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Syftet med den här publikationen är att visa exempel på hur ett urval av EU:s fonder 
och program knyter an till Värmlandsstrategins prioriterade områden. Dokumentet 
är framtaget för att inspirera aktörer i Värmland som är intresserade av att arbeta 
i ett EU-projekt och som vill bidra till att nå målen i Värmlandsstrategin. Den första 
januari 2014 startade en ny programperiod för Europeiska unionens sammanhåll-
ningspolitik. För Värmland innebär EU:s olika fonder och program betydande finan-
sieringsmöjligheter för länet. Pengar som ger oss bättre möjligheter att tillsammans 
med befintliga resurser förverkliga Värmlandsstrategin. 

EU:s fonder och program ger Värmland möjlighet att 
förverkliga angelägna satsningsområden. Det bidrar även 
till att Värmland kan vara med att uppfylla intentionerna 
i EU:s långsiktiga tillväxtstrategi, Europa 2020. Det är allt 
viktigare att projekt som medfinansieras via EU:s olika 
fonder och program tydligt visar hur de bidrar till att 
uppfylla europeiska, nationella och regionala uppsatta 
mål, prioriteringar och strategier. 

I detta faktablad presenteras och beskrivs de EU-pro-
gram som är mest relevanta för Värmland. Det kan alltså 
finnas andra EU-program utöver de som presenteras här 
som ligger i linje med Värmlandsstrategin och som passar 
vissa projektidéer bättre. 

Det finns en kort beskrivning av Värmlandsstrategins 

fyra prioriterade områden och strategins betydelse när 
du som aktör söker ett EU-projekt. 

På sista sidan finner du en faktaruta om EU:s sam-
manhållningspolitik. Det finns även en kort sammanfatt-
ning av Värmlandsstrategin översatt till engelska. Detta 
för att underlätta för er som är intresserade av att samar-
beta med partners i andra länder. 

FRÅN STRATEGI TILL EU-PROJEKT
Projektidéer som har störst chans att få EU-finansiering 
ska ha en koppling till strategier på olika nivåer, det aktu-
ella programmets mål samt berörda organisationers mål. 
Här kommer Värmlandsstrategin att spela en viktig roll. 

VÄRMLANDSSTRATEGIN KOPPLAT TILL 
EU:S FONDER OCH PROGRAM 2014-2020

FAKTA I KORTHET
Nr. 7 • 2014

OM VÄRMLANDSSTRATEGIN

Värmlandsstrategin är hela Värmlands strategi. Det 
är en framtidsplan för Värmland där fyra prioriterade 
områden pekas ut, där länets åtta viktigaste styrkor 
identifieras och där 33 mätbara mål för åren fram till 
2020 har satts upp. 

Värmlandsstrategin är framtagen med grund i det 
ansvar regeringen och riksdag har gett Region Värm-
land. I uppdraget ingår att ta initiativ till, samordna, 
driva och följa upp det regionala tillväxt- och utveck-
lingsarbetet i Värmland. I varje län i Sverige ska det 
finnas en strategi för regionens utveckling, en så kallad 
regional utvecklingsstrategi. I Värmland har utveck-
lingsstrategin namnet Värmlandsstrategin. 

Värmlandsstrategin kopplar till Sveriges nationella 
strategi för regional tillväxt och attraktionskraft som 
anger den övergripande inriktningen och priorite-

ringarna för den regionala tillväxtpolitiken och dess 
genomförande fram till 2020. 

Mer information om Värmlandsstrategin:
www.regionvarmland.se/värmlandsstrategin

OM EUROPA 2020 STRATEGIN

Europa 2020 strategin är EU:s tillväxt- och sysselsätt-
ningsstrategi. Den gäller fram till år 2020. Strategin är 
ett gemensamt ansvar mellan EU, medlemsstaterna 
och den lokala och regionala nivån. Den är även av 
stor vikt för Värmland då målen i strategin är vägle-
dande för inriktningen av alla EU-program i perioden 
2014-2020. Kärnan i Europa 2020 är en smart och 
hållbar tillväxt för alla. Strategin ska leda till en positiv 
utveckling för Europa och få fart på medlemsstaternas 
ekonomier för att skapa ökad tillväxt och fler jobb.
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Värmlandsstrategins fyra prioriterade områden

Livskvalitet för alla 
Vi utnyttjar vårt läge, vår natur och kultur för att skapa 
ett gott liv. Vi arbetar tillsammans för trygghet, tillhö-
righet och en god hälsa för alla. Vi arbetar för att hela 
Värmland ska utvecklas.

Fler och starkare företag 
I Värmland samverkar näringslivet, det offentliga, Karl-
stads universitet och flera andra utbildningsanordnare 
för att skapa fler nya företag och få befintliga att växa. Vi 
skapar förutsättningar för fler företagsamma människor 
i Värmland. Genom att omsätta våra idéer till nya varor 
och tjänster ökar vi vår innovationskraft. Vi intensifierar 
satsningarna på att ställa om till ett mer resurseffektivt 
samhälle utan klimatpåverkan. Vi nyttjar vårt läge nära 
Norge och särskilt till Osloregionen. Vi arbetar aktivt för 
nya etableringar och för ett arbetsliv med mångfald och 
jämställdhet.

Höjd kompetens på alla nivåer 
I Värmland uppmuntras utbildning och kompetensut-
veckling hela livet. Alla erbjuds god utbildning utifrån 
sina förutsättningar. Vi har ett utbildningssystem med 
hög kvalitet från förskola till högre utbildning. Utbild-
ningsanordnare och arbetsgivare samverkar för att möta 
arbetslivets behov.

Bättre kommunikationer 
Det ska vara lätt att ta sig till, från och inom Värmland. Vi 
har bra pendlingsmöjligheter, snabba och enkla trans-
porter och god bredbandstillgänglighet. Vi tar tillvara 
digitaliseringens möjligheter för att hantera våra sam-
hällsutmaningar. Vi arbetar aktivt för att framtidens resor, 
transporter och infrastruktur ska harmonisera med målet 
om hållbar tillväxt.

EU-projekt ska bidra till mål på olika nivåer
Det ekonomiska stöd EU betalar ut till projekt spänner 
över ett brett tematiskt och geografiskt fält. På så sätt 
bidrar EU till utveckling på många olika områden. Samti-
digt finns det begränsningar i vad det går att söka bidrag 
för eftersom EU vill att de satsningar som får ekonomiskt 
stöd får största möjliga genomslag och effekt. Här kom-
mer mål och strategier in i bilden. 

Det är inte bara strategier som styr vilka projekt som 
får stöd av EU, utan även syftet med det aktuella EU-
programmet. Projekt som EU ger stöd till ska självklart 
också vara relevanta för den verksamhet projektet riktar 
sig mot. Det är viktigt att tänka utifrån verksamhetens 
behov och redan planerade satsningar. Vad är det som 
projektet ska uppnå och finns det EU-bidrag att söka för 
detta?

STRUKTURFONDERNA

Regionalfonden Norra Mellansverige1 
Den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), 
även kallad regionalfonden, har som övergripande syfte 
att stärka den regionala konkurrenskraften och skapa en 
hållbar tillväxt. Regionalfonden ska stödja utveckling och 
strukturell anpassning av regionala ekonomier som till ex-
empel industriregioner på tillbakagång och regioner som 
utvecklas långsammare. 

Det finns åtta regionala och ett nationellt program. 
Värmland ingår i programområdet Norra Mellansverige 
tillsammans med Dalarna och Gävleborg. Alla regional-
fondsprogram prioriterar insatser inom innovation, entre-
prenörskap och grön ekonomi. I Norra Mellansverige ges 
även stöd till informations- och kommunikationsteknik. 

I Norra Mellansverige kan regionalfonden exempelvis 
användas för att förbättra förutsättningarna för forskning 
och innovation och bidra till att fler företag samverkar 
inom kluster som stimulerar innovationer.  Ett annat 
utpekat område är att utveckla ett bredare näringsliv, 
så att beroendet av ett fåtal branscher minskar. Liksom 
i alla regionalfondsprogrammen ska övergången till en 
koldioxidsnål ekonomi få stöd.

Det finns också ett nationellt regionalfondsprogram. 
Detta program ska komplettera de insatser som görs på 
regional nivå, och underlätta samverkan mellan regional, 

1  I skrivande stund är inte programmet slutför-
handlat mellan den svenska regeringen och den Euro-
peiska kommissionen. Eventuella ändringar kommer 
att uppdateras löpande i den elektroniska publikatio-
nen av Fakta i korthet.

FIGUR 1

EU-projekt ska ligga i linje med strategier på olika nivåer, 

stämma överrens med syftet för EU-programmet och bidra till 

att nå berörda organisationers mål.



KO RTFAK TA   REG IO N VÄRM L AN D

3

nationell och europeisk politik. Programmet ger stöd 
till projekt inom innovation, entreprenörskap och grön 
ekonomi. 

Regionalfonden kan bidra till att uppfylla målen inom 
Värmlandsstrategins alla prioriterade områden. Några 
exempel är att utveckla ett effektivt och professionellt 
rådgivningssystem, att få fler små- och medelstora 
företag att delta i innovationsprocesser och att skapa 
mötesplatser för att samla innovativa aktörer (Fler och 
starkare företag). Ett annat exempel är att hitta nya an-
vändningsområden för biobaserade produkter (Fler och 
starkare företag).

      
Europeiska Socialfonden
Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s viktigaste verktyg 
för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Programmet 
ska främja hög sysselsättning och skapa fler arbetstill-
fällen med målet att minska skillnader i välstånd och 
levnadsstandard mellan EU:s medlemsländer. Europeiska 
socialfonden består av ett nationellt program med re-
gionala planer. Värmland ingår i programområdet Norra 
Mellansverige tillsammans med Dalarna och Gävleborg. 

I Sverige ska Europeiska socialfonden användas till 
projekt som bidrar till: 

• Ökad sysselsättning och rörlighet 
• Bättre utbildning
• En chans för alla på arbetsmarknaden

Ett socialfondsprojekt ger stöd och hjälp till individer som 
står utanför arbetsmarknaden. Projekten riktar även in-

satser mot dem som redan har arbete. Då handlar det om 
stöd för att utveckla individer och organisationer i takt 
med arbetslivets krav. Det finns tre programområden, (1) 
Kompetensförsörjning, (2) Öka övergången till arbete 
och (3) Sysselsättningsinitiativet för unga. Målgruppen är 
både anställda och icke-sysselsatta. 

Europeiska socialfonden har en mycket tydlig kopp-
ling till det prioriterade området ”Höjd kompetens på 
alla nivåer” i Värmlandsstrategin, både vad gäller höjd 
utbildningsnivå och förbättrad kompetensmatchning. 
Ett projekt har till exempel handlat om att tillvarata alla 
människors kompetens med ett särskilt fokus på insatser 
som underlättar för unga, invandrare, och personer med 
nedsatt funktionsförmåga att etablera sig på arbets-
marknaden.

         
Landsbygdsprogrammet
Landsbygdsprogrammet är en del av EU:s jordbrukspo-
litik. Utgångspunkten är att Landsbygdsprogrammet ska 
ge lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder och 
en modern landsbygd. Detta ska resultera i en levande 
landsbygd där många vill leva och verka. Landsbygdspro-
grammet består av ett nationellt program och regionala 
planer.  

Projekt inom Landsbygdsprogrammet kan exempel-
vis ha som mål att stödja företagande och sysselsättning 
på landsbygden. Andra exempel är projekt som stärker 
lokal service, en aktiv fritid på landsbygden samt bred-
bandsutbyggnad.

LIVSKVALITET FÖR ALLA

Kultur Folkhälsa

Interreg Sverige-Norge Regionalfonden

Europeiska socialfonden

Landsbygdsprogrammet

FLER OCH STARKARE FÖRETAG

Entreprenörskap Forskning och innovation Ett resurseffektivt samhälle

Regionalfonden

Europeiska socialfonden

Landsbygdsprogrammet

Interreg Sverige-Norge

Regionalfonden

Interreg Sverige-Norge

Nordsjöprogrammet

Östersjöprogrammet

Regionalfonden

Landsbygdsprogrammet

Interreg Sverige-Norge

Nordsjöprogrammet

Östersjöprogrammet

BÄTTRE KOMMUNIKATIONER

Regionalfonden

Landsbygdsprogrammet

Interreg Sverige-Norge

Nordsjöprogrammet

Östersjöprogrammet

HÖJD KOMPETENS PÅ ALLA NIVÅER

Regionalfonden

Europeiska socialfonden

Landsbygdsprogrammet

Interreg Sverige-Norge

TABELL 1 Strukturfonderna och de territoriella samarbetsprogrammen kopplade till Värmlandsstrategins fyra prioriterade områden.
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Det som tidigare hette Leader inom Landsbygds-
programmet har bytt namn till ”Lokalt ledd utveckling 
genom Leadermetoden”. Lokalt ledd utveckling finan-
sieras genom samverkan mellan alla europeiska struk-
tur- och investeringsfonder. Denna samverkan ansvarar 
Jordbruksverket för.

Landsbygdsprogrammet kan bidra till att uppfylla 
målen i Värmlandsstrategin på flera olika områden. 
Landsbygdsprogrammet kan exempelvis stödja projekt 
som stärker hållbart lantbruk och företagande på lands-
bygden (Fler och starkare företag). Stöd ges också till 
projekt som skapar attraktiva fritids- och rekreationsmöj-
ligheter på landsbygden (Livskvalitet för alla). Dessutom 
ges stöd till bredbandsutbyggnad (Bättre kommunika-
tioner).

EUROPEISKT TERRITORIELLT SAMARBETE
Genom de territoriella samarbetsprogrammen vill EU ge 
stöd till samarbete över nationsgränserna. Programmen, 
som också kallas Interreg, ger möjligheter för bland annat 
organisationer, myndigheter, universitet, högskolor och 
företag att utveckla samarbeten i andra EU-länder.  Det 
finns tre nivåer av program:

• Gränsregionala program
• Transnationella program
• Interregionala program

De interregionala programmen tillåter samarbete med 
partners i hela EU. I övriga program är specifika geogra-
fiska områden utpekade. Även länder som inte tillhör EU 
kan i vissa fall delta i projekt.

         
Interreg Sverige-Norge
Interreg Sverige-Norge är ett gränsregionalt samarbets-
program som syftar till att förbättra förutsättningarna för 
tillväxt och sysselsättning i gränsregionen. Programmet 
har tre delområden, där Värmland ingår i delområdet Inre 
Skandinavien. Interreg Sverige-Norge är ett bra verktyg 
för problem och utmaningar som är direkt gränsöver-
skridande. Programmet kan exempelvis stödja projekt 
som berör innovation, entreprenörskap och natur- och 
kulturarv.

Exempel på projekt som bidrar till Värmlandsstrate-
gins prioriterade områden är projekt som stödjer företag 
att växa på internationella marknader (Fler och starkare 
företag) eller som skapar smarta, hållbara transportlös-
ningar (Bättre kommunikationer). Ett annat exempel är 
projekt som utvecklar och tillvaratar natur- och kulturarv 
kopplat till besöksnäring och friluftsliv (Livskvalitet för 
alla). Dessutom är närheten till Norge en av de styrkor 
som pekas ut i Värmlandsstrategin.

   
Nordsjöprogrammet och Östersjöprogrammet
Nordsjöprogrammet och Östersjöprogrammet är ex-

empel på transnationella program där samarbetet sker i 
större angränsande regioner. Inriktningen är strategiska 
projekt där det finns en nytta av att samarbeta i ett 
större geografiskt sammanhang. Båda programmen ger 
stöd till projekt med koppling till innovation, miljö och 
hållbara transporter. Exakt vilka typer av insatser inom 
dessa områden som kan få stöd skiljer sig åt mellan 
programmen.

Nordsjöprogrammet och Östersjöprogrammet är bra 
verktyg för att uppfylla mål i Värmlandsstrategin som har 
en större geografisk dimension. Exempel är målet om att 
öka mängden gods som transporteras på Vänern (Bättre 
kommunikationer) eller för att utveckla konkurrenskraf-
tiga kluster (Fler och starkare företag).

EU:S SEKTORSPROGRAM
I tabellerna på nästa sida listas flera sektorsprogram med 
anknytning till de prioriterade områdena i Värmlandsstra-
tegin. En beskrivning ges också till de sektorsprogram 
med tydligast koppling till Värmlandsstrategin.

Sektorsprogram passar flera prioriterade områden
En del av sektorsprogrammen kan bidra till att uppfylla 
målen inom flera av Värmlansstrategins prioriterade 
områden beroende på hur projektidén är utformad. 
Ett sådant exempel är EU:s program för forskning och 
innovation - Horisont 2020 – som genom delprogrammet 
samhällsutmaningar har kopplingar till Värmlandsstrate-
gins alla fyra prioriterade områden. Ett annat exempel är 
Ett Europa för medborgarna som inte har ett specifikt te-
matiskt fokus utan tar utgångspunkt i medborgardialog.

      
Erasmus+
Erasmus+ är EU:s program för utbildning, unga och idrott. 
De övergripande målen är att öka ungas kompetens och 
chanser att få jobb samt att modernisera utbildningar 
och ungdomsverksamhet. Erasmus+ fyller en självklar 
funktion när det kommer till att uppfylla målen inom 
Höjd kompetens på alla nivåer, men också andra delar av 
Värmlandsstrategin. Ett projekt kan exempelvis handla 
om att ta fram nya metoder som förbättrar undervis-
ningen i skolan, eller att ungdomar får möjlighet att göra 
volontärtjänst i ett annat land. Inom idrott ges stöd till 
projekt på gräsrotsnivå.

Kreativa Europa
Kreativa Europa är EU:s program för kulturella och 
kreativa näringar. Kreativa Europa består av två delpro-
gram, kultur och media. Programmet kan exempelvis ge 
stöd till gemensamma produktioner, publikutveckling 
eller utveckling av spelfilm och dataspel. Kreativa Europa 
har en tydlig koppling till målen inom Livskvalitet för 
alla, exempelvis genom att bidra till ett rikare kulturliv i 
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Värmland och att förbättra villkoren för det konstnärliga 
skapandet och företagandet.

LIFE
Att bidra till ett resurseffektivt samhälle är viktigt för att 
uppfylla målen i Värmlandsstrategin. EU:s miljöprogram 
LIFE kan bidra till denna utveckling. LIFE består av två 
delprogram, miljö och klimat. Programmet ger stöd till 
större, strategiska utvecklingsprojekt. Till skillnad från an-
dra sektorsprogram är det möjligt att ett LIFE-projekt en-
bart involverar svenska partners. Projekt kan till exempel 
handla om att skapa bättre tekniska lösningar för så väl 
resurshushållning som förnybar energi, liksom att bevara 
biologisk mångfald (Fler och starkare företag). 

Active Assisted Living Joint Programme
Arbetet för bättre folkhälsa är en viktig åtgärd i Värm-
ladsstrategin, exempelvis när det gäller att skapa en 
trygg och frisk ålderdom i Värmland (Livskvalitet för alla). 
Active Assisted Living är ett program som syftar till att 
höja äldres livskvalitet genom innovativa IT-baserade 
lösningar, exempelvis för att göra det möjligt för äldre att 
bo kvar längre i hemmet. 

   
Ett Europa för medborgarna
Ett Europa för medborgarna syftar till att skapa samhö-

righet mellan medborgare i EU och att minska klyftan till 
institutionerna. Programmet ger stöd till ett brett spektra 
av insatser som bidrar till demokratiskt engagemang och 
deltagande. Ett Europa för medborgarna är ett lämpligt 
program för den som vill bedriva utvecklingsarbete i 
samverkan med till exempel medborgare, företag och 
föreningar i Värmland.

   
Horisont 2020
Horisont 2020 är EU:s program för forskning och innova-
tion. Horisont 2020 består av tre delprogram; spetskom-
petens, industriellt ledarskap och samhällsutmaningar. 
Det finns sju utpekade samhällsutmaningar med stark 
koppling till den lokala och regionala nivån. Projekten 
ska utföras i partnerskap mellan exempelvis akademin, 
näringsliv och offentlig sektor. Organisationer som inte 
bedriver forskning kan också delta i projekt, då framför 
allt som testarena eller slutanvändare.

Programmet för Sysselsättning och Social Innovation
Programmet för Sysselsättning och Social Innovation 
(Easi) har en stark koppling till Europeiska socialfonden. 
Syftet med Easi är att praktiskt pröva idéer till reformer, 
utvärdera dem och sedan främja de bästa idéerna i med-
lemsstaterna. Tanken är att Easi och ESF ska fungera som 
kompletterade program. Det finns starka kopplingar till 
det prioriterade området Höjd kompetens på alla nivåer.

LIVSKVALITET FÖR ALLA

Kultur Folkhälsa

Kreativa Europa

Erasmus+

Asyl-, migrations-, och integrationsfonden

Ett Europa för medborgarna

Hälsa för tillväxt

Active Assisted Living

FLER OCH STARKARE FÖRETAG

Entreprenörskap Forskning och innovation Ett resurseffektivt samhälle

COSME

Erasmus+

Asyl-, migrations-, och integrations-

fonden

Horisont 2020

Erasmus+

LIFE

Horisont 2020

Erasmus+

BÄTTRE KOMMUNIKATIONER

Fonden för ett sammanlänkat Europa

Horisont 2020

Ett Europa för medborgarna

HÖJD KOMPETENS PÅ ALLA NIVÅER

Erasmus+

Programmet för sysselsättning och social innovation

Asyl-, migrations-, och integrationsfonden

TABELL 2 EU:s sektorsprogram kopplade till Värmlandsstrategins fyra prioriterade områden.
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Regionalfonden Socialfonden

Interreg 
Sverige-Norge

Nordsjö-
programmet

Östersjö-
programmet

Erasmus +

Kreativa Europa

LIFE

Active
Assisted Living

Ett Europa för
medborgarna

Horisont 2020

Landsbygds-
programmet

Sysselsättning 
och social 
innovation

FIGUR 2

Modell över hur EU:s fonder och program kan kopplas samman med Värmlandsstrategins fyra prioriterade områden.
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SAMMANFATTNING PÅ ENGELSKA
I detta avsnitt finns en kort sammanfattning av Värm-
landsstrategin översatt till engelska. Syftet är att under-
lätta för er som är intresserade av att samarbeta med 
partners i andra länder. Sammanfattningen kan användas 
både vid partnersökning och vid projektansökningar. 
Översättningen finns också på www.regionvarmland.se/
värmlandsstrategin

Summary in English
The Värmland Strategy is a regional development stra-
tegy, something that is required by all regions in Sweden. 
Both the public and representatives from businesses 
and organisations across the board were involved in the 
making of the strategy. A great number of proposals, 
opinions and ideas were presented. We then combined a 
concentred selection of these with contemporary social 
and environmental analyses and the possibilities and 
challenges of the region.

The Värmland Strategy applies to 2014–2020 for 
anyone who wants to contribute to the development of 
Värmland. It will also be a tool for negotiations with the 

government, national authorities and the EU when alloca-
ting funding and investments.

The strategy is also an important keystone for 
Värmland’s relations with the European Structural Funds 
Programme. The strategy has four focus areas: good 
quality of life for everyone, more and stronger busines-
ses, higher competence and better communications. It is 
important that regional projects are connected to one or 
several of these areas.

The four main areas of the Värmland Strategy are 
summarised as follows:

Good quality of life for everyone
We will utilise our location, natural surroundings and cul-
ture to create a good quality of life. We will work together 
to achieve security, sense of belonging and good health 
for everyone. Our work is aimed at the development of 
the whole of Värmland.

More and stronger businesses
Regional trade and industry, the public sphere, Karlstad 
University and other educational bodies in Värmland will 

KONTAKTLISTA

Program Kontakt

Regionalfonden Tillväxtverket

Europeiska socialfonden Svenska ESF-rådet

Landsbygdsprogrammet Jordbruksverket och Länsstyrelsen Värmland

Interreg Sverige-Norge Länsstyrelsen Jämtland

Nordsjöprogrammet
The North Sea Programme Secretariat, Västra Götalandsregio-

nen

Östersjöprogrammet Tillväxtverket

Eramus+
Universitets- och högskolerådet, Myndigheten för ungdoms- 

och civilsamhällesfrågor

LIFE Naturvårdsverket

Kreativa Europa Kulturrådet, Svenska filminstitutet

Horisont 2020 Vinnova

Ett Europa för medborgarna Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Hälsa för tillväxt Folkhälsomyndigheten

Active Assisted Living Vinnova

COSME DG Enterprise and Industry

Programmet för sysselsättning och social innovation DG Employment, Social affairs and Inclusion

Asyl-, migrations-, och integrationsfonden Migrationsverket

Fonden för ett sammanlänkat Europa Trafikverket
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KONTAKTUPPGIFTER

SOCIALFONDEN OCH REGIONALFONDEN:
NAMN: Gunilla Evers
E-POST: gunilla.evers@regionvarmland.se
TEL. 054-701 10 27

NAMN: Agnetha Nilsson
E-POST: agnetha.nilsson@regionvarmland.se
TEL. 054-701 10 38

work together to create more businesses and facilitate 
growth of already existing businesses. We will create 
conditions for more entrepreneurs in Värmland. By tur-
ning our ideas into new products and services we will 
increase our level of innovation. We will intensify invest-
ments to enter into a more resource-efficient society wit-
hout environmental impact. We will utilise our proximity 
with Norway and especially the Oslo region. We will work 
actively for new start-ups and for a diverse and gender-
equal working life.
 
Higher competence on all levels
In Värmland we encourage education and competence 
development throughout life. Everyone should have 

access to good education based on their own abilities. 
We aim to provide an educational system with a high 
level of quality, from preschool to higher education, and 
where different educational bodies and employers work 
together to meet the needs of the labour market.
 
Better communications
It should be easy to travel to, from and within Värmland. 
We will provide good alternatives for commuters, fast 
and easy transport and good broadband access. We will 
utilise the possibilities of digitalisation in order to manage 
societal challenges. We will work actively to meet the de-
mands of future travel, transport and infrastructure in a 
way that harmonises with our goal of sustainable growth.

NAMN: Pär Söderling
E-POST: per.soderling@regionvarmland.se
TEL. 054-701 10 42

INTERREG SVERIGE-NORGE, NORDSJÖPROGRAMMET, 
ÖSTERSJÖPROGRAMMET SAMT SEKTORSPROGRAM:
NAMN: Catrin Huss
E-POST: catrin.huss@regionvarmland.se
TEL. 054-701 10 31

EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

Europeiska unionens sammanhållningspolitik är EU:s 
politik för utveckling av Europas regioner. Samman-
hållningspolitiken genomförs i programperioder om 
sju år och omfattar cirka 325 miljarder euro för åren 
2014-2020, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av 
EU:s budget.

För perioden 2014-2020 är sammanhållnings-
politiken inriktad mot att uppfylla målen i Europa 
2020-strategin om smart och hållbar tillväxt för alla. 
Sammanhållningspolitikens främsta finansieringsin-
strument är de europeiska struktur och investerings-
fonderna. 

Det finns fem europeiska struktur- och investe-
ringsfonder. Dessa är:
1) Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) 
2) Europeiska socialfonden (ESF)
3) Sammanhållningsfonden
4) Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveck-
ling (EJFLU) 

5) Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)
Alla fonder syftar till att minska regionala ojämlik-

heter och att bidra till ekonomisk och social samman-
hållning inom EU. Sverige omfattas av 1, 2, 4 och 5. 
Fonderna är utformade efter svenska förhållanden och 
administreras av förvaltande myndigheter i Sverige.

Utöver de europeiska struktur- och investe-
ringsfonderna finns även de transnationella sektors-
programmen. De är verktyg för att stärka Europas 
konkurrenskraft och för att möta framtida samhälls-
utmaningar inom olika sektorer. De administreras av 
Europeiska kommissionen och är ofta inriktade mot ett 
visst tema eller sektor, till exempel miljö eller syssel-
sättning. Projekten involverar aktörer från flera euro-
peiska länder. Alla projekt ska ha ett tydligt europeiskt 
mervärde, vilket innebär att det ska finnas en klar nytta 
av att utföra projektet på europeisk nivå.


