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Att söka EU-pengar
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Varför söka EU-pengar?

•Marknadsutveckling
•Kompetensutveckling
•Produktutveckling
•Samverkan
•Internationellt nätverk
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Europaparlamentet - det folkvalda organet

Ministerrådet - regeringarnas beslutsorgan

Kommissionen - ”EUs regering”

EG - domstolen

Rådgivande organ - t ex Regionkommittéen

EUs organisation
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Regionkontoren hjälper till med kontakter
i EU-byråkratin. Exempel:

•Ingångar till nätverk
•Information om fonder & program
•Ingångar till kommissionen
•Assistans vid besök på EU-institutioner

Stockholmsregionens Europakommitté

www.stockholmregion.org

Regionkontoren
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•NUTEK

•Svenska ESF-rådet

•Europa Direkt

•Euro Info center

•Länsstyrelsen

•Kommunen

Andra kontaktvägar
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EU-pengar finns både i Bryssel och i
Sverige

Skillnader mellan EU-pengar i Sverige och
i Bryssel

•Ansökningsförfarande
•Handläggningstid
•Språk
•Europeisk dimension

Var finns pengarna?
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Regionalfonden-Har som uppgift att minska
regional obalans inom EU. Stark koppling till
näringslivsutveckling.

Socialfonden-Har som uppgift att öka syssel-
sättning och främja kompetensutveckling.

Jordbruksfonden-För att utveckla jordbruket
och övrig kompletterande näring på landsbygd.

Fiskefonden-Stödjer ett långsiktigt hållbart
fiske. Stöd till exempelvis vidareförädling.

Strukturfonderna
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•Fundera över syftet och tidsperspektivet.

•Formulera din idé skriftligt.

•Besök programmens hemsidor.

•Kontakta handläggarna.

•Titta på andra projekt som genomförts.

•Ge inte upp!

Att hitta rätt program
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Mål 1-Riktar sig till de fattigaste delarna
av EUs områden. (Gleshet i Sverige)

Mål 2-Näringslivsutveckling. Stöd till entre-
prenörskap.

Mål 3-Gäller hela Sverige. Kompetens-
utveckling och sysselsättning. Växtkraft.

Gemenskapsinitiativ-Samverkan med
andra länder. Interreg, Equal, Leader & 
Urban

Målprogrammen 2000-2006
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Programperioden 2000-2006
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Mål 1 & Mål 2 i Sverige 2000-2006



12

Vad fanns det för pengar 2000-2006?

I Sverige 2000-2006

Mål 1-programmet 6,1 Miljarder kronor

Mål 2-programmet 3,6 Miljarder kronor

Socialfonden 3,5 Miljarder kronor

Mål 3 (Interreg) 1,4 Miljarder kronor

I Europa 2000-2006

Sjätte ramprogr. 220 Miljarder kronor
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Mål 2-Regional konkurrenskraft 
och sysselsättning. Innovation, entre-
prenörskap etc.

Europeiska socialfonden-Gäller hela 
Sverige. Kompetensutveckling och 
sysselsättning. Växtkraftprogram.

Gränsregionalt samarbete-Samverkan 
Med andra länder. Motsvarar Interreg-
Programmet under 2000-2006.

Målprogrammen 2007-2013
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Programperioden 2007-2013



15

Mål 2 i Sverige 2007-2013
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Vad finns det för pengar 2007-2013?

I Sverige 2007-2013

Mål 2-programmet 7,5 Miljarder kronor

Socialfonden 5,5 Miljarder kronor

Mål 3 (Interreg) 2,1 Miljarder kronor

I Europa 2007-2013

Sjunde ramprogr. 450 Miljarder kronor
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•Bakgrund-Historiken bakom projektidén.
•Syfte-Vad du vill uträtta.
•Mål-Kvalitativa och kvantitativa.
•Målgrupp-De som får nytta av resultatet.
•Metod-Hur ska du gå tillväga.
•Nyskapande-Vad är nytt med detta?
•Europeisk dimension-Anknyta till Eus mål. 
•Resultatspridning-Plan för information
•Budget-Viktigt att ta reda på reglerna.
•Utvärdering-Vad, vem och hur

Att göra en bra projektansökan
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•Offentlig medfinansiering.

•Huvudman-projektägare.

•Statsstödsregler.

Några viktiga begrepp
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Morgans idé-samverkan i träbranschen 

Ansökan till Mål 1-marknadsföring, 
Mässor & design.

Budget enligt följande:
Företagens insats: 2Mkr
Länsstyrelsen 1Mkr
Kommunerna 1Mkr
Mål 1 2Mkr
Totalt 6Mkr

Projekttid: 3 år

Fallstudie Träskallarna
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Hanteras av ESF-rådet i Sverige.
Ansökan sker i två steg.

Steg1: Ansökan om stöd för att planera
för kompetensutveckling i företaget. Upp till
50% av kostnaden är möjligt.

Steg2: Ansökan om att genomföra 
Utbildning utifrån den upprättade planen.
Upp till 50% av kostnaden är möjligt.

Växtkraft för kompetensutveckling 
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Företaget vill satsa på vidareförädling men
kompetens, tid och resurser saknas.

Fina fisken söker medel från Växtkraft.

Steg 1: Planering, studiebesök, experthjälp.

Steg 2: Utbildning i kvalitet, marknadsföring
och annat som behövs för att lyckas.

Fina fisken är idag ett framgångsrikt livs-
medelsföretag med hög vidareförädling.

Fallstudie Fina fisken AB
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Syftet är att öka Europas konkurrenskraft.

Projekten bygger på transnationella
konsortium mellan företag och forsknings-
institutioner.

Projektpartners kan hittas i databasen
CORDIS.

Hjälp och stöd genom Europaprogrammen.

Ramprogram för FoU
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Idéfasen (1-6mån):Undersökning i CORDIS,
kontakt med EU/FoU-rådet. Kort projektplan.
Kontakt med potentiella partners.

Ansökan (2-3mån):Detaljinformation om
aktuellt program inhämtas. Konsortium 
bildas. Fullständig projektbeskrivning.

Utvärdering och beslut (1-3mån):Experter 
bedömer projektet. Beslut fattas.

Projektets genomförande (1-4år):Fastställ
goda rutiner och kör sedan på!

Att deltaga i ramprogram för FoU 



24

Företaget vill tillsammans med ett
annat företag utveckla tekniskt avancerad 
apparatur för användning inom sjukvården. 

•Kontakt med EU/FoU-rådet. Kort
projektbeskrivning på CORDIS.

•Konstruera konsortium och ansökan. Totalt
2 universitet och 6 deltagande företag.

Resultat: Tre år senare fyra nya produkter
och fördubblad omsättning.

Fallstudie Safe Net
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•Planering av administration före projektstart.

•Särskilj projektet från annan verksamhet.

•Tydliga deadlines och förväntningar på alla.

•Spara alla dokument och material.

•Skylta med att ett EU-projekt pågår.

•Rekvirera tätt.

•Kontakta handläggare vid förändringar.

Att administrera projektet
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Regionalt stöd till företagsutveckling

Mikrobidrag

Konsultcheck

Sysselsättningsstöd

Företagsstöden
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•Ta fram ett presentationsmaterial.
•Bevaka olika hemsidor, tex Official Journal.
•Kontakta ditt regionkontor.
•Alliera dig med något företag med kontakter.
•Deltag i mässor och kontaktseminarier.

Revisorn: Projekt om koncernbeskattning.

Jordbrukaren: Expert på IT inom jordbruk.

Företagskonsulten: Utvärdering av projekt
förslag.

EU som tjänstemarknad
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Påverka genom att tillföra kunskap!

Lobbyverksamhet
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Att hitta information

NUTEK-www.nutek.se

ESF-rådet-www.esf.se

Länsstyrelsen-www.lst.se

Europaprog-www.europaprogrammen.se

Euro Info Center-www.euroinfo.se

Europe Direct-www.ssb.stockholm.se/eu

Bokens hemsida-www.blyberget.se/eu
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Tack för visat intresse!

Per Nilsson, Tel: 070-585 19 52

Epost: per@blyberget.se

För information besök www.blyberget.se/eu


