västra Götalandsregionen. Det nya programmet består av fyra insatsområden inom 
vilka projekt kan genomföras:  

• Innovation och entreprenörskap 
• Två specifika mål: 1. Stärka innovationskapaciteten med fokus på 

smart specialisering 2. Främja kompetensutveckling och 
entreprenörskap inom smart specialisering 

• Grön omställning 
• Tre specifika mål: 1. Främja förnybar energi 2. Främja 

klimatanpassning och riskreducering 3. Främja övergången till en 
cirkulär ekonomi 

• Transport och mobilitet 
• Ett specifikt mål: Utveckla hållbar, klimattålig och intermodal 

mobilitet 
• Gränslös arbetsmarknad 

• Ett specifikt mål: Främja en gränslös arbetsmarknadsregion 
 
 

Fondinformation  
Budget: 5,4 miljarder euro (I Sverige 2,15 miljarder euro) 

Vem kan söka? Aktörer verksamma inom havs- fiskeri- och vattenbruk. 

Länk till programmet: Nationell handlingsplan för havs-, fiskeri- och 
vattenbruksprogrammet 2021-2027 (jordbruksverket.se) 

Länk till nationella kontaktpunkter: Havs- och fiskeriprogrammet - 
Jordbruksverket.se 

Exempel på åtgärder: Startstöd för hållbara vattenbruksföretag, samla in 
förlorade fiskeredskap eller marint skräp, bevarandeprojekt för att återställa 
akvatisk mångfald, skydd av havsmiljön, kompetensutveckling och 
informationsinsatser inom fiske.  

 

https://jordbruksverket.se/download/18.345069d41848371e1b67736a/1669021759896/Nationell-handlingsplan-for-HFV-programmet-2021-2027-tga.pdf
https://jordbruksverket.se/download/18.345069d41848371e1b67736a/1669021759896/Nationell-handlingsplan-for-HFV-programmet-2021-2027-tga.pdf
https://jordbruksverket.se/stod/programmen-som-finansierar-stoden/havs--och-fiskeriprogrammet
https://jordbruksverket.se/stod/programmen-som-finansierar-stoden/havs--och-fiskeriprogrammet
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För 2021–2027 har Interreg ÖKS en medfinansieringsgrad från programmet 
på 60% och såväl huvudprojekt som förprojekt kan genomföras. 

 

6.2 Interreg Östersjön  
Programmet stöttar integrerad territoriell utveckling och gränsöverskridande 

samarbete med syfte att skapa en mer tillgänglig, hållbar och innovativ 
östersjöregion. Interreg Östersjön innefattar Danmark, Sverige, Finland, Estland, 
Lettland, Litauen, Polen, norra delen av Tyskland samt partnerländerna Norge, 
Ryssland och Belarus (förutsatt att bilaterala avtal med EU signeras). För att ett 
projekt ska berättigas stöd från programmet krävs att minst tre partners från tre olika 
länder är involverade. 

Under perioden 2021–2027 omfattar programmet fyra prioriterade områden: 
• Innovativa samhällen 
• Hållbar vattenförvaltning 
• Klimatneutrala samhällen 
• Samverkande förvaltning 

 
Programmet har ett tydligt fokus på innovation och hållbarhet. Programmet verkar 

för motståndskraftiga ekonomier och samhällen, hållbara vatten och stärkta blå 
näringar. Man vill också arbeta för mer klimatneutrala samhällen genom att fokusera 
på cirkulär ekonomi och ökad hållbarhet på energi- och transportområdet genom 
energiomställning och hållbar mobilitet. Programmet innehåller även ett stödsystem 
för genomförandet av EU:s Östersjöstrategi. 

Fondinformation Interreg ÖKS 
Budget: 140 miljoner euro 

Vem kan söka? Alla typer av organisationer, såväl offentliga som privata. 

Länk till programmet: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (interreg-oks.eu) 

Länk till nationella kontaktpunkter: EU-programmet Interreg Öresund-
Kattegat-Skagerrak - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se) 

Exempel på åtgärder: Stärka förutsättningarna för forskning, teknisk utveckling 
och innovation, främja hållbara transporter och främja sysselsättning och 
arbetskraftens rörlighet. 

 

https://interreg-oks.eu/larkannaoss.656.html
https://tillvaxtverket.se/eu-program/interreg-oresund-kattegat-skagerrak.html
https://tillvaxtverket.se/eu-program/interreg-oresund-kattegat-skagerrak.html
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6.3 Interreg Nordsjön  
Interreg Nordsjön är ett transnationellt samarbetsprogram mellan sju länder. Det 

övergripande målet med programmet är att göra Nordsjöregionen till en bättre region 
att bo och investera i. Programmet har alltsedan det startade haft stort fokus på 
förbättring av tillgänglighet, skapa hållbara transporter samt miljöutveckling. 

Interreg Nordsjöns programområde är något förändrat inför den nya 
programperioden då Storbritannien lämnar. Programområdet kommer innefatta sju 
länder: Frankrike (Hauts de France, Normandie, Bretagne), Nederländerna (samtliga 
regioner), Belgien (hela Flandern), Tyskland, Danmark, Sverige och Norge. I Sverige 
omfattas Värmlands, Västra Götalands, Hallands, Skåne och Kronobergs län. 

Programmets övergripande mål är att stötta utveckling och bidra till bibehållen 
ekonomisk tillväxt inom regionen. Programmet hjälper företag, institutioner, NGO:s 
och andra aktörer att samla sin expertis och dela med sig av sina erfarenheter för att 
tillsammans utveckla lösningar på gemensamma problem. Ny banbrytande teknologi 
kan vara en viktig faktor, men programmet riktar också in sig på att stödja nätverk 
och projekt som utvecklar nya organisationsstrukturer och innovativa arbetssätt.  
 
Det nya programmet utgår från EU:s övergripande prioriteringar om grön och digital 
omställning, men fokuserar även på Agenda 2030 samt ”the Integrated Maritime 
Policy” och ” Biodiversity Strategy for 2030”. Nordsjöprogrammet har fyra 
prioriterade områden: 

- Robusta och smarta ekonomier 
- Gröna omställningar 
- Klimatresiliens och motståndskraft 
- Bättre styrning och tillämpning i Nordsjöregionen 

 
Projekten kommer att beslutas och bedrivas i två steg. Utveckling av projektidéer 

och projekt med partnersök pågår kontinuerligt. 

Fondinformation Interreg Östersjön 
Budget: 250,9 miljoner euro (1,9 miljoner NOK) 

Vem kan söka? Alla typer av organisationer, såväl offentliga som privata.  

Länk till programmet: Interreg Baltic Sea Region - Interreg Baltic Sea Region 
(interreg-baltic.eu) 

Länk till nationella kontaktpunkter: Tillväxtverket är kontaktpunkt för 
Östersjöprogrammet - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se) 

Exempel på åtgärder: Öka regionens konkurrenskraft, harmonisering av system 
och standarder, skapa och främja cirkulära miljöer, uppmuntra användning av 
smarta, gröna mobilitetslösningar.  

https://interreg-baltic.eu/
https://interreg-baltic.eu/
https://tillvaxtverket.se/eu-program/vara-eu-program/interreg---territoriella-samarbetsprogram/kontaktpunkt-ostersjoprogrammet.html
https://tillvaxtverket.se/eu-program/vara-eu-program/interreg---territoriella-samarbetsprogram/kontaktpunkt-ostersjoprogrammet.html
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6.4 Interreg Europe 
    Interreg Europe är ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar alla EU:s 
medlemsländer, samt även Norge och Schweiz. Programmets syfte är samverkan 
kring kapacitetshöjande insatser. Målet är att göra det möjligt för offentliga aktörer, 
och andra relevanta organisationer, att aktivt lära sig av erfarenheter i andra 
regioner. Det handlar om att identifiera, analyser och överföra best practise för att 
förbättra policys inom regional utveckling. Projekten kan genom erfarenhetsutbyte, 
innovativa arbetssätt och kapacitetsuppbyggnad hitta lösningar på regionala 
utvecklingsfrågor. 
 
Inom programmet finns möjlighet att för projekt att arbeta med kapacitetshöjande 
insatser inom samtliga av EU:s politiska mål för 2021 – 2027: 
 

- Ett smartare EU: tex innovation, digitalisering, smart specialisering, 
konkurrenskraft hos små och medelstora företag 

- Ett grönare EU: tex energiomställning, förnybara energikällor, 
klimatarbete, cirkulär ekonomi 

- Ett mer sammankopplat EU: strategiska transportnät, hållbar mobilitet 
- Ett mer socialt EU: tex utbildning, social inkludering, jämlik hälso-och 

sjukvård, kultur, hållbar turism. 
- Ett EU som står närmare medborgarna: landsbygdsutveckling, hållbar 

stadsutveckling 
  
 
Offentliga och offentligrättsliga organisationer kan få 80 % i EU-stöd för 
att bedriva projekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondinformation Interreg Nordsjön 
Budget: 174 miljoner euro  

Vem kan söka?  Lokala, regionala och nationella myndigheter, ideella 
organisationer, forskningsinstitut, universitet, privata aktörer med flera.  

Länk till programmet: Pushing change, driving transitions | Interreg North Sea 

Länk till nationella kontaktpunkter: Interreg Nordsjön - Västra Götaland i EU 
(vgregion.se) 

Exempel på åtgärder: Stötta partnerskap och samarbeten mellan 
innovationsaktörer, utveckla alternativ till fossila bränslen för transport och 
energisystem, skydda ekosystem och biologisk mångfald i städerna, skapa forum för 
dialog mellan beslutsfattare, experter och företag.  

https://www.interregnorthsea.eu/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/externa-relationer/VastraGotalandiEU/eu-program/interreg/interreg-nordsjon/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/externa-relationer/VastraGotalandiEU/eu-program/interreg/interreg-nordsjon/
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6.5 URBACT IV 
URBACT är ett territoriellt samarbetsprogram som syftar till att skapa en hållbar 

integrerad urban utveckling inom europeiska städer. URBACT:s uppdrag är att 
möjliggöra för städer att samarbeta kring lösningar på gemensamma urbana 
problem, detta genom att delta i nätverk och ta del av varandras erfarenheter för att 
på bästa sätt kunna identifiera fungerade arbetssätt. Samtliga EU-länder kan delta, 
men även Norge, Schweiz och IPA-länderna (Albanien, Montenegro, Servien, 
Nordmakedonien, Bosnien-Hercegovina).  

 
Följande typer av nätverkssamarbeten kommer att finansieras inom URBACT IV:   

• Action Planning Networks för att utveckla lokala integrerade handlingsplaner 
för städer   

• Transfer Networks för att förstå, anpassa och återanvända kvalitetssäkrade 
goda exempel i städers egen kontext  

• Innovation Transfer Mechanism för att utveckla investeringsplaner för 
initiativ som tidigare implementerats inom ramen för projekt i Urban 
Innovative Actions och European Urban Initiative. 

 

  

Fondinformation URBACT IV 
Budget: 80 miljoner euro 

Vem kan söka? Offentliga aktörer och andra offentliga organisationer såsom 
forskningsinstitut, regionala utvecklingsorgan och företagsfrämjande 
organisationer. 

Länk till programmet: urbact.eu 

Länk till nationella kontaktpunkter: Tillväxtverket 

Exempel på åtgärder: Nätverksprojekt kring lösningar på gemensamma urbana 
problem 

Fondinformation Interreg Europe 
Budget: 379 miljoner euro 

Vem kan söka? Offentliga aktörer och andra offentliga organisationer såsom 
forskningsinstitut, regionala utvecklingsorgan och företagsfrämjande 
organisationer. 

Länk till programmet: interregeurope.eu  

Länk till nationella kontaktpunkter: Tillväxtverket 

Exempel på åtgärder: Interregionala samarbetsprojekt och lärandeplattformar 

http://urbact.eu/
https://eufonder.se/interreg/urbact.html
http://www.interregeurope.eu/
http://www.interregeurope.eu/
https://eufonder.se/interreg/interreg-europe.html
http://www.interregeurope.eu/
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Sektorsprogram  
Sektorsprogrammen är tematiska och ska stödja utvecklingen inom ett visst område 

eller inom en viss sektor. För sektorsprogrammen finns en EU-gemensam pott med 
pengar som förmedlas genom så kallade utlysningar där de bästa ansökningarna 
tilldelas medel. Sektorsprogrammen bedrivs ofta transnationellt, vilket innebär att 
det vanligen krävs samarbete med organisationer i andra länder. Programmen 
administreras i huvudsak centralt från Bryssel med svenska kontaktpunkter, men i 
vissa fall förvaltas programmen av nationella myndigheter.15 

1. Erasmus+ 
 Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott. Målet för 

programmet är att stödja den utbildningsmässiga, yrkesmässiga och personliga 
utvecklingen för personer som är aktiva inom dessa tre områden. Erasmus+ är öppet 
för olika typer av deltagare och organisationer, men vem som får delta varierar 
mellan olika projekt och länder. 

 
Programmet har följande särskilda mål:  
• Främja enskilda personers och gruppers mobilitet i utbildningssyfte, liksom 

samarbete, kvalitet, inkludering och rättvisa, spetskompetens, kreativitet och 
innovation på organisationsnivå och inom politiken på utbildningsområdet.  
• Främja mobilitet i utbildningssyfte och aktivt deltagande för ungdomar inom 

ramen för icke-formellt och informellt lärande samt samarbete, kvalitet, inkludering, 
kreativitet och innovation i ungdomsorganisationer och ungdomspolitik.  
• Främja mobilitet i utbildningssyfte för idrottspersonal samt samarbete, kvalitet, 

inkludering, kreativitet och innovation i idrottsorganisationer och idrottspolitik. 
I korthet förväntas det nya Erasmus+ vara mer inkluderande, mer hållbart och mer 

digitaliserat. 
En stor del av programmet fokuserar på utbyten mellan skolor, yrkes-, universitets, 

högskole- och vuxenutbildningar. Erasmus+ öppnar dock inte bara upp möjligheter 
för studenter. En mängd olika organisationer; kommuner, ideella aktörer, 
forskningscenter och privata företag kan nyttja Erasmus för nätverkande, 
kompetensutveckling av sin personal eller genom att ingå i kunskapsstärkande 
transnationella partnerskap med organisationer i andra länder.16 

 För den nya programperioden har Erasmus+ fått en nästintill fördubblad budget 
på totalt 26,2 miljarder euro vilket förväntas tredubbla antalet deltagare från 4 
miljoner i förra programperioden till 12 miljoner.  

 Programmet genomförs i de tre programområdena; Mobilitet (KA1), Partnerskap 
för samarbete (KA2) och Stöd för policyförändring (KA3). Inom KA1 kan 
organisationer ansöka om Erasmusackreditering för att enkelt kunna delta i 
utbytesaktiviteter under hela programperioden.17 

 

 
15 Sveriges Kommuner och Regioner (2021b) 
16 Universitets- och högskolerådet (2021a)   
17 Europeiska kommissionen (u.å, a) 
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2. Europeiska solidaritetskåren  
Europeiska solidaritetskåren hjälper unga personer mellan 18 0ch 30 år att arbeta 

som volontärer med projekt som skapar mervärde för samhällen, grupperingar och 
individer runt om i Europa.  Detta genom att göra det möjligt för organisationer att 
söka stöd från programmet för att vara värd åt eller sända volontärarbetare till att 
delta i olika projekt. Europeiska solidaritetskåren omfattar även möjligheten för unga 
att få stöd för att genomföra egna solidaritetsprojekt i sitt hemland i grupper om 
minst 5 personer.18 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 
fördelar bidrag för volontärprojekt och solidaritetsprojekt. 

 

 
 
 
 
 

 
18 Europeiska ungdomsportalen (u.å)  

Programinformation Europeiska solidaritetskåren  
Budget: 0,9 miljarder euro  

Vem kan söka? Ungdomar mellan 18-30 år och organisationer som har en 
beviljad Quality Label.  

Länk till programmet: Om kåren | European Youth Portal (europa.eu) 

Länk till nationella kontaktpunkter: Europeiska solidaritetskåren | MUCF 

Exempel på åtgärder: Volontäraktiviteter (individuella, i grupper och 
volontärgrupper på högprioriterade områden) och solidaritetsprojekt 

Programinformation Erasmus+ 
Budget: 26,2 miljarder euro  

Vem kan söka? Organisationer, såsom kommuner, regioner, myndigheter, ideella 
organisationer och företag.  

Länk till programmet: Home | Erasmus+ (europa.eu) 

Länk till nationella kontaktpunkter:  

Erasmus+ | Utbyten.se 

Erasmus+ | MUCF 

Exempel på åtgärder: Kompetensutveckling, erfarenhetsutbyten, partnerskap 
och utvecklingsprojekt mellan skolor samt strategisk utveckling på europeisk 
policynivå. 

https://youth.europa.eu/solidarity_sv
https://www.mucf.se/europeiskasolidaritetskaren
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sv
https://www.utbyten.se/program/erasmus/
https://www.mucf.se/erasmus-plus
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3. LIFE 
LIFE är EU:s finansieringsinstrument och flaggskeppsprogram för miljö och 

klimatåtgärder. Syftet är att accelerera genomförandet av europeisk eller nationell 
miljö- och klimatlagstiftning. Det handlar om skydd och förbättring av biologisk 
mångfald, miljö, hälsa och om övergång till hållbar cirkulär, energieffektiv ekonomi. 

För programperioden 2021–2027 har LIFE en total budget på 5,4 miljarder euro. 
Parallellt med detta ska 30% av övriga EU-program också ska bidra till klimatmålen. 
Programmet kommer särskilt fokusera på skiftet mot en ren, cirkulär, energieffektiv 
och koldioxidsnål ekonomi, att skydda och förbättra kvalitén i miljön samt att hejda 
minskningen av den biologiska mångfalden.19 

 
LIFE:s fyra delprogram: 
• Natur och biologisk mångfald 
• Cirkulär ekonomi och livskvalitet 
• Begränsning av och anpassning till klimatförändringar 
• Övergång till ren energi 
 
Projekten kan vara pilot- eller demonstrationsprojekt, bästa-praxis-projekt (bästa 

tillgänglig teknologi) eller större regionala eller nationella miljö eller klimatprojekt 
(så kallade strategiska projekt). Ofta krävs att det finns en spridningspotential, det 
vill säga att projektresultaten ska kunna användas, replikeras eller på annat sätt vara 
relevanta för andra aktörer i EU. Det är inte bara konkreta fysiska åtgärder som kan 
få stöd, utan även projekt inriktade på nya arbetssätt, nya samarbetsytor, på att ta 
fram nya kunskapsunderlag och på beteendeförändringar kan få stöd. 

 

4. Kreativa Europa  
Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna och 

spelar en viktig roll i att främja europeiska medier, kultur och konst. Målet för 
Kreativa Europa är att skydda, utveckla och främja den europeiska kulturella och 
språkliga mångfalden och det europeiska kulturarvet. I programmet ingår bland 
annat stöd för översättning och främjandet av litterära verk i hela EU, stöd för 

 
19 Europeiska unionens råd (2021b) 

Programinformation LIFE 
Budget: 5,4 miljarder euro  

Vem kan söka? Organisationer, såsom kommuner, regioner, myndigheter, ideella 
organisationer och företag.  

Länk till programmet: LIFE (europa.eu) 

Länk till nationella kontaktpunkter: LIFE – bidrag till miljö, klimat och 
naturprojekt (naturvardsverket.se) 

LIFE - sök stöd för övergång till ren energi (energimyndigheten.se) 

Exempel på åtgärder: Insatser som främjar miljö- och resurseffektivitet, 
klimatbegränsning, klimatanpassning, natur och biologisk mångfald.  

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en
https://www.naturvardsverket.se/bidrag/life
https://www.naturvardsverket.se/bidrag/life
http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/life---sok-stod-for-overgang-till-ren-energi/
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utveckling av audiovisuella verk (även datorspel), samt stöd till europeiska 
filmfestivaler och till projekt som rör skydd av kulturarv. Även utdelandet av EU:s 
litteraturpris sker inom ramarna för programmet.20   

För programperioden 2021–2027 har Kreativa Europa en total budget på 2,44 
miljarder euro, vilket motsvarar en nästan 70 procentig ökning från förra 
programperioden.  

Programmet är uppdelat i tre områden: Kultur, Media och ett sektorsövergripande 
programområde. Programområdet Kultur riktar sig till de kulturella och kreativa 
sektorerna med undantag för den audiovisuella sektorn. Programområde Media 
riktar sig till den audiovisuella sektorn och det sektorsövergripande programområdet 
riktar sig till samtliga kulturella och kreativa sektorer.21 33 procent av budgeten 
fördelas inom programområdet Kultur, 58 procent inom programområdet MEDIA 
och 9 procent inom det sektorsövergripande programområdet.  

 

5. Asyl- migrations- och integrationsfonden (AMIF)  
Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) ska bidra till en effektiv 

hantering av migrationsströmmar och till genomförande, stärkande och utveckling av 
den gemensamma asylpolitiken och den gemensamma invandringspolitiken.     

 Fondens målgrupp är tredjelandsmedborgare, dvs. personer som är medborgare i 
ett land utanför EU. Genomförandet i Sverige ska bidra till en långsiktigt hållbar 
migrationspolitik genom fyra specifika mål inom områdena: 

• asyl, 
• laglig migration och integration, 
• återvändande och 
• solidaritet. 

Det specifika målet solidaritet är nytt för AMIF Sverige och har inte använts 
tidigare. Inom detta specifika mål ryms insatser som rör solidaritet både mellan EU:s 
länder och mellan EU och tredjeland. 

 
20 Europeiska unionens råd (2020b) 
21 Kulturrådet (u.å) 

Programinformation Kreativa Europa 
Budget: 2,44 miljarder euro  

Vem kan söka? Organisationer verksamma i de kreativa och kulturella 
sektorerna.  

Länk till programmet: Creative Europe | Culture and Creativity (europa.eu) 

Länk till nationella kontaktpunkter:  

Kreativa Europa 2021-2027 (kulturradet.se) 

Kreativa Europa Desk MEDIA - Sverige (filminstitutet.se) 

Exempel på åtgärder: Stöd för översättning och främjande av litterära verk, 
produktion av innovativt TV-innehåll, utveckling av audiovisuella verk samt 
främjande av europeiska filmfestivaler och musiksektorn.  

https://culture.ec.europa.eu/creative-europe
https://www.kulturradet.se/kreativa-europa/kreativa-europa-2021-2027/
https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/kreativa-europa/
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Med hjälp av AMIF stärker EU sin gemensamma asylpolitik. Fonden fokuserar på 
att stötta processer för laglig invandring och tidiga integrationsåtgärder för 
nyanlända tredjelandsmedborgare, och bistår lokala och regionala myndigheter och 
samhällen i mottagandet och hanterandet av migranter och flyktingar. Även 
strategier för återvändande utvecklas.  

Fonden administreras till största del genom delad förvaltning mellan 
medlemsländerna och EU via nationella program och aktörer som adresserar varje 
lands specifika behov. I Sverige är den aktören Migrationsverket. En mindre del av 
fonden administreras direkt av EU och reserveras för att lösa de mest akuta behoven 
genom nödfinansiering samt till ekonomiskt stöd till EU-länderna för 
solidaritetshandlingar såsom vidarebosättning och omplacering.22  

 

 

6. CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) - EU:s 
program för att skydda och främja mänskliga 
rättigheter och värden 

EU:s program för att skydda och främja mänskliga rättigheter och värden (CERV) 
ska stödja arbetet med att skydda och främja de rättigheter och värden som är 
förankrade i EU-fördragen samt internationella människorättskonventioner samt 
bidra till att upprätthålla öppna, demokratiska och inkluderande samhällen i EU. 
CERV är en sammanslagning av två tidigare program, Europa för medborgarna och 
Programmet för rättigheter, jämställdhet och medborgarskap, vilket förväntas bidra 
till ett effektivare och förenklat användande av programmen. För programperioden 
2021–2027 har CERV en total budget på 1,64 miljarder euro, vilket är det hittills 
största programmet som skyddar och främjar mänskliga rättigheter, rättsstaten och 
demokrati i EU.23 

Programmet består av fyra delprogram som gemensamt bidrar till uppfyllandet av 
programmets mål om att främja rättigheter och värderingar och EU-medborgares 

 
22 Europaparlamentet (2020c)  
23 MUCF (u,å, b)  

Programinformation AMIF 
Budget: 9,9 miljarder euro (ca 3 miljarder SEK till Sverige) 

Vem kan söka? Statliga myndigheter, lokala och regionala offentliga organ, 
frivilligorganisationer, universitet, högskolor och forskningsinstitut, internationella 
offentliga organisationer 

Länk till programmet: Asylum, Migration and Integration Fund (2021-2027) 
(europa.eu) 

Länk till nationella kontaktpunkter: Programperiod för 2021-2027 - 
Migrationsverket 

Exempel på åtgärder: Asylmottagande, integrationsinsatser, stöd för ett 
hållbart, humant och väl fungerande återvändande samt utvärdering och 
vetenskaplig utredning av migrations- och integrationsprocesserna.   

https://home-affairs.ec.europa.eu/funding/asylum-migration-and-integration-funds/asylum-migration-and-integration-fund-2021-2027_en
https://home-affairs.ec.europa.eu/funding/asylum-migration-and-integration-funds/asylum-migration-and-integration-fund-2021-2027_en
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/EU-fonder/Programperiod-2021-2027.html
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/EU-fonder/Programperiod-2021-2027.html


   

33 (48) 

EU:s fonder och program 2021–2027 

engagemang i demokratin samt bekämpa alla former av våld mot barn, unga, kvinnor 
och andra riskutsatta grupper.  

 
De fyra delprogrammen är:  

1. Delprogrammet för jämlikhet, grundläggande rättigheter och 
jämställdhet 

Syftar till att förebygga och bekämpa ojämlikhet, främja jämställdhet, 
jämställdhetsintegrering, grundläggande rättigheter och antidiskriminering. 

2. Delprogrammet för aktivt medborgarskap 
Syftar till att öka medborgarnas medvetenhet och förståelse för EU, dess historia, 

kulturella arv och mångfald.  
3. Delprogrammet Daphne 

Syftar till att förebygga och bekämpa våld mot barn, unga människor och kvinnor, 
liksom våld mot andra riskgrupper, samt stödja och skydda offer för sådant våld. 

4. Delprogrammet för unionens värden 
Central del av CERV, som stödjer aktiviteter för att främja mänskliga rättigheter 

och värderingar i EU. Den skyddar även rättsstatsprincipen. 
 

7. EU4Health  
Programmet EU4Health (EU för hälsa) är EU:s fjärde hälsoprogram och unionens 

ambitiösa svar på Covid-19-krisen. Det nya hälsoprogrammet är EU:s största 
hälsoprogram någonsin med en total budget på 5,1 miljarder euro för 
programperioden 2021–2027. Programmet syftar till att komplettera EU-ländernas 
egen folkhälsopolitik genom att stärka hälso- och sjukvårdssystemens motståndskraft 
och främja innovation inom hälso- och sjukvårdssektorn. 

EU4Health har följande specifika målsättningar:  
• öka EU:s beredskap för allvarliga gränsöverskridande hälsohot genom att 

skapa 
o beredskapslager av läkemedel och medicinsk utrustning mm för 

användning i händelse av kris 

Programinformation CERV 
Budget: 1,64 miljarder euro  

Vem kan söka? Offentliga aktörer: kommuner, landsting, regioner och regionala 
myndigheter. Icke-offentliga aktörer: Ideella organisationer, civilsamhällesaktörer, 
muséer och vänortskommittéer. 

Länk till programmet: Citizens, Equality, Rights and Values programme 
(europa.eu) 

Länk till nationella kontaktpunkter: CERV | MUCF 

Exempel på åtgärder: Förebygga och bekämpa intolerans, rasism, 
främlingsfientlighet och diskriminering, främjande av barns rättigheter, stödja och 
skydda alla direkta och indirekta offer av könsrelaterat våld och våld mot barn samt 
öka medvetenheten om den europeiska gemenskapen.  

https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_en
https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_en
https://www.mucf.se/bidrag/eu-bidrag/cerv
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o en beredskapsstyrka av hälso- och vårdpersonal samt experter som 
kan mobiliseras för att svara på gränsöverskridande kriser i hela EU 

o ökad övervakning av hälso- och smittskyddshot 
• stärka hälso- och sjukvårdssystemen så att de kan möta epidemier samt 

långsiktiga utmaningar genom att stimulera 
o sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande i en åldrande befolkning 
o digital omvandling av hälso- och sjukvårdssystem 
o tillgång till hälso- och sjukvård för utsatta grupper 

• göra läkemedel och medicintekniska produkter tillgängliga och prisvärda, 
förespråka en försiktig och effektiv användning av antimikrobiella läkemedel 
samt främja medicinsk och farmaceutisk innovation och en grönare 
tillverkning. 
 

EU4Health kommer att bidra till EU:s hälsoprioriteringar, såsom arbetet mot cancer, 
minska antalet antimikrobiella resistenta infektioner och förbättra 
vaccinationsgraden. Under de första åren av programmet kommer det att finnas ett 
tydligt fokus på återhämtning och motståndskraft, särskilt pandemiberedskap och 
respons.  

8. Horisont Europa 
Horisont Europa är EU:s flaggskeppsprogram för forskning och innovation som tar 

vid där det tidigare programmet Horisont 2020 slutade. Med stöd av Horisont 
Europa ges forskare och ledande innovatörer möjlighet att utveckla och förverkliga 
sina idéer. Programmet erbjuder möjligheter till finansiering, kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte samt nätverksbyggande i och utanför Europa. 

För perioden 2021–2027 har Horisont Europa tilldelats en total budget på 95,5 
miljarder euro. Med Horisont Europa ämnar EU i huvudsak att stärka EU:s 
vetenskapliga och tekniska grund samt det europeiska forskningsområdet, främja 
EU:s innovationskapacitet, konkurrenskraft och jobbskapande och att ge resultat i de 
frågor som är viktigast för oss alla; försvara vår socioekonomiska modell och våra 
värderingar. 

 
 

Programinformation EU4Health 
Budget: 5,1 miljarder euro  

Vem kan söka? Stödberättigade enheter, regioner, kommuner, 
hälsoorganisationer och icke-statliga organisationer 

Länk till programmet: EU4Health programme 2021-2027 – a vision for a 
healthier European Union (europa.eu) 

Länk till nationella kontaktpunkter: EUs Hälsoprogram, EU4Health, 2021–
2027 — Folkhälsomyndigheten)   

Exempel på åtgärder: Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande åtgärder, 
förebyggande åtgärder, beredskap och insatser mot internationella hälsohot, bättre 
hälsodata, digitala verktyg och tjänster och digitalisering av hälso- och sjukvården.  

https://health.ec.europa.eu/funding/eu4health-programme-2021-2027-vision-healthier-european-union_en
https://health.ec.europa.eu/funding/eu4health-programme-2021-2027-vision-healthier-european-union_en
https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/internationellt-samarbete/eus-halsoprogram/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/internationellt-samarbete/eus-halsoprogram/
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Horisont Europa bygger på tre pelare:  

Vetenskaplig spetskompetens  

• Pelaren för vetenskaplig spetskompetens inkluderar insatser som ska stärka 
och utöka spetskompetensen i EU:s vetenskapliga bas. För denna pelare läggs 
stark betoning på den öppna forskningen. 

Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft 

• Pelaren för globala utmaningar och europeiska industriell konkurrenskraft 
inkluderar insatser som syftar till att främja teknik och lösningar som ligger 
till grund för EU:s politik och målen för hållbar utveckling. Denna pelare 
består av följande sex kluster som betonar insatser på olika tematiska 
områden:  

1. Hälsa 
2. Kultur, kreativitet och inkluderande samhällen  
3. Civil säkerhet för samhället  
4. Digitala frågor, industri och rymden  
5. Klimat, energi och mobilitet  
6. Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö  

Innovativa Europa 

• Pelaren för innovativa Europa inkluderar insatser som ska stimulera 
marknadsskapande genombrott och ekosystem som underlättar innovation. 
Det nyetablerade europeiska innovationsrådet spelar en central roll i att 
stötta banbrytande och marknadsskapande innovationer.  

Utöver dessa tre pelare har programmet en horisontell pelare som fokuserar på att 
bredda deltagandet och stärka det europeiska forskningsområdet.24  

 

8.1 Partnerskap 
Inom ramen för den andra pelaren ”Globala utmaningar och europeisk industriell 

konkurrenskraft” finns också partnerskapen. De europeiska partnerskapen är ett 
samlingsnamn för olika samarbeten mellan EU-kommissionen, länderna och andra 
intressenter med syfte att nå EU:s politiska prioriteringar, adressera de 
samhällsutmaningar som presenteras i programmet samt stärka det europeiska 
forskningsområdet (ERA). 

 
 

8.2 Missions 
Horisont Europa arbetar även med europeiska forsknings- och 

innovationsmissions, som också är en del av den andra pelaren ”Globala utmaningar 
och europeisk industriell konkurrenskraft”.  

Missions är strategiskt riktade forsknings- och innovationssatsningar där resurser 
koncentreras till ett fåtal utvalda samhällsutmaningar. Dessa missions är 
välintegrerade delar i Horisont Europas ramverk. Ett mission kännetecknas av att 

 
24 Europeiska kommissionen (u.å, g)  
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vara ambitiöst, inspirerande och relevant för samhället i stort. Det ska vara tydligt 
inramat, måldrivet och mätbart i både tidsram och resultat, kunna driva 
tvärvetenskapliga aktiviteter och gynna olika typer av forskning. Missions ska vara 
drivande för att uppnå systemisk förändring och förändra strukturer och landskap 
snarare än att lösa problem i redan existerande system. Konceptet missions ska också 
göra det lättare för medborgarna att förstå värdet av investeringar i forskning och 
innovation.  

Det kommer att finnas missions inom fem temaområden som alla rör stora 
utmaningar som samhällen världen över ställs inför idag. Dessa områden är:  

• Klimatanpassning inkluderat omvandling av samhället 
• Cancer  
• Markens tillstånd och livsmedel  
• Klimatneutrala och smarta städer 
• Friska hav, kust- och inlandsvatten 

 

 

9. Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) 
Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connected Europe Facility - CEF) är EU:s 

instrument för strategisk investering i transport-, energi- och digital infrastruktur. En 
högkvalitativ infrastruktur i dessa sektorer är avgörande för att skapa en 
välintegrerad och sammankopplad union där dess medborgare till fullo kan dra nytta 
av den fria rörligheten och den inre marknaden. Fonden kommer även bidra till att 
stödja den gröna givens målsättningar och klimatneutralitetsmålet. Programmet har 
också som målsättning att i större utsträckning integrera transport, energi och 
digitala sektorer med varandra med syfte att öka takten på digitaliseringen och 
utvecklingen av en koldioxidsnål ekonomi inom EU.25  

För programperioden 2021–2027 kommer CEF ha en total budget på 33,71 
miljarder euro. På EU-nivå administreras transport- och energidelen av europeiska 
genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö (CINEA) och den digitala 
delen administreras av genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor 

 
25 Europeiska unionens råd (2021, c) 

Programinformation Horisont Europa  
Budget: 95,5 miljarder euro  

Vem kan söka? Offentlig sektor, universitet och högskolor, näringsliv, 
forskningsinstitut och civila samhället. 

Länk till programmet: Horizon Europe (europa.eu) 

Länk till nationella kontaktpunkter:  

Horisont Europa | Vinnova 

EU:s ramprogram Horisont Europa - Vetenskapsrådet) 

Exempel på åtgärder: Forsknings- och innovationsinsatser, kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte samt nätverksbyggande.  

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://www.vinnova.se/m/horisont-europa/
https://www.vr.se/uppdrag/internationellt-arbete/eus-ramprogram-horisont-europa.html
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(HaDEA).26 I Sverige är Post- och telestyrelsen (PTS) ansvarig för att bistå i 
ansökningsprocessen för CEF Digital, Trafikverket ansvarar för CEF transport och 
Energimarknadsinspektionen är rådgivande organ för CEF Energi.27 

9.1 Transport 
Transportområdet tilldelas en budget på 25,81 miljarder euro, varav 11,29 miljarder 

går till sammanhållningsländer. Prioriterade övergripande fokusområden rör 
gränsöverskridande infrastruktursatsningar, tillbyggnad av saknade förbindelser och 
investeringar som bidrar till hållbarhet och digitalisering. För 2021–2027 listas 
följande prioriteringar för transportsektorn:  

• Stötta EU:s övergång till en mer sammanlänkad, hållbar, inkluderande, trygg 
och säker rörlighet.  

• Fasa ut koldioxidutsläppen ur transportsektorn genom att skapa ett 
europeiskt nätverk av laddinfrastruktur för alternativt bränsle och genom att 
prioritera miljövänliga transportmedel.  

• Investera i transportprojekt som skapar mervärde i länder som nyttjar 
sammanhållningspolitiken mest. 

• Anpassa sektioner av det civila transportnätverket för att också möjliggöra 
militär användning. Detta genom att exempelvis ta hänsyn till vissa tekniska 
krav på dimensioner och kapacitet.28   

9.2 Energi  
Energiområdet tilldelas en budget på 5,84 miljarder euro och bidrar bland annat att 

till Europas övergång till renare energi. För 2021–2027 listas följande prioriteringar 
för energisektorn: 

• Bidra till att göra EU:s energisystem mer sammankopplade, smartare och i 
större utsträckning digitaliserade, såväl som mer motståndskraftiga mot 
eventuella störningar.  

• Stödja gränsöverskridande samarbetsprojekt rörande förnybar energi.  

• Stötta viktig infrastruktur för transeuropeiska energinätverk och på så sätt 
möjliggöra djupare integration av den inre marknaden för energi och skapa 
bättre förutsättningar för nätverkens driftskompabilitet över gränser och 
sektorer.29  

9.3 Digitalisering   
Det digitala området har tilldelats en budget på 1,6 miljarder euro. En 

gränsöverskridande, säker och motståndskraftig digital uppkoppling med hög 
kapacitet är grunden för att den digitala inre marknaden ska fungera. För att kunna 
kvalificera sig för stöd från FSE måste ett projekt därför bidra till den digitala inre 

 
26 Europeiska kommissionen (u.å, f)  
27 PTS (2021) 
28 Europeiska Kommissionen (2018b) 
29 Europeiska Kommissionen (2018c) 
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marknaden och EU:s konnektivitetsmål. För 2021–2027 listas följande prioriteringar 
för den digitala sektorn: 

• Inrätta både bredbandsnätverk med hög kapacitet och den fysiska 
infrastrukturen som krävs för att åstadkomma en digital transformation av 
samhället och ekonomin.   

• Stötta projekt som arbetar i linje med 2016 Gigabit Society Strategy. Samt 
tillhandahålla Gigabit uppkoppling för sjukhus, forskningscenter och skolor, 
eller distribuera 5G nätverk via stora digitala transportvägar.  

• Tillhandahålla högkvalitativ trådlös uppkoppling till kommuner och 
samhällen och på så sätt bidra till förbindelser mellan samhällen, hushåll och 
medborgare genom hela EU.30   

10. Programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL)  
Programmet för ett digitalt Europa är ett sektorsprogram som ska stödja den 

digitala omställningen av Europas samhällen och ekonomier. Med en total budget på 
7,58 miljarder euro ska programmet bygga upp EU:s strategiska digitala kapacitet 
och underlätta en bred spridning av digital teknik så att medborgare, företag och 
offentlig förvaltning kan dra nytta av fördelarna med den digitala omställningen. 
Programmet för ett digitalt Europa är en central del av kommissionens övergripande 
arbete med unionens dubbla mål om en grön och digital omställning. Programmet är 
även väsentligt för att förverkliga den digitala inre marknaden.  

 
Programmet för ett digitalt Europa fokuserar huvudsakligen på att stärka den 

europeiska kapaciteten inom följande fem områden:  
• Högpresterande datorsystem 
• Artificiell intelligens  

 
30 Europeiska Kommissionen (2018c) 

Programinformation CEF  
Budget:  33,71 miljarder euro 

 Transport: 25,81 miljarder euro 

 Energi: 5,84 miljarder euro 

 Digital: 1,6 miljarder euro 

Vem kan söka? Organisationer, såsom kommuner, regioner, myndigheter och 
företag. 

Länk till programmet: About the Connecting Europe Facility (europa.eu) 

Länk till nationella kontaktpunkter:  

Transport: Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) - Trafikverket  

Digital: Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF2 Digital) | PTS 

Exempel på åtgärder: Utveckling av miljövänliga transportsätt, 
gränsöverskridande samarbete på energiområdet och utveckling av digitala nät och 
tjänster.  

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/about-connecting-europe-facility_en
https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-bidrag/finansiering/
https://www.pts.se/sv/om-pts/verksamhet/internationellt-arbete/fonden-for-ett-sammanlankat-europa/
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• Cybersäkerhet  
• Avancerade digitala färdigheter  
• Säkerställa bred användning av digitala teknologier 

 
Samtliga programområden är nära sammankopplade och beroende av varandra och 

behöver därför främjas samtidigt för bästa resultat. Fokus läggs på de områden där 
offentliga medel får störst effekt, såsom inom hälsa, rättsliga frågor och 
konsumentskydd. Digitala Europa utgör även ett komplement till en rad andra 
program som stöder den digitala omvandlingen, tex. Horisont Europa och de digitala 
aspekterna av Fonden för ett sammanlänkat Europa.31 

 

11. Programmet för den inre marknaden  
Programmet för den inre marknaden är ett nytt sektorsprogram som syftar till att 

stärka och skydda konsumenten och möjliggöra för EU:s många små och medelstora 
företag att växa och stärka sin konkurrenskraft. Programmet fokuserar även på att 
stödja livsmedelssäkerhet, styrningen av den inre marknaden, högkvalitativ statistik 
och att utveckla effektiva europeiska standarder.32 

Programmet ska stärka och effektivisera EU:s inre marknad genom att samla en rad 
initiativ som tidigare finansierades separat, såsom EU:s tidigare program för små och 
medelstora företag COSME, i ett sammanhängande program. Programmet har en 
total budget på 4,2 miljarder euro som finansierar insatser som stödjer den inre 
marknadens effektivisering, SMF:s konkurrenskraft, utvecklingen av europeiska 
standarder, främjandet av konsumenters intressen, säkerställandet av en hög hälso- 
och skyddsnivå för människor, djur och växter samt utvecklingen av högkvalitativ 
europeisk statistik.33 

 
31 Europeiska kommissionen (u.å, g)  
32 Europeiska kommissionen (u.å, e) 
33 Europeiska kommissionen (2018a)  

Programinformation Programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL) 
Budget: 7,58 miljarder euro  

Vem kan söka? Organisationer såsom kommuner, regioner, myndigheter, ideella 
organisationer och företag. 

Länk till programmet: The Digital Europe Programme | Shaping Europe’s digital 
future (europa.eu) 

Länk till nationella kontaktpunkter: Programmet för ett digitalt Europa | Digg 

Exempel på åtgärder: Bygga upp och stärka EU:s högpresterande datorsystem, 
stärka och stödja befintliga test- och experimentanläggningar för AI, stödja de bästa 
sätten att utnyttja europeisk kunskap, kapacitet och kompetens som rör IT-säkerhet 
och stödja näringslivets nyttjande av avancerad digital och relaterad teknik.   

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
https://www.digg.se/ledning-och-samordning/programmet-for-ett-digitalt-europa
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12. Fonden för inre säkerhet (ISF) 
Fonden för inre säkerhet arbetar med gränsöverskridande säkerhetsfrågor och är 

en förstärkt version av dess föregångare. Nya nätverk av organiserad brottslighet, ett 
ökat antal cyberattacker och det gemensamma hotet från framtida terrorattacker är 
några problemområden som kräver en koordinerad och stark enad front på EU-nivå. 
Fonden syftar i huvudsak till att säkerställa en hög nivå av säkerhet i EU genom att 
förebygga och tackla terrorism och radikalisering, organiserad brottslighet och 
cyberattacker samt hjälpa och skydda brottsoffer.  

Projekt inom Fonden för inre säkerhet (ISF) ska bidra till något av följande 
specifika mål: 

• Specifikt mål 1 - Förbättra och underlätta informationsutbyten inom och 
mellan relevanta myndigheter i medlemsstaterna och relevanta EU-organ och 
vid behov med tredje länder och internationella organisationer. 

• Specifikt mål 2 - Förbättra och intensifiera gränsöverskridande samarbeten, 
inklusive gemensamma insatser, mellan och inom berörda myndigheter i 
medlemsstaterna, avseende terrorism och gränsöverskridande grov och 
organiserad brottslighet. 

• Specifikt mål 3 - Stärka medlemsstaternas kapacitet att förebygga och 
bekämpa brott, terrorism och radikalisering och att hantera 
säkerhetsrelaterade incidenter, risker och kriser. 
 

Fonden kommer också att vara mer flexibel, bättre koordinerad med andra relevanta 
EU-fonder och utrustad med fler verktyg för att snabbt kunna svara på 
uppkommande utmaningar vad gäller säkerheten. Fonden för inre säkerhet 
finansierar inte insatser riktade till att upprätthålla ordning på nationell nivå eller 
militära insatser. Fonden finansierar inte heller inköp av tvångsutrustning såsom 
vapen och ammunition.34  

 
34 Europaparlamentet (2020d)  

Programinformation Programmet för den inre marknaden 
Budget: 4,2 miljarder euro  

Vem kan söka? Organisationer, såsom kommuner, regioner, myndigheter, ideella 
organisationer och företag.  

Länk till programmet: The Single Market Programme | European Commission 
(europa.eu) 

Exempel på åtgärder: Stärka styrningen av den inre marknaden, stödja 
industrins konkurrenskraft, främja människors, djurs och växters hälsa och djurens 
välbefinnande och upprätta ramen för finansiering av europeisk statistik.  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/single-market-programme/overview_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/single-market-programme/overview_en
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13. Europeiska försvarsfonden (EDF)  
Europeiska försvarsfonden (EDF) stödjer gemensamma insatser och 

gränsöverskridande samarbeten vad gäller innovation och forskning på 
försvarsmateriel och teknologi. Samarbeten inom fonden ska inkludera 
försvarsindustrier av alla storlekar inom EU för att stärka och förbättra 
försvarsleverans- och värdekedjorna och främja banbrytande innovationslösningar. 
Genom att samordna, komplettera och förstärka EU-ländernas egna investeringar på 
försvarsområdet bidrar fonden till EU:s strategiska oberoende. En mer koordinerad 
utveckling av instrument och utrustning effektiviserar EU:s försvar och undviker 
kostsamma överlappningar vilket bidrar till att stärka det tekniska oberoendet för 
EU:s försvarsindustri. 

Med en total budget på 7 miljarder euro för perioden 2021–2027 kommer fonden 
stödja konkurrenskraftiga och gemensamma projekt på försvarsområdet under hela 
forsknings- och utvecklingsfaserna. Europeiska försvarsfonden täcker inte 
inköpsfasen, men vid gemensam överenskommelse om anskaffning av 
försvarsmateriel kan kommissionen bistå med praktiskt stöd. 

 

  

Programinformation ISF 
Budget: 1,93 miljarder euro (430 miljoner kr för Sveriges del) 

Vem kan söka? Framförallt myndigheter som arbetar på säkerhetsområdet, men 
även andra organisationer verksamma på området kan vara aktuella stödmottagare.  

Länk till programmet: Internal Security Fund (2021-2027) (europa.eu) 

Länk till nationella kontaktpunkter: Fonden för inre säkerhet (ISF) | 
Polismyndigheten (polisen.se) 

Exempel på åtgärder: Viseringar på Sveriges utlandsmyndigheter, 
implementering av EU:s regelverk kring gränskontroll, utbildningsinsatser, 
utveckling av brottsofferarbete och samverkan mellan myndigheter.  

Programinformation EDF 
Budget: 7 miljarder euro  

Vem kan söka? Myndigheter, företag, lärosäten och institut 

Länk till programmet: The European Defence Fund (EDF) (europa.eu) 

Länk till nationella kontaktpunkter: Europeiska försvarsfonden (fmv.se) 

Exempel på åtgärder: Forsknings- och teknikutvecklingsprojekt som stödjer 
konkurrenskraften och innovationskapaciteten på försvarsområdet.  

https://home-affairs.ec.europa.eu/funding/internal-security-funds/internal-security-fund-2021-2027_en
https://polisen.se/om-polisen/internationell-verksamhet/verksamhet-inom-eu/fond-for-inre-sakerhet-isf/
https://polisen.se/om-polisen/internationell-verksamhet/verksamhet-inom-eu/fond-for-inre-sakerhet-isf/
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/european-defence-fund-edf_en
https://www.fmv.se/internationellt/europeiska-forsvarsfonden/
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14. Instrumentet för gränsförvaltning och 
viseringspolitik 2021-2027  

    Instrumentet ska bidra till en hög säkerhetsnivå inom EU genom insatser som 
vidareutvecklar en europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna och 
insatser som skyddar den fria rörligheten för personer inom EU. Instrumentet bidrar 
till EU:s strategiska mål för en integrerad gränsförvaltning samt till utveckling av den 
gemensamma viseringspolitiken. 

Projekt inom instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik (BMVI) ska 
bidra till något av följande specifika mål: 

 
• Specifikt mål 1 - Stödja en effektiv europeisk integrerad gränsförvaltning vid 

de yttre gränserna för att underlätta laglig gränspassage, förebygga och 
upptäcka olaglig invandring och gränsöverskridande brottslighet samt för att 
på ett effektivt sätt hantera migrationsströmmarna. 

 
• Specifikt mål 2 - Stödja den gemensamma viseringspolitiken för att uppnå en 

harmoniserad visumhanteringsprocess och underlätta lagligt resande 
samtidigt som migrations- och säkerhetsrisker förebyggs. 

 

 

15. Instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingsarbete och internationellt samarbete – 
Europa i världen (NDICI)  

Instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete – Europa i världen (NDICI) är EU:s instrument för samarbete med alla 
länder utanför EU. Syftet med NDICI är att upprätthålla och främja europeiska 
värden och intressen runtom i världen samt stödja multilateralismen. Det nya 
instrumentet samlar en rad tidigare externa finansieringsinstrument, såsom det 
europeiska grannskapsinstrumentet, i en gemensam förordning.   

NDICI består av tre pelare:  

Programinformation Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik 
2021-2027 
Budget: 7,37 miljarder (Sverige förvaltar drygt 500 miljoner kr) 

Vem kan söka? Nationella myndigheter på gränsförvaltnings- och 
viseringsområdet. 

Länk till programmet: Integrated Border Management Fund – Border 
Management and Visa Instrument (2021-27) (europa.eu) 

Länk till kontaktpunkter: Instrumentet för gränsförvaltning och 
viseringspolitik 2021-2027 | Polismyndigheten (polisen.se) 

Exempel på åtgärder: Åtgärder som förvaltar och vidareutvecklar den 
gemensamma viseringspolitiken genom insatser som prioriterats nationellt. 

https://home-affairs.ec.europa.eu/funding/borders-and-visa-funds/integrated-border-management-fund-border-management-and-visa-instrument-2021-27_en
https://home-affairs.ec.europa.eu/funding/borders-and-visa-funds/integrated-border-management-fund-border-management-and-visa-instrument-2021-27_en
https://polisen.se/om-polisen/internationell-verksamhet/verksamhet-inom-eu/bmviisf/instrumentet-for-gransforvaltning-och-viseringspolitik/
https://polisen.se/om-polisen/internationell-verksamhet/verksamhet-inom-eu/bmviisf/instrumentet-for-gransforvaltning-och-viseringspolitik/
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1. Den geografiska pelaren omfattar partnerskap genom samarbete med 
partnerländer i följande regioner: det europeiska grannskapsområdet, 
Afrika söder om Sahara, Asien och Stillahavsområdet samt Nord-, Syd- och 
Centralamerika och Västindien. Detta geografiska samarbete är inriktat på 
en rad övergripande frågor, såsom god samhällsstyrning, klimat- och 
miljöanpassning samt konfliktförebyggande.  

1. Den tematiska pelaren består av tematiska program som finansierar 
insatser med koppling till FN:s mål för hållbar utveckling på global nivå. 
Programmen fokuserar på mänskliga rättigheter och demokrati, 
civilsamhällesorganisationer, stabilitet och fred samt globala utmaningar.  

2. Pelaren för snabba insatser finansierar snabbinsatskapacitet för 
krishantering, konfliktförebyggande och fredsuppbyggnad med syfte att 
bygga upp resiliens i krisdrabbade länder.35 

En del av instrumentet reserveras även för en så kallad ‘flexibility reserve’ för att 
hantera oförutsedda händelser och utmaningar som kris- och efterkrissituationer 
eller migrationstryck och kunna leda nya initiativ i en snabbt föränderlig värld. Med 
den förenklade strukturen som NDICI innebär ska EU på ett bättre och mer effektivt 
sätt kunna hantera de globala, multidimensionella utmaningar som världen ställs 
inför.36 

 
 

  

 
35 Europeiska unionens råd (2021e) 
36 EPRS | European Parliamentary Research Service (2021) 

Programinformation NDICI 
Budget: 79,5 miljarder euro 

Vem kan söka? Instrumentet har en global räckvidd varpå en rad internationella 
organisationer och andra aktörer från EU:s medlemsländer eller utvecklingsländer 
kan ta del av medlen.  

Länk till programmet: The new ‘NDICI - Global Europe’ (2021-2027) | EEAS 
Website (europa.eu)  

Exempel på åtgärder: Yttre åtgärder såsom insatser som främjar FN:s mål för 
hållbar utveckling, krishantering, konfliktförebyggande och fredsuppbyggnad. 

https://www.eeas.europa.eu/eeas/new-%E2%80%98ndici-global-europe%E2%80%99-2021-2027_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/new-%E2%80%98ndici-global-europe%E2%80%99-2021-2027_en
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Finansiella instrument  
1. InvestEU  

InvestEU är EU:s investeringsprogram som ska skapa viktig långsiktig finansiering, 
locka privata investeringar till stöd för återhämtning och bidra till skapandet av en 
grönare, mer digital och motståndskraftig europeisk ekonomi. InvestEU är även en 
viktig del i arbetet med att uppnå den dubbla målsättningen om den gröna och 
digitala omställningen. 

InvestEU består av den tidigare Europeiska fonden för strategiska investeringar 
(EFSI) tillsammans med 13 andra finansiella instrument. InvestEU-programmet 
bygger på tre delar:  

1. InvestEU-fonden  

Med hjälp av en EU-budgetgaranti på 26,2 miljarder euro förväntas 

över 372 miljarder euro mobiliseras i privata och offentliga 
investeringar i hela EU.  

2. InvestEU:s rådgivningscentrum 

Ska fungera som en gemensam kontaktpunkt för projektansvariga och 

mellanhänder som söker rådgivande support och tekniskt bistånd i 
samband med finansiering från EU:s investeringsfonder.  

3. InvestEU-portalen  

Är en databas där projekt kan matchas med potentiella 
finansiärer.37 

För programperioden 2021–2027 är programmets fokusområden hållbar 
infrastruktur, forskning, innovation och digitalisering, små och medelstora företag, 
samt sociala investeringar i medborgares färdigheter.38 

  

 
37 Europeiska unionen (u,å) 
38 Europeiska kommissionen (2021d) 

Programinformation InvestEU 
Budget: 26,2 miljarder euro (budgetgaranti)  

Vem kan söka? Medlemsstater, små- och medelstora företag, EIB-gruppen samt 
genomförandeparter såsom internationella finansinstitut och nationella 
utvecklingsbanker och utvecklingsinstitutioner.  

Länk till programmet: Invest EU (europa.eu) 

Exempel på åtgärder: Investeringsprojekt, teknisk support och assistans vid 
investeringsprojekt och information om investeringsmöjligheter.  

https://investeu.europa.eu/index_en
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