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EU:s fonder och program
EU-finansiering genom EU:s fonder och program är ett av 
EU:s främsta verktyg för att förverkliga EU:s mål och politik. 
Med hjälp av EU:s budget finansieras program och projekt 
inom områden såsom regional utveckling, sysselsättning, 
jordbruk, forskning och humanitärt bistånd. 

Genom EU:s sammanhållningspolitik förmedlas medel direkt 
till medlemsländerna för att främja utvecklingen av Europas re-
gioner och utjämna ojämlikheter inom EU. Det finns även olika 
former av EU-bidrag som organisationer kan ansöka om för att  
bedriva specifika projekt som bidrar till att uppfylla EU:s mål.

Olika typer av EU-finansiering
EU:s fonder och program kan delas in i två huvudsakliga grupper: struktur-
fonder och sektorsprogram. Strukturfonderna ska användas för att utveckla 
den region de riktas mot och utjämna regionala skillnader inom EU. Sektorspro-
grammen stödjer utvecklingen i hela EU inom ett visst område eller en specifik 
sektor. Som bilden nedan illustrerar förvaltas sektorsprogrammen centralt från 
Bryssel medan strukturfonderna förvaltas nationellt och regionalt. 

SektorsprogramStrukturfonder

Strukturfonder
Strukturfonderna ska användas för att nå EU:s sammanhållningspolitiska mål. 
Medel som förmedlas genom strukturfonderna är fördelade geogra-
fiskt – nationellt, interregionalt, regionalt och lokalt. Det innebär att det finns 
medel avsatt för ett avgränsat geografiskt område och medlen söks direkt  
från regionerna. 

I Sverige är de viktigaste strukturfonderna Europeiska regionala utvecklings- 
fonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF) samt Interreg-programmen.
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Sektorsprogram
EU:s sektorsprogram är tematiska och ska stödja utvecklingen inom ett visst 
område eller till 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 transna-
tionellt, vilket innebär att det oftast krävs samarbete med andra partnerländer och 
att medel söks i konkurrens med andra aktörer från hela Europa. 

Exempel på sektorsprogram som är relevanta för kommuner och regioner är 
Erasmus+, LIFE, Kreativa Europa och Digitala Europa.

EU-projekt
Bidragstagare som får medel från EU:s strukturfonder eller sektorsprogram be-
driver EU-projekt. Ett EU-projekt är ett sätt att utveckla sin verksamhet, utbyta 
erfarenheter med andra europeiska aktörer och samtidigt bidra till ett europeiskt 
mervärde. 

Programarenan 2021–2027 
EU:s strukturfonds- och sektorsprogram följer den fleråriga budgetramen på sju år 
som precis har gått in i en ny programperiod för åren 2021–2027. Under den nya 
programperioden kommer ett stort fokus att läggas på investeringar för ett smar-
tare och grönare EU.  

Bilden illustrerar aktuella EU-program och fonder under programperioden 2021 – 2027.
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www.goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Faktablad om EU-finansiering
Göteborgsregionens faktablad om EU-finansiering syftar till att ge kort-
fattad och målgruppsanpassad information om EU:s strukturfonder och 
sektorsprogram inom ramen för den nya programperioden 2021-2027. 
Faktabladen vänder sig till tjänstepersoner i Göteborgsregionen.

Detta faktablad publicerades i maj 2021.


