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Förord

I Riksantikvarieämbetes uppgifter ingår att bevara kulturarvet, att levandegöra det 
och sprida kunskap om det. Idag ses kulturarvet som en betydelsefull resurs för regional 
utveckling. Intressanta kulturmiljöer är en tillgång, såväl för en bygds invånare som 
för dess besökare. Detta är ett faktum som man också uppmärksammat inom EU.

Syftet med flera av EU:s stödprogram är att öka sysselsättningen och främja eko
nomisk utveckling genom kulturturismen. Detta innebär bland annat stöd till att be
vara och göra kulturarvet levande. Man kan till exempel rusta upp en kulturhistoriskt 
värdefull byggnad för att ge den en turistisk användning eller göra insatser för att stärka 
regional identitet och självkänsla genom att fördjupa kunskaperna om kulturarvet. 
EU:s strukturfonder ger nya finansieringsmöjligheter som bör tas tillvara. Genom den 
bredd kulturturismen har kan man nå grupper som vanligtvis inte söker sig till kul
turinstitutioner.

Nationell medfinansiering krävs för stöden, vanligtvis minst 50 procent av pro
jektkostnaden. De statsbidrag till kulturmiljövård som länsstyrelserna fördelar kan 
vara viktiga inslag i medfinansieringen. Väsentligt i detta sammanhang är att de pro
jekt som får stöd fyller vissa kvalitetskrav.

Denna informationsskrift är ett led i det handlingsprogram för kulturturism som 
under hösten 1995 utarbetades inom Riksantikvarieämbetet. Den vänder sig till alla 
som arbetar med kulturarvsfrågor, yrkesmässigt eller på ideell grund. Med den stora 
mängden program och stödåtgärder inom EU kan det vara svårt för en enskild per
son eller organisation att skaffa sig en överblick. Därför vill vi hjälpa till att ge en 
orientering om stöden -strukturstöden, gemenskapsinitiativen, pilotprojekten och öv
riga program -och de möjligheter som de kan ge kulturarvssektorn. Vi har systema
tiskt gått igenom de olika programmen och sållat fram de åtgärder som kan vara av 
intresse ur ett kulturarvsperspektiv.

EU:s strukturstöd ger nya möjligheter. Runtom i landet pågår idag en intensiv ak
tivitet där många människor är engagerade i projekt som kan gynna utvecklingen i den 
egna bygden. Vår förhoppning är att fler skall inspireras och uppmuntras till att ta del 
av dessa möjligheter.

Stockholm i september 1996

Erik Wegræus / Riksantikvarie



Hur du hittar i denna informationsskrift

I början av informationsskriften finns en översiktlig beskrivning av EU:s kulturpoli
tik, strukturfonder och olika stödåtgärder samt en redovisning för hur det svenska ar
betet med strukturfonderna är organiserat, hur det administreras och vilka instan
ser som är informationsansvariga. Därefter följer en genomgång av strukturfonder
nas målprogram som gäller för Sveriges olika regioner. Kultursektorns möjligheter att 
dra nytta av fondernas medel illustreras med exempel på projekt som redan bevil
jats stöd.

Övriga stöd som gemenskapsinitiativ, program och andra typer av åtgärder har 
samlats i en katalogdel. För varje program finns hänvisningar till de kontaktinstanser 
som kan lämna ytterligare information. Adresser och telefonnummer till dessa finns 
samlade i slutet av skriften. I adresslistan finns även andra i sammanhanget använd
bara adresser och telefonnummer.

Ofta är EU-stöden förknippade med krav på nationell medfinansiering. I ett kapi
tel anges därför några möjligheter att söka medfinansiering. Sist i skriften finns också 
en kort ordlista, en förteckning över EU:s generaldirektorat samt en referenslista med 
tips för den som vill läsa vidare.
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Inledning

Regional utveckling och EU:s strukturfonder

En av de viktigaste frågorna inom EU är hur man skall kunna förhindra marginal
områden inom gemenskapen från att komma på efterkälken i förhållande till mer 
expansiva områden. En dryg tredjedel av EU:s budget satsas på regionalpolitiken 
genom de s.k. strukturfonderna. Stödet via strukturfonderna har vanligen som syfte 
att nå effekter som t.ex. förbättrad miljö, regional utveckling, ökad sysselsättning, 
kompetenshöjning, eller dylikt. Inom EU ses kulturen som en faktor som reellt kan bi
dra till utveckling i eftersatta områden. Därför anslås också ansenliga summor från 
strukturfonderna till stöd för kulturaktiviteter av olika slag. Insatserna gäller främst 
kulturturism i vid mening. Huvuddelen av detta kulturstöd går till att bevara det eu
ropeiska kulturarvet, vilket konkret innebär att rusta upp kulturhistoriskt värde
fulla byggnader och miljöer för att skapa attraktiva besöksplatser för turismnäringen. 
Insatser görs också för kulturell infrastruktur som teatrar, museer och kulturhus.

Stöden till regional och lokal utveckling kan också gå till att stärka den regionala 
identiteten. Syftet är att genom kulturinsatser stärka en bygds attraktivitet och lo
kalbefolkningens självkänsla. I ett längre perspektiv är avsikten att människor skall 
kunna bo kvar och att man till och med skall kunna attrahera nya inflyttare.

En grundläggande princip vid fördelningen av strukturstöden är det s.k. partner
skapet. Detta innebär att EU-kommissionen och medlemslandet tillsammans skall be
sluta om de åtgärder som skall få stöd och bestämma vilka instanser i medlemslan
det som skall engageras i arbetet. Behovet av lokal utveckling utifrån ett gräsrots- 
perspektiv betonas också. En annan princip är den nationella medfinansieringen, dvs. 
att medlemslandet självt i regel täcker minst hälften av den totala kostnaden för en åt
gärd eller ett projekt. Det innebär att EU-stöden kan formera nationella medel till vissa 
satsningar med ofta 25 procent och i vissa fall upp till 50 procent.

Andra stödåtgärder

Inom EU finns även en stor mängd andra stödåtgärder och program. Enstaka program 
riktar sig direkt till kultursektorn - till de skapande konsterna, till översättning av litte-
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ratur och till kulturarvet. Det finns också program inom exempelvis forskning och ut
veckling och informationsteknik som är användbara för kulturarvsprojekt. Dessa spe- 
cialinriktade program har ofta som utgångspunkt att stimulera till samverkan mellan 
medlemsländerna och kräver därför i de flesta fall samarbete mellan flera länder.

Riksantikvarieämbetets roll 

Handlingsprogram för kulturturismen

Inom den svenska regionalpolitiken infördes 1990 möjligheter för länsstyrelsen att 
använda sina utvecklingsmedel för insatser inom kulturområdet. Ett av de övergrip
ande målen inom kulturpolitiken är att äldre tiders kultur skall tas till vara. I den 
nya kulturutredningen ”Om kulturpolitikens inriktning” (SOU:1995:34) formuleras 
detta som att man skall ta ansvar för kulturarven och främja ett positivt bruk av dem.

Mot den bakgrunden har Riksantikvarieämbetet utarbetat ett handlingsprogram 
med titeln ”Kulturarvet, turism och regional utveckling”. I handlingsprogrammet läggs 
målen för verkets arbete med kulturturismfrågorna fast på kort och längre sikt. 
Målen är att
- sprida kunskap om kulturarvet och väcka intresse för det som besöksmål;
- stödja utveckling och bevarande av det som ger särart, förankring och identitet för 

landet, våra landskap och lokalsamhällen;
- bygga internationella och nationella nätverk för samarbete, erfarenhetsutbyte och 

kunskapsspridning beträffande kulturturism;
- använda kulturarvet som en resurs för regional utveckling;
- skapa resurser för att vårda och utveckla kulturminnen och kulturmiljöer. 
Programmet definierar behov av insatser inom olika områden. Ett viktigt inslag är 
kompetensutveckling och därför planerar Riksantikvarieämbetet att initiera utbild- 
nings-och seminarieprogram inom presentationsteknik, nätverksbyggande, kartlägg
ning av utvecklingsbara besöksmål, marknadsföring m.m. Utgångspunkten är en sats
ning på kvalitetsturism där det genuina och autentiska skall lyftas fram. Det är också 
väsentligt att kulturturismen utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt.
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Medfinansiering

Riksantikvarieämbetet förfogar över bidragsmedel till olika typer av kulturmiljövård 
som byggnadsvård, landskaps- och fornminnesvård samt vissa informationsinsats
er. Bidragen fördelas av länsstyrelsernas kulturmiljöenheter. Dessa medel kan an
vändas som nationell medfinansiering.

Uppföljning och information

Riksantikvarieämbetet skall på regeringens uppdrag fortlöpande följa hur EU:s struk
turfondsprogram genomförs inom kulturarvsområdet och kulturturismen. Arbetet 
skall bedrivas så att en utvärdering kan ske efter programperioden 1995-99. Utvär
deringen kommer att fokuseras på frågor om projektens kvalitet ur olika aspekter. 
Riksantikvarieämbetet ansvarar också för övergripande information och rådgivning 
och för att sprida erfarenheter och resultat av kulturturismsatsningar inom sektorn.
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EU:s insatser för kultur och turism

Kulturartikel 128 - en utgångspunkt

EU:s agerande inom kulturområdet baseras på artikel 128 i fördraget om den euro
peiska unionen (Maastrichtfördraget) från 1993 och unionens handlingsplan för kul
tur (COM (94) 356) från 1994, som bygger på artikel 128.

I artikel 128 slås fast att EU skall bidra till kulturens utveckling i medlemsstaterna 
med respekt för den nationella och regionala mångfalden, samtidigt som det gemen
samma kulturarvet skall betonas. De åtgärder som EU vidtar skall uppmuntra till sam
arbete mellan medlemsstaterna. Vid behov skall EU stödja och komplettera länder
nas egna åtgärder genom att:
- förbättra och sprida kunskap om de europeiska folkens kultur och historia
- bevara och skydda det europeiska kulturarvet
- stödja icke-kommersiella kulturutbyten
- stödja konstnärligt och litterärt skapande (inklusive den audiovisuella sektorn)
- se till att de kulturella aspekterna beaktas inom unionens övriga åtgärdsområden. 
Vidare skall EU och dess medlemsländer utveckla samarbetet med tredjeland och in
ternationella organisationer, i synnerhet Europarådet.

Utifrån dessa ståndpunkter har man beslutat om en budgetram och tre kulturpro
gram håller på att arbetas fram, ett inom kulturarv (RAPHAEL), ett som gäller konst
närliga och kulturella aktiviteter (KALEIDOSCOPE) och ett inom litteratur och över
sättning (ARIANE). Programmet KALEIDOSCOPE antogs i april 1996. De andra två 
väntas bli färdiga under 1996. I avvaktan på de slutgiltiga programmen har pilot
projekt utlysts inom kulturarv (mars 1996) och litteratur (april 1996).

Strategier för turismen

Maastrichtfördraget tar också upp turismen (artikel 3t) och även inom detta om
råde utarbetades en handlingsplan vilken gällde för perioden 1993-95. Bland annat 
innehöll den åtgärder för turismen och kulturen. Våren 1995 antog kommissionen en 
s.k. grönbok som beskriver EU:s strategi inom turismområdet. De riktlinjer som på 
så sätt dragits upp för turismen har satt spår i flera av EU:s åtgärdsprogram inom
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andra områden där satsningar på och utveckling av kulturturismen ingår som en 
viktig del. Kulturturismen ses som en faktor som har stor betydelse för sysselsätt
ningen. Den kan också vara ett medel för att stärka och lyfta fram den lokala identi
teten inom de olika regionerna.

I april 1996 antog kommissionen ett förslag till ett åtgärdsprogram för turismen 
(PHILOXENIA) vars syfte skall vara att förbättra den europeiska turismens kvalitet 
och konkurrenskraft. Programmet som är fyraårigt, kommer eventuellt att kunna 
starta 1 januari 1997.

Kommissionen, generaldirektoraten och de ekonomiska ramarna

De budgeterade medel som avsätts för unionens åtgärder förvaltas av EU:s verkställande 
organ, kommissionen. Kommissionen är indelad i 23 administrativa enheter, s.k. 
generaldirektorat (DG), som ansvarar för frågor inom sina respektive områden. An
svaret för kultur ligger inom DG X (direktoratet för information, kommunikation, 
kultur och audiovisuella medier). DG Xs egna medel är mycket begränsade. Det 
största stödet går till film, men man finansierar bl.a. även EU:s del i programmen 
RAPHAEL och KALEIDOSCOPE. Mindre stöd ges också exempelvis till evenemanget 
Europas kulturhuvudstad, EU:s barockorkester och till enstaka särskilt angelägna be
varandeprojekt (t.ex. Akropolis).

De stora stöden till kulturen kommer inte från kulturprogrammen utan främst från 
de s.k. strukturfonderna (se s. 15). Det är svårt att beräkna hur stort detta stöd är 
eftersom det ofta döljs bakom andra åtgärder där huvudsyftet är att t.ex. öka syssel
sättningen. En konsultfirma räknade ut att ca 0,8 % av EU:s totala budget avsattes 
till kulturinsatser under perioden 1989-93 (Bates & Wacker, 1993). Då är inte stöd 
till kulturlandskapet inom EU:s jordbrukspolitik inräknat.

Strukturfonderna ger också ett viktigt bidrag till kulturen genom insatser för tu
rismen. Mycket av det stödet har gått till upprustning av kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och miljöer för att skapa attraktiva besöksplatser. Under perioden 1996- 
99 kommer EU:s strukturfonder att bidra med totalt ca 410 miljoner kronor till svensk 
turism (Ny turistpolitik i Sverige och EU, 1995).
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EU:s strukturfonder och stödåtgärder - en översikt

Strukturfonder

EU:s strukturpolitik syftar till att jämna ut sociala och ekonomiska skillnader och öka 
samhörigheten mellan olika regioner i Europa. Medel för detta utgår från struktur
fonderna (structural funds) som inte är några fonder i egentlig bemärkelse utan en del 
av EU:s budget. Strukturfonderna består av socialfonden (ESF), regionalutvecklings
fonden (ERDE), jordbruksfonden (EAGGF) och fiskerifonden (EIGE). Därutöver finns 
även en sammanhållningsfond (CF) som har de mest eftersatta länderna och region
erna som ansvarsområde.

Strukturfondernas medel fördelas i olika programperioder som följer EU:s system 
med 6-årsbudgetar. Den innevarande perioden gäller mellan 1994-99. För varje pro
gramperiod finns övergripande målsättningar som skall prägla arbetet och åtgärderna 
inom strukturfonderna. Under perioden 1994-99 har en ökad sysselsättning satts i 
centrum.

Medlen fördelas mellan mål (objectives), gemenskapsinitiativ (community initiati
ves) och pilotprojekt (pilot projects). Ungefär nittio procent går till de olika målen, 
nio procent till gemenskapsinitiativ och en procent till pilotprojekt. Av strukturfond
ernas totala budget på drygt 141 miljarder ecu kommer ca 1,42 miljarder ecu Sverige 
till del under den innevarande perioden (1 ecu är ungefär 8,50 kronor i september 
1996). Till detta kommer den svenska medfinansieringen.

Koncentration, additionalitet, medfinansiering och partnerskap

Koncentration, additionalitet, medfinansiering och partnerskap är grundläggande 
principer som styr arbetet med strukturfonderna. För att få mesta möjliga effekt skall 
medlen från strukturfonderna koncentreras till de verksamhetsområden där de bäst 
behövs, t.ex. inom regional utveckling. Enligt den s.k. additionalitetsprincipen får 
fondmedlen inte ersätta nationella satsningar och det nationella stödet får heller 
inte minska jämfört med tidigare perioder. Det krävs också nationell medfinansiering, 
dvs. att medlemslandet självt täcker en del, ofta minst hälften av den totala kostnad
en för en åtgärd eller ett projekt. Deltagande i partnerskapet innebär att kommissio
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nen och medlemslandet på central, regional och lokal nivå skall samarbeta och till
sammans besluta om de åtgärder som skall få stöd och bestämma vilka myndighe
ter, institutioner eller andra i medlemslandet som skall engageras i arbetet.

Horisontella och geografiska mål

Det finns sju olika mål: 1, 2, 3, 4, 5a, 5b och 6. Mål 3, 4 och 5a är s.k. horisontella 
mål som gäller hela EU. De övriga målen är geografiska och stödet är riktat till vissa 
regioner. Sverige berörs av mål 2-6 (se karta s. 17). Syftet med de horisontella målen 
är att bekämpa långvarig arbetslöshet (mål 3), mildra effekter av strukturomvandling 
(mål 4) samt främja landsbygdens utveckling genom stöd till jordbruk, skogsbruk och 
fiske (mål 5a). De geografiska målen gäller åtgärder för industriregioner på tillbaka
gång (mål 2), landsbygdsområden med låg ekonomisk utvecklingsnivå (mål 5b) och 
områden med extrem glesbygd (mål 6).

Mål 1, som alltså inte berör Sverige, gäller svagt utvecklade regioner där BNP per 
capita är lägre än 75 % av genomsnittet i EU. I mål 1 ingår länder i Sydeuropa samt 
Irland, norra Skottland och före detta DDR. Av fondernas totala budget på drygt 141 
miljarder ecu för perioden 1994-99 går drygt 96 miljarder ecu till mål 1-områden.

Genomförande och organisation i Sverige 

SPD - samlade programdokument

För varje målområde har Sverige tagit fram regionala eller nationella s.k. SPD eller 
samlade programdokument (Single Programming Documents). I stora drag innehåller 
ett programdokument en analys av regionen med dess styrka och svagheter, utveck
lingsstrategier, förslag till specifika satsningar, finansieringsplaner och bestämmelser 
om programmets administrativa genomförande. Vidare anges också de kriterier som 
skall ligga till grund för projekturval och vilka indikatorer som skall beaktas vid en 
utvärdering.

Arbetet med programmen har utförts av särskilda utredare som under arbetets gång 
haft kontakt med regionala partnerskapsgrupper och referensgrupper. Sammansätt-
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EUs strukturfonder. Målområden i Sverige

Mål 6

Mål 2

Mål 5b

Mål 3, 4 och 5a 
galler hela landet.

I mål 5b ingår även alla 
öar utan landförbindelse 
och med fast boende be
folkning. Öar i Vänern, 
Vättern, Hjälmaren och 
Mälaren är också 
inkluderade.



ningen i dessa grupper varierar men avsikten är att partnerskapet skall bestå av re
presentanter för regionala och lokala myndigheter, näringsliv, organisationer och an
dra som har del i regionens utveckling. En central partnerskapsgrupp, med sekreta
riat på Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK), har haft vissa samordnande 
uppgifter. I den centrala partnerskapsgruppen finns bl.a. Landstingsförbundet, 
Kommunförbundet, arbetsmarknadens parter och centrala verk (t.ex. Riksantikvarie
ämbetet) representerade.

Beslutsgrupper

Regeringen har utsett länsvisa eller regionala beslutsgrupper som skall verka för att 
programmen genomförs enligt de uppställda målen och som tar beslut om fördel
ning av medel till olika projekt. (För mål 4 har EU-programkontorets samordnare lik
nande funktion i varje län. För mål 5a är det länsstyrelsernas lantbruksenhet och 
fiskeenhet samt Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Fiskeriverket som fattar beslut.) 
Grupperna skall även informera om och ta initiativ till projekt. Beslutsgrupperna är sam
mansatta av företrädare för kommuner, landsting, länsstyrelse och länsarbetsnämnd. 
Vid behov kan även arbetsmarknadens parter och olika experter bistå vid utvärdering 
av ansökningar. Länsstyrelserna fungerar som sekretariat till beslutsgrupperna.

Övervakningskommittéer

Genomförandet av varje program skall övervakas av en övervakningskommitté. Den 
skall se till att reglerna följs och att åtgärderna överensstämmer med uppställda mål. 
Den har också till uppgift att följa upp programmen och projekten och utvärdera 
resultaten. Om ett program inte har den effekt som var avsedd, kan kommittén be
sluta om att föra över stödmedel från ett åtgärdsområde till ett annat. Övervak
ningskommittéerna beslutar även om projekt vars totalkostnader överstiger 5 mecu. 
I kommittéerna finns representanter för myndigheter och organisationer på regional 
och lokal nivå, företrädare för berörda centrala myndigheter, regeringen och EU-kom- 
missionen.
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De svenska målprogrammen

Innehåll och målsättning

För varje SPD formuleras övergripande eller horisontella målsättningar som bl.a. gäl
ler sysselsättning, jämställdhet och miljö. De insatser som skall göras för att upp
fylla målen delas upp på olika åtgärds- eller insatsområden. Det rör sig vanligen om 
åtgärder för näringslivsutveckling, kompetensutveckling och lokal utveckling. I fler
talet programdokument framhålls kulturen och kulturarvet som viktiga för den lo
kala identiteten och som förutsättningar för en attraktiv miljö, något som gynnar 
regionens invånare samtidigt som det utgör en lockande faktor för företagsetablering. 
Bland annat kan insatserna inom dessa områden innebära att man tar tillvara natur- 
och kulturresurser genom miljöåtgärder och satsningar på kulturturism. Samtidigt 
understryks att varsamhet och miljöhänsyn skall styra utnyttjandet av kulturarvet. De 
åtgärder som fastställs i programdokumenten skall samordnas med de gemenskaps
initiativ som gäller för området, detta för att undvika att insatserna dupliceras i stäl
let för att komplettera varandra. Samtliga åtgärder som finansieras av strukturfon
derna måste också vara i överensstämmelse med unionens miljö- och jämställdhets- 
politik.

Inom varje mål har även medel avsatts för s.k. tekniskt stöd eller teknisk assis
tans. (Den summan redovisas inte i sammanställningen över målen på s. 23-48). Det 
tekniska stödet rör bl.a. information om och marknadsföring av programmet, upp
följning och utvärdering av projekten samt stöd till övervakningskommittéer.

Samlat anslag

I vissa fall kan en del av stödet ges som ett samlat anslag (global grant) till ett ansva
rigt organ t.ex. en kommun. Kommunen skall utarbeta ett program i enlighet med ut
vecklingsplanen och programmet skall fastställas av beslutsgruppen. Kommunen 
ansvarar sedan för att medlen används på rätt sätt och går till den typ av åtgärder och 
projekt som angetts. Det samlade anslaget gäller främst stöd till lokal utveckling, t.ex. 
åtgärder inom kultur och turism som skall göra regionen attraktiv för besökare och 
invånare. Inom mål 6 har t.ex. Sametinget som ansvarigt organ för samiska frågor till
delats ett samlat anslag.
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Urvalskriterier och utvärdering

För att kunna göra ett urval bland ansökningarna har man fastställt ett antal kriterier 
för varje program och delprogram som man tar hänsyn till när de olika projekten 
bedöms. De kulturinriktade projekten förväntas ge effekter som t.ex. fler arbetstill
fällen, ökad samverkan inom kulturområdet, fler bevarade kultur- och naturmiljöer 
eller ökad besöksfrekvens. De faktiska resultaten skall sedan utvärderas enligt vissa 
mätbara indikatorer som t.ex. ett visst antal nya jobb, bevarade byggnader, genom
förda kulturevenemang eller nya besökare.

Medfinansiering

Den svenska medfinansieringen kan bestå av nationella offentliga eller privata medel, 
men får inte utgöras av andra strukturfondspengar. Offentliga medfinansiärer kan 
vara kommun, stat eller landsting. För Sverige gäller att EU bidrar med högst 25 % 
av de totala kostnaderna inom mål 2, 4 och 5b samt med högst 45 % inom mål 3 
och 6. (För mål 5a, se s. 47 f). Av den offentliga finansieringen utgör EU:s del van
ligtvis maximalt 50 %. Resten måste Sverige bidra med. I vissa fall kan Riksantikvarie
ämbetet stå för en del av medfinansieringen genom sina bidragsmedel till kulturmil
jövård, byggnadsvård, landskaps- och fornminnesvård samt information. Dessa bi
drag fördelas av länsstyrelsernas kulturmiljöenheter.

Ansökningstider och retroaktivitet

Projektansökningar inom de olika målen kan lämnas in fortlöpande. Eventuellt kom
mer vissa beslutsdatum att införas för att helheten ska kunna bedömas bättre. An
sökningshandlingar tillhandahålls av och lämnas in till länsstyrelser (för mål 2,5a, 5b 
och 6), länsarbetsnämnder (mål 3) och EU-programkontorets samordnare (mål 4). 
Under en övergångstid är det möjligt att söka medel retroaktivt inom mål 2, 3, 5b och 
6. Retroaktiviteten gäller från halvårsskiftet 1995 för mål 2, 3 och 5b samt för mål 
6 från 1 januari 1995.
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Utbetalningar

Alla utbetalningar från EU går via den nationella myndighet och de regionala eller lo
kala organ som utsetts av medlemsstaten. I Sverige ansvarar NUTEK för utbetalningar 
från regionalfonden, Arbetsmarknadsstyrelsen för utbetalningar från socialfonden, 
Jordbruksverket för utbetalningar från jordbruksfonden och Fiskeriverket för utbetal
ningar från fiskerifonden.

Utbetalningar till de enskilda projekten görs sedan av det regionala eller lokala 
organet, dvs länsstyrelsen, länsarbetsnämnden (mål 3) eller EU-programkontorets 
samordnare (mål 4). Generellt gäller att utbetalning sker först efter det att mottaga
ren kan styrka utlägg för en viss del av de totala kostnaderna. Den sista utbetalningen 
som är på 20 % av totalkostnaden görs när projektet är slutredovisat. Inför samt
liga utbetalningar skall man kunna visa att arbetet fortlöper som planerat.

Ekonomiska ramar och stöd till kulturprojekt våren 1996

Hur stort belopp som kan komma kulturarvssektorn till del under perioden 1995- 
99 är svårt att säga. För varje åtgärdsområde avsätts vissa summor, men eftersom det 
stödet fördelas mellan projekt av många olika slag kan man bara grovt uppskatta stor
leken på den andel som kan gå till kulturarvs- eller kulturturismprojekt. Som en 
fingervisning kan nämnas att de åtgärdsområden som inbegriper kulturinsatser inom 
mål 2, 5b och 6 har en sammanlagd budget (inklusive nationell medfinansiering) på 
drygt 635 mecu (ca 5 miljarder kronor).

De stöd som hittills beviljats under våren 1996 har bl.a. gått till flera projekt med 
inriktning på kultur eller kulturturism. Åtgärderna gäller bl.a. byggnadsvård, doku
mentation av eller utställningar om det lokala kulturarvet och att uppföra eller inrätta 
museer. Många projekt förväntas öka sysselsättningen och locka besökare. Några har 
som syfte att mer allmänt gynna regionen genom att stärka invånarnas identitet och 
känsla för bygden. Bland de sökande finns representanter för hembygdsföreningar, 
kommuner, naturskyddsföreningar, museer, studieförbund och arrangörer av olika 
evenemang. Medfinansiärer till de olika projekten är ofta kommuner, landsting, läns
styrelser, länsarbetsnämnder och andra lokala eller regionala myndigheter. Närings
liv och privata intressenter har också gått in med stöd. Exempel på projekt finns un
der avsnitten om mål 2, 3, 5b, och 6.
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Information om målen

Information om mål 2, 5a, 5b och 6 lämnas av respektive länsstyrelse. NUTEK kan 
också lämna information om mål 2, 5b och 6. För upplysningar om mål 5a kan man 
vända sig till Jordbruksverket, Fiskeriverket och Skogsstyrelsen och för mål 5b och 
6 till Glesbygdsverket, Jordbruksverket och Fiskeriverket. Inom mål 6 kan Sametinget 
informera om samefrågor. För mål 3 är Fänsarbetsnämnder och Arbetsmarknads
styrelsen informationsansvariga. Det nyinrättade Svenska EU-programkontoret sva
rar på frågor om mål 4 och ansvarar för programmet på nationell och regional nivå. 
Programkontoret kommer också att i varje län att ha en samordnare som tillsammans 
med det regionala partnerskapet skall välja ut de projekt som skall få stöd.

Information kommer så småningom också att bli tillgänglig på Internet. För samt
liga mål planerar man att inrätta hemsidor. Redan nu finns information om mål 4 
på Svenska EU-programkontorets hemsida. På NUTEK:s hemsida finns information 
om mål 2, 5b och 6 samt ansökningsblanketter för dessa mål. Många bibliotek är idag 
anslutna till Internet. Där kan allmänheten ta del av denna information. För att kunna 
öppna de filer som innehåller ansökningshandlingar krävs dock en särskild pro
gramvara (t.ex. WinZip) som kan hantera de komprimerade filerna.

Information om målen

Mål Informationsansvariga

2 Länsstyrelser och NUTEK
3 Länsarbetsnämnder och Arbetsmarknadsstyrelsen.

4 Svenska EU-programkontoret och Kontorets samordnare i respektive län 

5a Länsstyrelser, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Fiskeriverket.

5b Länsstyrelser, Glesbygdsverket, Jordbruksverket, Fiskeriverket och NUTEK.

6 Länsstyrelser, Sametinget, NUTEK, Glesbygdsverket, Jordbruksverket och

Fiskeriverket.
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Geografiskt begränsade mål i Sverige

Mål 2. Industriregioner på tillbakagång.

Mål 2 är uppdelat på fem regioner och gäller kommuner i Bergslagen, Blekinge och 
Fyrstadsregionen samt vissa kommuner längs norra Norrlandskusten och Ånger
manlandskusten. Syftet med programmet är att stödja omstrukturering av regioner 
som drabbats av industriell tillbakagång och hög arbetslöshet. Satsningar skall ske på 
små och medelstora företag, främst inom tjänstesektorn. Målet är att stärka företag
ens konkurrenskraft och underlätta för dem att nå nya marknader. Nyföretagande 
skall främjas och kompetensen inom områden som informationsteknik, marknads
föring, omvärldskunskap, språk och entreprenörskap skall ökas. Tanken är också att 
man skall utnyttja natur- och kulturmiljön som en resurs för att utveckla turismen och 
för att stödja den regionala identiteten.

En samordning med gemenskapsinitiativen SME, ADAPT och EMPLOYMENT 
skall ske inom samtliga mål 2-regioner. I vissa fall skall åtgärderna samordnas med 
andra gemenskapsinitiativ (se respektive region).

Stödet från EU uppgår till 160 mecu under perioden 1995-99. Med den svenska 
medfinansieringen uppgår summan till 803,18 mecu.

Mål 2 - Bergslagen

Området består av 24 kommuner i Kopparbergs, Gävleborgs, Värmlands, Örebro och 
Västmanlands län. De huvudsakliga målen är företags- och kunskapsutveckling, ökad 
användning av informationsteknologi samt tillvaratagande av natur- och kulturmiljö
värden. Åtgärderna är också inriktade på utveckling av mänskliga resurser (bl.a. ut
bildning på alla nivåer, t.ex. yrkesutbildning) och internationalisering.
I programmet finns tre åtgärdsområden:

1 skapa en positiv näringslivsmiljö
2 företagsutveckling genom ökad diversifiering inom handel och industri
3 lokal utveckling

I det första åtgärdsområdet ingår stöd till turismens infrastruktur. Det framhålls att 
regionens rika natur- och kulturmiljöer kan utnyttjas i större utsträckning inom tu
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rismnäringen. Det tredje åtgärdsområdet- lokal utveckling- innebär även stöd till 
turism och regional identitet. Kulturarvet och naturmiljön ses här som en viktig grund 
för att utveckla nya turismaktiviteter och skapa nya arbetstillfällen.

Samordning bör ske med gemenskapsinitiativet KONVER.
Programmet för Bergslagen har en total budget på 321,4 mecu, varav EU står för 

67 mecu (ca 20 %). Av totalsumman går 10 mecu till turismens infrastruktur (1) 
och 25 mecu till turismen och den regionala identiteten (3).

* Exempel på projekt som fått stöd inom mål 2 - Bergslagen -----------------------------------

EU-stöd har beviljats för restaureringen av Götblinska gården i Nora och inrättandet 
av ett byggnadsvårdscentrum i Kopparberg. Det första projektet syftar till att bygga 
upp erfarenheter som underlag för att utveckla liknande typer av byggnadsvårdsob- 
jekt. Det syftar också till att Göthlinska gården skall kunna användas mer publikt som 
samlingslokal och konferenscentrum. Till projektet bidrar EU med 475 000 kronor, 
Nora kommun med 90 000 kronor och Riksantikvarieämbetet med 1 miljon kro
nor.

Arbetet med byggnadsvårdscentrum Abrabamsgård i Ljusnarsbergs kommun i 
Kopparberg syftar till att bygga upp en materialdepå för äldre tillvarataget material. 
Man skall också kartlägga tillgången på nytillverkat material, t.ex. virke av äldre 
dimensioner och kvaliteter och analysera möjligheten att återuppta brytning av 
Grythytteskiffer för takläggning. EU-bidraget uppgår till 930 000 kronor. Ljusnars
bergs kommun bidrar med 805 000 kronor, Riksantikvarieämbetet med 600 000 kro
nor, länsstyrelsen med 495 000 kronor, länsarbetsnämnden med 170 000 kronor och 
Örebro läns museum med 100 000 kronor. Projekten vid Göthlinska gården och 
Abrahamsgård ingår i Riksantikvarieämbetes projekt Tradition och byggproduktion. 
Kontaktperson är Anders Håberger på Nora kommun, tel: 0587-810 00.

I Gyttorp skall Vikners hembygdsförening göra en utställning om Spelar-Greta i 
Dalkarlsberget. Utställningen skall spegla bygdens historia utifrån 1830-talets gruv- 
arbetarfamilj och särskilt uppmärksamma barns och kvinnors villkor. Motiveringen 
för stödet är att projektet stärker den lokala identiteten och engagerar lokalbefolk
ningen på ett sätt som gör bygden mer attraktiv och kan ge en ökad inflyttning och 
ökad turism. Den nationella finansieringen utgörs av 25 000 kronor från länsstyrel-
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sen, 40 000 kronor från Nora kommun samt en konsultinsats från Örebro länsmuse
um motsvarande 5 000 kronor.

Stollens besöksgruva i Hofors är redan idag ett uppskattat besöksmål där man bl.a. 
visar en 200 m lång s.k. stollgång med en orörd arbetsmiljö från 1700-talet. För att 
kunna ta emot fler besökare utan att öka slitaget finns behov av att öppna ytterli
gare en utgång. Man vill också iordningställa miljön kring gruvan och komplettera 
skyltningen. För detta har ett EU-stöd på 650 000 kronor beviljats. Länsstyrelsen 
bidrar med 500 000 kronor och Hofors kommun med ca 1 miljon kronor. Projektet 
drivs av den ideella organisationen Storbergsgruppen.

Mål 2 - Blekinge

Området består av de fyra kommunerna Sölvesborg, Olofström, Karlshamn och Ronne
by. De övergripande målen är att förbättra förutsättningarna för industriell produk
tion och tjänsteproduktion.
Fem åtgärdsområden finns:

1 näringslivsutveckling
2 kompetensutveckling inom industri- och tjänstesektorn
3 utveckling av den ekonomiska infrastrukturen
4 turismutveckling
5 informationsteknik

Inom turismen (4) är målet att ta tillvara den potential som finns inom kultur- och 
kulturarvsbaserad turism. Stöd kan bl.a. gå till studier för att identifiera nya turism
produkter, evenemang som levandegör regionens historia och dess industriella tradi
tion samt till rådgivning och vägledning för marknadsföring och produktutveckling.

Programmet för Blekinge har en total budget på 85,81 mecu varav EU bidrar med 
15 mecu (ca 17 %). Av totalsumman går 3,95 mecu till turismutveckling (4).

* Exempel på projekt som fått stöd inom mål 2 - Blekinge --------------------------------------

Inom åtgärdsområdet turismutveckling har Kommunförbundet i Blekinge beviljats 
ett EU-stöd på 1,5 miljoner kronor. Målsättningen är bl.a. att förlänga turismsäsongen,
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höja turismprodukternas kvalitet och förbättra informationen. En viktig del i pro
jektet är att upprätta en marknadsføringsplan, där alla befintliga turismattraktioner 
skall lyftas fram, exempelvis inom kultur, sport, fiske/jakt, konferensverksamhet m.m. 
Medfinansiärer är.kommuner och landsting som tillsammans ställer upp med drygt 
1,6 miljoner kronor, länsstyrelsen som bidrar med 1,5 miljoner kronor och närings
livet som bidrar med drygt 900 000 kronor.

Mål 2 - Fyrstad

Området består av fyra kommuner i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs län. De 
övergripande målen är att förbättra tillväxten, öka antalet arbetstillfällen och öka 
lokalbefolkningens möjligheter att påverka sin situation.
Tre åtgärdsområden finns:

1 investeringar i befintliga små och medelstora företag samt främjande av 
nya företag

2 kompetensutveckling
3 skapa en bättre näringslivsmiljö

En del av åtgärderna som syftar till att skapa en mer lockande miljö för företagseta- 
blering (3) gäller turism, miljö och kultur. Genom att satsa på högkvalitativa turist
mål skall regionen göras mer attraktiv. Man vill i det sammanhanget bl.a. bevara 
och vårda kulturarvsmiljöer samt satsa på information, marknadsföring och sam
arbete mellan lokala aktörer inom turismnäringen.

Samordning skall ske med angränsande områden inom mål 5b samt med 
gemenskapsinitiativet INTERREG IL

Programmet för Fyrstad har en budget på 145,50 mecu varav EU bidrar med 24 
mecu (ca 16 %). Av totalsumman får satsningen på turism, miljö och kultur inom det 
tredje åtgärdsområdet 9,10 mecu.

Mål 2 - Norra Norrlandskusten

Området utgörs av Luleå kommun samt de delar av Bodens, Piteå och Skellefteå kom
muner som inte ingår i mål 6-området. De huvudsakliga målen för programmet är att
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öka konkurrenskraften och utveckla ekonomin, förbättra jämlikheten mellan män 
och kvinnor samt förbättra levnadsstandarden genom att dra fördel av regionens 
natur- och kulturmiljöer. Åtgärderna är bl.a. inriktade på att:
- främja samverkan mellan företag (åtgärdsområde 1)
- öka utbytet mellan å ena sidan små och medelstora företag och å den andra uni

versitet och andra kunskapscentra (4)
- främja kompetensutveckling inom små och medelstora företag (5)
- öka användandet av informationsteknik (6)
- främja satsningar på turism, kultur och miljö (7)
Inom det sistnämnda området är målet att göra regionen mer attraktiv för besökare 
och invånare. Stödet går till att utveckla och förbättra högkvalitativa turistattrak
tioner samt till att bevara och vårda kulturarvet. Vidare skall man främja evene
mang som utnyttjar och levandegör kulturarvet, t.ex. det industriella kulturarvet. I de 
planerings- och stödåtgärder som skall gynna samarbetet och samordningen inom den 
regionala turismindustrin ingår bl.a. rådgivning, hjälp från extern expertis, studier 
för att identifiera nya turismprodukter samt marknadsföring.

Samordning bör ske med gemenskapsinitiativet INTERREGII.
Programmet för Norra Norrlandskusten har en total budget på 161,02 mecu varav 

EU bidrar med 36 mecu (ca 22 %). Av totalsumman går 8,70 mecu till turism, kul
tur och miljö (åtgärdsområde 7).

Mål 2 - Ångermanlandskusten

Området består av Härnösands och Kramfors kommuner samt delar av Örnskölds
viks kommun. De övergripande målen är att stärka och diversifiera ekonomin genom 
utveckling och förbättring av egna produkter och system inom industrin. Utvecklingen 
av företagsservice och turism skall gynnas och den nationella och internationella 
marknadsföringen skall stimuleras.

Fem åtgärdsområden gäller:
1 utveckling av marknaden
2 nyföretagande och utveckling av produkter och processer inom små och medel 
stora företag

3 utveckling av tjänstesektorn och turismen
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4 förbättrad överföring av teknologi och kompetens till små och medelstora före
tag samt förbättrad kontakt mellan utbildninginstitutioner och företag

5 kompetensutveckling (gäller främst yrkesutbildning och kompetensutveckling 
inom små och medelstora företag)

Tjänste- och turismsatsningen (3) är ett led i att utveckla och diversifiera den ekono
miska basen och skapa nya arbetstillfällen. Inom turismsektorn kan stöd ges till åt
gärder som ökar områdets attraktionsvärde som turistmål. Detta kan ske t.ex. genom 
investeringar i besökscentra, bevarande och vård av natur- och kulturmiljöer samt åt
gärder som syftar till att förbättra tillgången till och kvaliteten på turismprodukter. 

Kompetensutvecklingen (5) gäller bl.a. företag inom turismnäringen.
Samordning bör ske med gemenskapsinitiativet INTERREG II.
Den totala budgeten uppgår till 89,45 mecu varav EU bidrar med 18 mecu (ca 20 %). 

Av totalsumman går 15,20 mecu till utveckling av tjänster och turism (3) och 12,50 
mecu till kompetensutveckling (5).

Mål 5b. Landsbygdsområden med låg ekonomisk utvecklingsnivå.

Mål 5 b är uppdelat på fem regioner. Det omfattar vissa kommuner i Västerbotten, 
Gävleborg och Dalarna, vidare i västra och sydöstra Sverige samt hela Gotland och 
det s.k. Skärgårdsområdet. Syftet med programmet är att främja landsbygdens ut
veckling och strukturanpassning. Åtgärderna gäller höjning av kompetensen inom 
små och medelstora företag, infrastrukturell- och lokal utveckling, diversifiering av 
den areella näringen samt utveckling av natur- och kulturmiljöer för att främja 
turismen.

Sverige får ca 141 mecu från EU till mål 5b-områden under 1995-99. Med inhemsk 
medfinansiering inräknad blir beloppet ca 727 mecu.
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Mål 5b - Gotland

Det övergripande målet är en ekonomisk, social, miljömässig och kulturell utveckling. 
För detta vill man bl.a. utnyttja öns strategiska läge i Östersjön under mottot ”Got
land - Kulturmötesplatsen i Östersjön”.
Programmet består av fyra åtgärdsområden:

1 näringsliv och turism (gäller bl.a. företags- och produktutveckling samt utveck
ling av landsbygds-, natur- och kulturturism)

2 miljö (även energi och kommunikationer ingår)
3 kompetensutveckling (även satsningar på informationsteknik ingår)
4 ”Kulturmötesplatsen i Östersjön” (gäller bl.a. kultur och identitet samt utbild

ning, forskning och utveckling)
Företags- och produktutvecklingen (1) syftar till att öka Gotlands attraktionskraft 
som besöksmål och utveckla turismen som en kompletterande verksamhet på lands
bygden, särskilt för kvinnor. Ett mål är att förlänga turistsäsongen så att den på sikt 
kan gälla året om. Åtgärderna inbegriper bl.a. en förbättrad marknadsföring och mer 
lättillgänglig information (t. ex. med hjälp av informationsteknik) samt att uppföra 
en kongress- och konsertlokal i Visby. Utvecklingen av landsbygds-, natur- och kul
turturism skall exempelvis ske genom att kulturarvet tas tillvara och levandegörs och 
att utbudet inom turismnäringen breddas. Inriktningar inom turismen kan vara eko
turism eller olika slags tematurism.

Inom miljöområdet (2) är ett av målen att bevara det gotländska natur- och kul
turarvet, och inom kompetensutvecklingen (3) vill man bl.a. satsa på nya utbild
ningsmöjligheter på olika nivåer med inriktning på turism. Utvecklad användning 
av informationsteknik skall öka möjligheterna till kunskaps- och informationsutbyte 
inom skilda områden.

En stor satsning på kulturen sker med lanseringen av Gotland som en internatio
nell kulturmötesplats i Östersjön (4). Målen är att ta tillvara och utveckla det got
ländska kulturarvet (bl.a. genom att bevara och restaurera byggnader), att mark
nadsföra Gotland som ett dynamiskt kultursamhälle och att utveckla Gotland till en 
mötesplats för Östersjöns olika kulturer. I planen ingår att skapa internationella 
kulturcentra (t.ex. ett konstcentrum) och ett forskningsbibliotek med kvalificerad IT- 
utrustning.

Man vill även etablera Gotland som en lockande utbildningsmiljö och en mötes
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plats för internationell forskning, särskilt inom humaniora (exempelvis arkeologi samt 
medeltida konst och arkitektur), miljö och naturvetenskap. Syftet är också att skapa 
en mer positiv attityd till utbildning inom det gotländska samhället. Vidare är mål
sättningen att öka kompetensen inom kulturområdet och öka kunskapsspridningen 
mellan länderna i Östersjöregionen. Redan nu är Gotland samordnare för två av 
Europarådets s.k. Cultural Routes, ”Follow the Vikings” och ”Hanseatic Cities, Routes 
and Management”. En utvidgning av samarbetet på teman om vikingar och Hansan 
eftersträvas.

Den totala budgeten för mål 5b Gotland är drygt 50 mecu varav EU bidrar med 
drygt 11 mecu (ca 22 %). Av detta går ca 28,06 mecu till näringsliv och turism (1). 
Till miljö (2) går ca 7,86 mecu, till kompetensutveckling (3) går ca 8,28 mecu och 
till Kulturmötesplatsen (4) går ca 5,54 mecu.

Mål 5b - Skärgården

I Skärgårdsområdet ingår alla öar utan landförbindelse och med fast boende befolk
ning. Öar i Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mälaren är även inkluderade.

Det övergripande målet för programmet är en levande skärgård. Åtgärderna är upp
delade på fyra åtgärdsprogram:

1 utveckling av arbete och näringsliv (gäller bl.a. turism samt jordbruks- och 
fiskenäringar)

2 natur och kulturmiljö (gäller insatser för att ta tillvara och utveckla skär
gårdens särart, bevara den biologiska mångfalden och vårda kulturmiljön)

3 överbrygga avstånd genom modern infrastruktur (bl.a. med hjälp av utbyggd 
informationsteknik och förbättrade transporter. Utbildning och kompetens
utveckling skall också främjas. Främst gäller det anställda i små och medelstora 
företag samt ungdomar.

4 lokal mobilisering (gäller åtärder som skall stimulera skärgårdsbornas engage
mang och öka deras delaktighet i det som sker samt stärka kulturen och den lo
kala identiteten)

Inom det första åtgärdsområdet kommer satsningar att göras på turismen bl.a. genom 
förbättrad och samordnad marknadsföring och utveckling av miljöanpassad turism. 
Produktutvecklingen kan förbättras och man skall också söka nya nischer inom tu-
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rismen samt sträva efter att förlänga säsongen. Turismnäringen ses som ett område 
som har goda förutsättningar att nyttja ny informationsteknik t.ex. för samordning 
av bokningar och information. Informationen skall också anpassas efter olika mål
gruppers behov. De satsningar som görs inom fiske och jordbruk skall samordnas med 
insatser inom andra områden som t.ex. byggnadsvård och turism.

Det andra åtgärdsområdet innebär bl.a. satsningar på att bevara det öppna land
skapet och att skydda värdefulla kulturmiljöer. I det sammanhanget är det lika vik
tigt att vårda hela miljöer som att bevara specifika byggnader och anläggningar (t.ex. 
bryggor, magasin och torkställningar för nät). Man vill också tillvarata det intresse 
som finns för att utveckla hantverk, byggnadskultur, konst m.m. Vidare vill man sprida 
kunskap om skärgårdens kulturarv.

Inom det fjärde delprogrammet skall de lokala kulturyttringarna stödjas för att 
stärka den lokala identiteten. Åtgärderna innebär stöd till lokala museer, kultur
satsningar på kvinnor och ungdomar samt stöd till utbildning och forskning.

Samordning bör ske med mål 5a samt med gemenskapsinitiativet PESCA och med 
programmet LEONARDO.

Den totala budgeten för Skärgården uppgår till drygt 30 mecu varav EU bidrar med 
drygt 7 mecu (ca 23 %). Inom åtgärdsområdet för utveckling av arbete och närings
liv (1) går ca 3,29 mecu till turismen. Åtgärdsområdet natur och kulturmiljö (2) får 
ca 3,85 mecu. Inom lokal mobilisering (4) går ca 1,9 mecu till att stärka kulturen 
och den lokala identiteten.

Mål 5b - Sydöstra Sverige

Området består av 20 kommuner i Jönköpings, Kalmar, Östergötlands och Krono
bergs län. Det övergripande målet är att öka antalet varaktiga arbetstillfällen.

Tre åtgärdsområden finns:
1 utveckling av små och medelstora företag
2 utveckling av mänskliga resurser (Åtgärderna syftar till att utveckla kompe

tensen, utveckla och utöka högskoleutbildningen, starta branschspecifika kom
petens- och utvecklingscentra, utarbeta ett regionalt forsknings- och utvecklings
program samt gynna lokal utveckling.)

3 tillvaratagande och utveckling av natur- och kulturresurser (bl.a. utveckla och
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diversifiera jordbruk och skogsbruk, utveckla turismen samt stödja och förstärka 
kultur och identitet)

Inom det andra åtgärdsområdet ingår utvekling av ett forsknings- och utvecklings
program för regionen där en inriktning kan vara traditionell byggnadsvård och kul
turturism.

Den del av programmet som gäller natur- och kulturresurser (3) innehåller bl.a. för
slag om olika former av turism eller kulturell verksamhet som komplement till de tra
ditionella näringarna jordbruk, skogsbruk och fiske. Vidare föreslås stöd till dessa nä
ringar för att bevara områden med natur-, miljö- eller kulturvärden. Det finns även 
rena turismsatsningar inom denna del av programmet. De går i första hand ut på att 
utveckla och förbättra den potential av natur, kulturtraditioner, historia och kultur
miljöer som redan finns i området. Åtgärderna gäller t.ex. kompetensutveckling, 
förlängning av turismsäsongen, bättre marknadsföring och en strävan att göra tu
rismattraktionerna mer lättillgängliga. Stöd till och förstärkning av kultur och iden
titet innebär bl.a. insatser för att utveckla regionens kulturarv, bevara och synliggöra 
kulturmiljöer, renovera kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och restaurera det ålder
domliga kulturlandskapet. Vidare är det tänkt att man skall bygga upp materialde
påer av byggnadsmaterial för återanvändning och utveckla nätverk där bygghant- 
verkare och materialleverantörer ingår.

Samordning bör ske med Fjärde ramprogrammet för forskning och utveckling samt 
med gemenskapsinitiativet LEADER II (gäller lokal utveckling).

Den totala budgeten uppgår till drygt 326 mecu varav EU bidrar med drygt 49 mecu 
(15 %). Av totalsumman satsas närmare 54 mecu på utveckling av mänskliga resurs
er (2). Stödet till utveckling av natur- och kulturresurser (3) uppgår till drygt 68 mecu.

* Exempel på projekt som fått stöd inom mål 5b - Sydöstra Sverige

Bordunfestival på Korrö har arrangerats i ett tiotal år och haft besökare från hela 
norra Europa. Nu vill man utveckla Korrö till ett genrecentrum för folkmusik. För 
detta har ett EU-stöd på 47 000 kronor beviljats. Musik i Kronoberg bidrar med 50 
000 kronor. Småländska musikarkivet och landstinget bidrar med 20 000 kronor var
dera och Tingsryds kommun och Vuxenskolan med 10 000 kronor vardera.

Inom projektet Östgötaporten skall man inrätta ett mottagningscentrum för tu-
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rister. Anläggningen skall uppföras där E4:an och Riksväg 55 möts i Ödeshög. Målet 
är att skapa ett upplevelsecentrum med utställningar om hela länets natur, kultur och 
historia. Anläggningen skall även fungera som en bokningscentral för övernattningar 
och liknande. Till förstudier och projektering bidrar EU med 60 000 kronor. Ödes
högs kommun ställer upp med 50 000 kronor och länsstyrelse, kommunförbund samt 
landsting med 30 000 kronor vardera.

Fem kommuner i Kronobergs län deltar i projektet Höglandsturism där syftet bl.a. 
är att utveckla kulturturismen genom ökad samverkan mellan kulturinstitutioner. Pro
jektet inbegriper även inventering och marknadsföring. EU-stödet uppgår till 750 000 
kronor. Kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda bidrar med samman
lagt drygt 2 miljoner kronor.

Föreningen Alvastra krönikespel har beviljats stöd för att göra en förstudie inför 
en teaterfestival (Ombergfestivalen) 1997. Stiftelsen framtidens kultur bidrar med 
100 000 kronor, Länsarbetsnämnden med 84 000 kronor och Ödeshögs kommun 
med 20 000 kronor.

Mål 5b - Västerbotten/Gävle/Dala

Området består av 13 kommuner i de delar av Västerbottens, Kopparbergs och Gäv
leborgs län som inte ingår i mål 2- eller mål 6-området.

De övergripande målen är att främja samarbetet mellan landsbygd, stad och tät
ort för att minska de negativa verkningarna av de långa avstånden.
Tre åtgärdsområden finns:

1 arbete och näringsliv (gäller utveckling av små och medelstora företag, ökat kvinn
ligt företagande, breddad verksamhet inom jord, skog och fiske samt utveckling 
av turismen)

2 mänskliga resurser (gäller stöd till lokal utveckling och kultur)
3 näringslivsmiljö (gäller utveckling av nya kommunikationslösningar och lokal 

service samt kompetensutveckling för framtidens arbetsmarknad)
Turismsatsningen (1) innebär bl.a. en inriktning på upplevelse- och ekoturism genom 
att tillvarata natur och kultur (kulturlandskapet, byggnader, seder och bruk). Även 
företagsutvecklingen gäller till viss del insatser som är ämnade att stärka turismnä
ringen. Som ett komplement till jord- och skogsbruk samt fiske föreslås upplevelse
turism.
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Inom åtgärdsområde 2 kan ett förbättrat kulturutbud locka till sig nya företag och 
öka livskvaliteten i regionen. Stödet skall stärka lokala kulturinstitutioner och kul
tursatsningar, öka kunskapen om kulturarvet och öka tillgängligheten till kultur
miljöerna. Dokumentation och restaurering av kulturmiljöer, information och in
ternationellt kulturutbyte ingår också som åtgärder.

Samordning skall göras med vissa delar av mål 5a. Kopplingar finns också till 
gemenskapsinitiativen LEADER II och INTERREGII. (Inom LEADER II satsas bl.a. 
på turism.)

Totalt uppgår budgeten till drygt 199 mecu varav EU bidrar med närmare 43 mecu 
(ca 21 %). Av totalsumman går drygt 124 mecu till prioriteringen arbete och näringsliv 
(1) och drygt 24 mecu till mänskliga resurser (2).

Mål 5b - Västra Sverige

Området består av 14 kommuner i Värmlands och Älvsborgs län samt Göteborg 
och Bohus län. De övergripande målen är att tillvarata de mänskliga resurserna och 
utnyttja kvinnors och ungdomars kompetens samt öppna regionen mot nya nätverk 
och områden. Den ekonomiska utvecklingen skall baseras på en ekologisk balans. 

Fyra åtgärdsområden finns:
1 utveckling av små företag (gäller bl.a. strategisk företagsutveckling och kompe

tensutveckling)
2 utveckling och diversifiering av den areella sektorn (gäller bl.a. åtgärder för fiske 

och marin utveckling samt jordbruk och miljö)
3 turism och kultur (gäller turism- och kulturutveckling samt kompetensutveckling)
4 kommunikationer och lokal utveckling (gäller bl.a. transporter och informations 

teknologi)
För den areella sektorn (2) är det övergripande målet att utveckla teknik och nya pro
dukter samt hitta nya marknader samtidigt som kulturlandskapet bevaras. För fisket 
finns möjligheter att komplettera verksamheten med fisketurism, båtturism och kul
turturism med inriktning på populär marin vetenskap. På samma sätt kan lands- 
bygdsturism vara en kompletterande verksamhet för jordbruket. Under miljörubri
ken föreslås en utveckling av naturresurserna t.ex. inom turism.

Turismsatsningen (3) gäller till stor del marknadsföring som riktar sig till specifika 
målgrupper vad gäller t.ex. kultur-, eko- eller vinterturism. Syftet är även att för
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söka förlänga säsongen och bredda turismutbudet. Genom kompetensutveckling skall 
kvaliteten inom kultur och turism öka. Utgångspunkten för kultursatsningen är, att 
de lokala kulturella resurserna inventeras och tas tillvara. Det innebär att man skall 
bevara, rusta upp och levandegöra kultur- och naturmiljöer bl.a. genom investeringar 
i museianläggningar och informationscentraler. De etablerade kulturinstitutionerna 
ses också som en utvecklingsbar resurs. Regionen kan även skapa sig en egen profil 
genom olika typer av kulturevenemang.

Samordning med mål 2 Fyrstad bör beaktas inom strategisk företagsutveckling. 
Kopplingar finns även till mål 5 a. De gemenskapsinitiativ som är aktuella för region
en är främst INTERREG II, LEADER II, PESCA och EMPLOYMENT.

Den totala budgeten för mål 5 b Västra Sverige uppgår till drygt 120 mecu varav 
EU bidrar med drygt 30 mecu (ca 25 %). Av totalsumman går drygt 22 mecu till åt
gärder för fiske, jordbruk och miljö (2). Turism och kultur (3) får drygt 23 mecu.

* Exempel på projekt som fått stöd inom mål 5b - Västra Sverige

Vid Vitlycke bällristningsområde i Tanum skall man uppföra ett museum över häll
ristningarna vilka också finns på världsarvslistan. Museet skall bl.a. inrymma en multi
mediadel med en bildbas över hällristningar och hällmålningar från hela världen. 
Utöver basutställningen skall det finnas utrymmen för tillfälliga utställningar, en res
taurang och en museibutik. Driften skall finansieras med entréavgifter.

Det sökta EU-stödet uppgår till totalt ca 11 miljoner, varav 9 miljoner kronor be
viljades i den första beslutsomgången. Bohuslandstinget, som är huvudman för pro
jektet, bidrar tillsammans med Länsarbetsnämnden med 10 miljoner kronor. Tanums 
kommun bidrar med 5 miljoner kronor, Boverket med 7 miljoner kronor och läns
museet ställer upp med personal. Kontaktperson och projektledare är Eva Gesang 
Karlström, tel: 031-63 06 94.

Mål 6. Glesbygd

Mål 6-regioner (färre än 8 invånare / km2) finns endast i Sverige och Finland. I Sverige 
täcker mål 6 hela Jämtland samt vissa kommuner i Norrbotten, Västerbotten, Väs
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ternorrland, Gävleborg, Kopparberg och Värmland. Inom mål 6-området finns utöver 
länsvisa beslutsgrupper även en regional beslutsgrupp placerad i Östersund, som skall 
fatta beslut om ansökningar av mer övergripande karaktär t.ex. om kulturturism.

Det övergripande syftet inom mål 6 är att hjälpa små och medelstora företag att ex
pandera samt att gynna nyföretagande. Kvinnor, ungdomar, långtidsarbetslösa och 
människor som riskerar att bli arbetslösa prioriteras.
Insatserna skall göras inom fem åtgärdsområden:

1 företagsutveckling
2 kompetensutveckling
3 jordbruk, fiske, och naturresurser
4 lokal utveckling
5 samisk utveckling

Inom varje åtgärdsområde finns flera satsningar på kultur och turism. Företagsut
vecklingen (1) gäller bl.a. turismen där målen är ökad effektivitet, bättre marknads
föring, förlängning av turismsäsongen, specialisering på utomhusaktiviteter som vin
tersport, fiske och jakt. En åtgärd för att uppnå detta är utveckling av yrkeskompe
tensen inom turismnäringen.

Inom kompetensutvecklingen (2) föreslås bl.a. satsning på turismforskning. Man 
vill även förstärka utbildningar inom turism vid Mitthögskolan i Östersund.

Målen för insatserna inom jordbruk, fiske och naturresurser (3) är främst att bi
behålla sysselsättningen. På jordbruksområdet betonas även vikten av att bevara 
det öppna landskapet. Som en miljöbevarande insats och som ett värdefullt inslag i 
landskapet nämns skydd av äldre jordbruksbyggnader (exempelvis hölador och lin- 
torkningsbastur). Turismen, t.ex. gårds- och landsbygdsturism, kan fungera som ett 
komplement till jordbruket.

Ett viktigt mål för den lokala utvecklingen (4) är bevarande och vård av det histor
iska kulturarvet i syfte att göra regionerna attraktiva som turistmål. Avsikten med 
detta är också att skapa nya arbetstillfällen inom den privata sektorn. Satsningar 
kan ske på museer, kulturattraktioner, evenemang och kulturella miljöer genom åt
gärder som restaurering, dokumentation, information och marknadsföring. Infor
mationsteknik skall användas för att sprida och bevara kulturhistoriska data. Sam
arbetet mellan kulturinstitutioner, folkrörelser, konstnärer m.fl. skall främjas. Vissa 
åtgärder inriktas på att starta nya företag. Kompetenshöjande insatser som gynnar 
den lokala utvecklingen innebär bl.a. att man främjar ett ökat IT-kunnande samt
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tillhandahåller rådgivning och utbildning för att starta nya företag. Även befintliga 
företag skall få möjligheter att utvecklas och för detta skall man stimulera nätverks
bygge och uppmuntra samarbete för marknadskontakter och kompetensutbyte.

Den samiska utvecklingen (5) innebär bl.a. en satsning på samisk kultur t.ex. i form 
av produktion av multimediapaket (CD-rom, video, bokpresentationer) om histo
ria, kultur, språk och levnadssätt.

Mål 6 bör samordnas med gemenskapsinitiativen INTERREGII, LEADER II, EM
PLOYMENT och ADAPT.

Mål 6 har en total budget på 635,02 mecu varav EU bidrar med 252 mecu (ca 40 %). 
Inom åtgärdsområdet för företagsutveckling (1) går 45 mecu till utveckling av turis
men. Kompetensutveckling (2) får totalt 102,74 mecu och där ingår även vissa in
satser för turismforskning. Inom jordbruk, fiske och naturresurser (3) går 8 mecu 
till miljö- och landskapsvård. Den lokala utvecklingen (4) inbegriper även 16,48 mecu 
till åtgärder inom turism och kultur. Inom samisk utveckling (5) går 5,04 mecu till 
samisk kultur.

Större delen av medlen för 1996 är redan fördelade. Inför 1997 skall varje län göra 
en anslagsframställan som utgör underlag för beslut om fördelning av medlen för 
det året.

* Exempel på projekt som fått stöd inom mål 6 - Gävleborg

Vid Fågelsjö gammelgård pågår projektet Dokumentation och läromedel. Med ut
gångspunkt i en dokumentation av gården skall man bl.a. ta fram en förlaga som 
kan användas för restaureringsrapporter och liknande. Dokumentationen skall inne
hålla historiska kartöverlägg, planritningar, skisser, fotografier, materialbeskrivningar, 
restaureringshistorik m.m. Materialet som skall överföras till CD-rom/multimedia 
skall även kunna användas i undervisning och i utställningar. Syftet är också att kunna 
använda multimedia t.ex. för att visa miljöer som är stängda för allmänheten. Riks
antikvarieämbetet bidrar med 400 000 kronor inom projektet Tradition och bygg- 
produktion, Ljusdals kommun bidrar med 30 000 kronor och länsstyrelsen med 
50 000 kronor. Fågelsjö hembygdsförening och projektgruppen Multikult bidrar 
med 10 000 kronor vardera. Projektledare och kontaktperson är Åsa Sandström på 
Propus AB/Projektgruppen Multikult, tel: 0651-120 50.
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Exempel på projekt som fått stöd inom mål 6 - Jämtland

Ett av de beviljade stöden i Jämtland går till att bygga en permanent informations- 
utställning i ett kulturturistiskt besökscentrum i Handöl i Jämtland. Där skall man 
bland annat göra en utställning om täljstensbrytningen och visa konsthantverk i 
täljsten. Kommun och länsstyrelse är medfinansiärer och Jämtlands läns museum 
bidrar med fackkunskap. Kontaktperson för informationsutställningen i Handöl är 
Ove Hemmendorff, Jämtlands läns museum, tel: 063-15 01 00.

Stöd går också till en informationsanläggning i Överhogdals by i Härjedalen. Ut
gångspunkten för anläggningen är fyndet av Överhogdalsbonaden och en utställ
ning skall byggas kring denna. En rekonstruktion av bonaden skall också ställas ut. 
Projektet drivs och samordnas av Överhogdals byalag. EU-stödet uppgår till drygt 1,3 
miljoner kronor. Länsstyrelsen bidrar med nästan lika mycket, Härjedalens kommun 
ställer upp med drygt 370 000 kronor och Boverket med 330 000 kronor. Kontakt
person är Ulla Persson, Överhogdals byalag, tel: 0680-821 24.

Hembygdsföreningen i Alsen driver ett projekt som bl.a. syftar till att göra bygd
en attraktiv som besöksmål. Utgångspunkten är hällristningarna i Glösa med det ofta 
förekommande älgmotivet. Projektet har fått ett EU-bidrag på 405 000 kronor. Läns
arbetsnämnden har bidragit med 782 000 kronor, länsstyrelsen med 110 000 kro
nor och Krokoms kommun med 90 000 kronor.

Inom projektet Tio byar runt sjön Näkten skall man bl.a. göra en byggnadsantikvar- 
isk och arkeologisk inventering av bygden och dokumentera företeelser som t.ex. kol
bottnar, torpargrunder, fäbodar, textilier, sägner och levnadsmönster. Inventeringen 
skall sedan utgöra underlag för utveckling av en småskalig turism med inriktning på 
natur och kulturhistoria. Lokala entreprenörer skall uppmuntras att delta i utveck
lingsarbetet. Projektet drivs av Åtigårns ekonomiska förening. Från EU har man fått 
drygt 710 000 kronor. Länsstyrelsen bidrar med 280 000 kronor, Länsarbetsnämn
den med drygt 63 000 kronor och Bergs kommun med 42 000 kronor. Genom ALU- 
och API-bidrag skjuts 328 000 kronor till. Åtigårns ekonomiska förening bidrar 
med egna arbetsinsatser för 268 000 kronor. Projektintäkter och liknande utgör 
100 000 kronor. Jämtlands läns museum bidrar med fackkunskap. Projektledare och 
kontaktperson är Margaretha Lindbäck-Hansson, tel: 0687-511 72.

Vid Krångede kraftverk skall Krångede museiförening inrätta ett museum som skil
drar Krångedes framväxt under anläggningstiden och den effekt som kraftverket hade
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på bygden och den betydelse elförsörjningen fick för resten av landet. EU-bidraget 
uppgår till 440 000 kronor. Länsstyrelsen har bidragit med 600 000 kronor och läns
arbetsnämnden med knappt 400 000 kronor. Kontaktperson för projektet är Bertil 
Nilsson, tel: 0696-202 80.

Forskningsprojektet Fjällregionens natur- och kulturmiljövärden som bedrivs vid 
Mitthögskolan i Östersund skall utvecklas. Projektet gäller fjällägenheterna och det 
stöd som beviljats skall bl.a. gå till att utveckla fjällforskningen vid Mitthögskolan. 
Till detta har man fått ett EU-stöd på ca 500 000 kronor. Riksantikvarieämbetet bi
drar med lika mycket. Kontaktperson är Eivind Torp vid Mitthögskolan, tel: 063- 
16 53 60.

* Exempel på projekt som fått stöd inom mål 6 - Norrbotten

Arvidsjaur lappstad har beviljats 765 000 kronor från EU för upprustning av skogs- 
samiska timmerkåtor. Lappstaden skall även utvecklas som besöksmål. Nationella 
medfinansiärer är Arvidsjaur kommun, Länsarbetsnämnden, länsstyrelsens kultur
miljöenhet och Svenska Cellulosa AB.

Ladprojektet i Kalix älvdal drivs av studieförbundet Vuxenskolan. Projektet som 
gäller upprustning av lador har beviljats EU-stöd på närmare 480 000 kronor. Läns
styrelsens kulturmiljöenhet bidrar med 430 000 kronor, Kalix kommun och Arbets
förmedlingen med 50 000 kronor vardera.

Lapplands festspel, en kammarmusikfestival, har fått ett bidrag från EU på drygt 
330 000 kronor. Arjeplogs kommun bidrar med 170 000. Fondintäkter, sponsring 
och projektintäkter utgör drygt 640 000 kronor. Syftet med festivalen är bl.a. att göra 
området mer attraktivt för de boende och även locka besökare.

Övertorneå naturskyddsförening skall iordningställa Hahninvittiko fäbod som be
söksmål. Man skall rusta upp byggnaderna, röja slåttermarker, inhägna skogsbetet 
samt ordna skyltning och parkering. Tanken är också att fäboden skall vara i drift 
varje år. Bidraget från EU uppgår till 200 000 kronor. Nationell medfinansiär är läns
styrelsen som bidrar med 317 000 kronor. Övertorneå kommun skjuter till 10 000 
kronor. Privat sponsring fås i form av virke från ett skogsbolag.
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Exempel på projekt som fått stöd inom mål 6 - Värmland

Värmlandskooperativen vill inom projektet Idéstation Dalby bevara den gamla kul
turen med teknikens hjälp, bl.a. CD-ROM. För detta har man beviljats pengar till 
ett projekt som skall visa bygdens språkliga och kulturella särart. Samarbete skall ske 
med Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Under 1996 bidrar EU med närmare 
760 000 kronor. Medfinansiärer är landsting, kommun och länsstyrelse som bidrar 
med drygt 146 000 kronor vardera samt länsarbetsnämnden som bidrar med drygt 52 
000 kronor.

Nordvärmlands Jakt- och Fiskemuseum har beviljats medel till ett projekt som skall 
utgöra en grund för framtida regionala kultursatsningar. Med utgångspunkt från Riks
antikvarieämbetes fornminnesinventering är det tänkt att flera forskningsprojekt 
om Nordvärmlands tidigare historia skall startas. Resultaten skall levandegöras i Jakt- 
och Fiskemuseet. Den totala kostnaden för perioden 1996-2000 uppgår till drygt 4 
miljoner kronor. Landstinget svarar för 100 000 kronor och Lunds universitet samt 
Riksantikvarieämbetet för 1,98 miljoner kronor. EU-medlen utgörs av 2 miljoner kro
nor. Av detta kommer 200 000 kronor att betalas ut under 1996.

Finnskogsfestivalen är tänkt att bli en årligen återkommande kulturmanifestation. 
Inom projektet skall ungdomar erbjudas projekt- och ALU-anställningar genom ar
betsförmedlingen. Syftet är bl.a. att ge arrangemanget en möjlighet att fortleva, öka 
sysselsättningen och att etablera ett samarbete med Norge och Finland inom turism, 
forskning och utbildning. Projektet drivs av kulturnämnden, Heidruns, föreningsrå
det Stjärnan, musikföreningen Ge och Hör, studieorganisationer och hembygdsför
eningar. För 1996 uppgår EU-medlen till 300 000 kronor. Länsarbetsnämnden bidrar 
med 100 000 kronor. Torsby kommun, landsting, länsstyrelse, Värmlands museum 
och Statens kulturråd bidrar med 50 000 kronor vardera.

Skogsvårdsstyrelsens projektet Skog & Historia 96 syftar till att kartlägga kul
turlämningar och sprida kunskapen om dessa till alla som brukar skogen. Även kom
muner och hembygdsföreningar skall kunna dra nytta av informationen. Projektet 
skapar 10 000 dagsverken fördelat på 100 personer enbart i Tosby kommun. EU-med
len uppgår till 1,5 miljoner kronor. Länsarbetsnämnden bidrar med drygt 1,2 mil
jon kronor. Privat finansiering utgör 800 000 kronor. Länsstyrelsen bidrar med drygt 
133 000 kronor, Skogsvårdsstyrelsen med 60 000 kronor och Torsby kommun med 
66 000 kronor.
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Exempel på projekt som fått stöd inom mål 6 - Västerbotten

Ett projekt i Malå går ut på att marknadsföra Malå, men också på att engagera bygd
ens ungdomar i olika aktiviteter. Bland annat skall satsningar göras på delprojektet 
”Ung på scen” där skolungdomar i årskurs 1-9 får delta i olika sceniska framträ
danden. Man skall även inrätta ett 60-talsmuseum med utgångspunkt från 60-talet i 
Malåbygden. Syftet med projekten är att engagera invånarna men även göra bygden 
mer attraktiv för besökare. EU bidrar med 150 000 kronor och länsstyrelsen med 100 
000 kronor. Malå kommun, bygdens företagare och föreningen Musik vid Malån bi
drar med 50 000 kronor vardera. Projektansvarig är Torkel Lindh, tel: 0953-141 96.

Västerbottens museum har genom intervjuer och fotografering dokumenterat familje
livet i Västerbotten. Projektet, som pågått en tid, skall belysa familjen under 1900-ta- 
let. För bearbetning och registrering av materialet har man fått ett EU-stöd på drygt 
95 000 kronor. Länsstyrelsen har bidragit med 90 000 kronor och länsarbetsnämnd
en med ca 100 000 kronor. Arbetsförmedlingen har bidragit med 1 miljon kronor 
till ett flertal ALU-anställningar.

Tre projekt som ingår i turismsatsningen ”Sevärt i Västerbottens län” har beviljats 
stöd. Kulturum Torvsjö Kvarnar i Åsele kommun har bl.a. fått stöd till nybyggnad av 
ett besökscentrum. Besökscentret har försetts med toaletter, en butik, ett videorum 
och en utställning om Torvsjö by. Vägen Sju Älvar mellan Holmsund och Borgafjäll 
skall förses med skyltar som informerar om sevärdheter utmed vägen. En småskrift 
som beskriver sevärda natur- och kulturmiljöer skall också framställas. Projektet drivs 
av vägföreningen Sju élvar. Bidrag har också gått till Vindelälvsvägen där man skall 
sätta upp skyltar och ge ut en informationsskrift om sevärda natur- och kulturmiljöer 
längs vägen. Projektet drivs av ViEF (Vindelälvskommunernas ekonomiska förening). 
Projektledare för ”Sevärt i Västerbotten” är Maria Wikman, tel: 090-10 72 47.

* Exempel på projekt som fått stöd inom mål 6 - Västernorrland ----------------------

På Pelle Molins Museum i Sollefteå skall man göra en jubileumsutställning till 100- 
årsminnet av konstnären Pelle Molin. Pelle Molins stuga skall rustas upp och nytryck 
skall göras av delar av hans produktion. EU bidrar med 98 000 kronor. Vattenfall, 
Sollefteå kommun och landstinget bidrar med 25 000 kronor vardera. Sollefteå Energi
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AB skjuter till 5 000 kronor och länsstyrelsen 20 000 kronor. Den privata finansie
ringen utgör 30 000 kronor och intäkter 2 000 kronor.

Ett Naturrum i Borgsjö, Ånge kommun skall ingå i en turistinformationsanlägg- 
ning där man bl.a. skall bygga upp intressanta miljöer som speglar kommunens natur- 
och kulturhistoria. Med hjälp av IT-teknik skall de anställda kunna kommunicera 
med andra turistföretag och turistbyråer. I projektet ingår även ett utbildningspro
gram för personalen. EU har bidragit med 840 000 kronor, Ånge kommun med 350 
000 kronor, Länsstyrelsen med 270 000 kronor, Naturvårdsverket med 150 000 kro
nor och näringslivet med 70 000 kronor.

Mitt i Sverige Turism är en marknadsföringskampanj inom turismen som syftar till 
att utifrån regionens förutsättningar skapa en fungerande och uthållig turismverk
samhet. Stödet från EU uppgår till 545 000 kronor. Länsstyrelsen bidrar med närmare 
580 000 kronor, landstinget med 735 000 kronor, kommunerna med drygt 920 000 
kronor och turismnäringen med drygt 880 000 kronor.

I projektet vid Åsens såg ingår att restaurera sågverksbyggnader och att driva så
gen för att visa hur en äldre industrihistorisk skogshantering gick till. Tillsammans 
med den närliggande hembygdsgården och ett Naturrum skall orten göras till ett in
tresseväckande besöksmål. Till projektet bidrar EU med 550 000 kronor. Svenska 
medfiansiärer är länsstyrelsen och Åsens byggnadsförening som bidrar med 550 000 
kronor respektive 73 000 kronor.
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Mål som gäller hela Sverige

Mål 3. Sysselsättning

Syftet är att bekämpa långtidsarbetslöshet samt underlätta för ungdomar och utsatta 
grupper, t.ex. invandrare och handikappade, att komma in pa arbetsmarknaden. 
Insatserna koncentreras på fyra åtgärdsområden:

1 utbildning
2 vägar till arbetsmarknaden
3 rådgivning och vägledning
4 utveckling av små och medelstora företag och startande av nya företag.

Inom det första åtgärdsområdet inriktas åtgärderna bl.a. på anpassad utbildning ef
ter de olika målgruppernas behov, stöd till unga med låg eller ingen utbildning, stöd 
till kvinnor som väljer traditionellt manliga yrken och kompletterande utbildning för 
långtidsarbetslösa. Det kan t.ex. gälla utbildning i äldre bygghantverksyrken.

För att underlätta inträdet på arbetsmarknaden (åtgärdsområde 2 och 3) ges stöd 
till jobbsökarverksamhet, praktik och kompetensutveckling inom IT-området (bl.a. 
datortek). För att gynna nyföretagande (4) föreslås olika starta eget-verksamheter, 
näringsstöd m.m.

Målgrupper är i första hand ungdomar mellan 18 och 24 ar, langtidsarbetslösa, in
vandrare i storstäder samt arbetshandikappade. De områden som har den sämsta 
sysselsättningsstrukturen skall prioriteras. Arbetsmarknadsstyrelsen har ett övergri
pande ansvar för programmet. Det administreras av länsarbetsnämnderna och i vissa 
fall av de regionala beslutsgrupperna på länsstyrelsen.

Åtgärderna bör samordnas med gemenskapsinitiaivet EMPLOYMENT.
Mål 3 för Sverige har en total budget på 771 mecu varav EU bidrar med 347 mecu 

(ca 45 %). Av totalsumman går 296 mecu till utbildning (1), 222 mecu till vägar till 
arbetsmarknaden (2), 73 mecu till rådgivning och vägledning (3) samt 149 mecu till 
företagsutveckling (4).

____________________ * Exempel på projekt som fått stöd inom mål 3 - Kalmar län --------

På Öland skall Kalmar läns museum slutföra en inventering av arkeologiska lös
fynd. Materialet skall sedan sammanställas i en databas. Arbetet kommer att kom
plettera tidigare fornminnesinventeringar. Resultatet skall så småningom vara till
gängligt även för allmänheten. Projektet sysselsätter två projektanställda arkeologer
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och 16 ALU-anställda. EU-stödet utgör närmare 1,5 miljoner kronor. Arbetsför
medlingen och Länsarbetsnämnden bidrar tillsammans med drygt 1,6 miljoner kro
nor, länsstyrelsen med drygt 30 000 kronor, Borgholms och Mörbylånga kommu
ner med drygt 27 000 kronor vardera och länsmuseet med 55 000 kronor.

— — * Exempel på projekt som fått stöd inom mål 3 - Hallands län --------------------------

Projektet Grön svenska i Hallands län vänder sig till arbetslösa invandrare. Syftet är 
bl.a. att deltagarna skall lära sig arbetsplatssvenska och få arbetslivsträning samtidigt 
som man ägnar sig åt praktiskt arbete inom natur-, kultur- och miljöområdet. Pro
jektet drivs av Skogsvårdsstyrelsen i samarbete med AmuGruppen Väst AB och ar
betsförmedlingarna i Halmstad, Hyltebruk och Laholm. EU-stödet uppgår till drygt 
8,6 miljoner kronor. Skogsvårdsstyrelsen bidrar med drygt 3,7 miljoner kronor, Amu
Gruppen med drygt 3,8 miljoner kronor och Länsarbetsnämnden med drygt 11,5 mil
joner kronor.

Mål 4. Mildra strukturomvandlingens effekter

Syftet är att mildra effekterna av strukturomvandlingen. Satsningen görs på kompe
tensutveckling i mindre och mellanstora företag inom alla branscher i hela Sverige. 
Kompetensutveckling och förnyad arbetsorganisation skall leda till att företagen får 
ökad konkurrenskraft och att de bättre klarar av förändringar i framtiden.

Åtgärderna delas upp i två steg. Steg 1 innebär en analys av behovet av kompe
tensutveckling (t.ex. kunnande om IT-användning och produktutveckling) som upp
står i samband med ny arbetsorganisation och utveckling inom företaget. Detta skall 
resultera i en handlingsplan. Steg 2 motsvarar genomförandet av handlingsplanen. Ut
över steg 1 och 2 ges även stöd till nätverksbygge där företag, anställda och andra ak
törer ingår.

Målgrupper är företag med högst 49 anställda, i enstaka fall även företag med högst 
250 anställda. Prioriteringar görs för dem som riskerar att få en försvagad ställning 
i företaget eller på arbetsmarknaden. Det gäller särskilt dem som har kort eller gam
mal basutbildning, vissa kontorsanställda, anställda med arbetshandikapp och in
vandrare. Åtgärderna riktas även till kvinnor inom den offentliga sektorn.

Åtgärderna bör samordnas med gemenskapsinitiativen EMPLOYMENT, ADAPT,
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LEONARDO och SOKRATES.
Den totala budgeten för mål 4 i Sverige är ca 650 mecu. För steg 1 och steg 2 kan 

upp till 25 % av kostnaderna täckas av bidrag från EU. Svenska staten står för 25 % 
och företagen själva för resten. Stödet kommer att ges i form av s.k. kompetenscheckar 
(dessa fungerar även som ansökningshandlingar).

Mål 5a. Stöd till jordbruk, skogsbruk och fiske

Syftet är att främja landsbygdens utveckling genom att strukturera om och effektivi
sera jord- och skogsbruk samt fiske. Mål 5a har en total budget på ca 623 mecu. 
Mål 5a består av fyra delar:

1 kompensationsbidrag till jordbrukare
2 startstöd till yngre jordbrukare
3 stöd till vidareförädling och saluförsel av produkter från jord- och skogsbruk
4 fiske

Med kompensationsbidraget till jordbrukare (1) vill man bl.a. trygga ett fortsatt jord
bruk i områden där produktionsförutsättningarna är sämre. De geografiska områ
dena är avgränsade enligt kriterier som EU ställt upp. Bidraget är 595 miljoner kro
nor per år varav EU bidrar med 175 miljoner kronor (ca 30 %).

Syftet med startstödet (2) är att underlätta för yngre människor att försörja sig på 
jordbruk, trädgård eller renskötsel. Vissa kompletterande verksamheter som t.ex. 
hantverk, skogsbruk och turism (upplåtelse av jakt och fiske, stuguthyrning, pensio- 
natsrörelse m.m.) får också räknas till de stödberättigade företagen. Startstödet per 
företag är högst 200 000 kronor för en femårsperiod. Inom mål 6 kan 75 % av kost
naderna täckas av bidrag från EU och i övriga Sverige 50 %.

Stödet till vidareförädling och saluförsel (3) syftar till att förbättra och rationali
sera behandlingen, bearbetningen och avsättningen av produkterna. Beloppet är 70 
miljoner kronor per år varav EU bidrar med 50 miljoner kronor.

Insatserna för fisket (4) gäller områden utanför mål 6-regioner. Åtgärderna är in
riktade på anpassning av fisket efter resursernas storlek, modernisering och utveck
ling av vattenbruket, skydd av marina områden, förbättring av utrustning i fiske
hamnar, förädling och saluförande av fiskets och vattenbrukets produkter samt mark
nadsföring. För fiskedelen har Sverige tilldelats 40 mecu.
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Gemenskapsinitiativ

Syfte och villkor

Gemenskapsinitiativen är ett komplement till EU:s övriga strukturpolitik. De syftar 
till att lösa specifika problem som är gemensamma för flera regioner eller medlems
länder. De projekt som startas inom gemenskapsinitiativens ram skall således vara 
överförbara till andra regioner eller områden. De skall även innebära nytänkande, ha 
en lokal eller regional förankring, bygga på lokala eller regionala initiativ samt ofta 
ske i samarbete med flera medlemsländer. Det stöd som ges inom gemenskapsinitia
tiven är också till stor del riktat till de olika målområdena. Åtgärderna inom samma 
verksamhetsområde måste med andra ord samordnas. Samtliga gemenskapsinitiativ 
kräver nationell medfinansiering. EU kan bidra med 25-75 % av den totala kostna
den. Resten måste finansieras med nationella offentliga eller privata medel.

Gemenskapsinitiativ i Sverige

De svenska programmen utarbetas enligt de riktlinjer som ställts upp av EU. Ofta är 
det olika myndigheter som ansvarar för utformningen av programmen. Program
men skall sedan godkännas av kommissionen och först därefter kan man söka me
del till projekt. Några program har redan startat (juli 1996) och resten väntas komma 
igång under hösten 1996. De olika kontaktinstanserna kan lämna närmare upplys
ningar (se respektive gemenskapsinitiativ).

För gemenskapsinitiativen, liksom för målen, finns grupper på central och regio
nal nivå som skall ansvara för programmens genomförande. En övervakningskom
mitté (i vissa fall samma som för det berörda målområdet) skall se till att reglerna följs 
och att uppställda mål uppfylls. Det övergripande ansvaret för programmen har olika 
statliga verk och instanser.

Av EU:s tretton olika gemenskapsinitiativ är åtta aktuella för Sverige: ADAPT, EM
PLOYMENT (som består av tre delprogram: NOW, YOUTHSTART och HORIZON), 
INTERREGII, KONVER, LEADER II, PESCA, SME och URBAN. Åtgärderna inom 
programmen gäller områden som industriell förändring, sysselsättning, perifera re
gioner, landsbygdsutveckling, samarbete och nätverk över gränser, omstrukturering 
av fiskenäringen och stadsförnyelse.
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För några gemenskapsinitiativ (ADAPT, EMPLOYMENT, INTERREG II och 
delar av LEADER II) finns krav på samarbete med andra medlemslander.

Stöd till kulturen

De initiativ som i första hand kan vara intressanta för kultursektorn är EMPLOY
MENT, INTERREG II, KONVER, LEADER II och URBAN. Även inom PESCA finns 
vissa åtgärder som rör kulturturism. I programmen ADAPT och SME finns inga ut
talade insatser för kultur, men nya verksamhetsområden för företag (ADAPT) och 
stöd till små och medelstora företag (SME) kan innebära satsningar på t.ex. kultur
turism. I sammanhanget kan påpekas att många turismföretag är just små eller mycket 
små företag.

Information om de svenska gemenskapsinitiativen

Gemenskapsinitiativ Informationsansvariga

ADAPT Svenska EU-programkontoret

EMPLOYMENT Svenska EU-programkontoret

INTERREG II Respektive sekretariat för de olika INTERREG-områdena

och NUTEK

KONVER NUTEK

LEADER II Glesbygdsverket

PESCA Fiskeriverket och länsstyrelser

SME NUTEK

URBAN Socialdepartementet och Malmö stad
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ADAPT

Syfte och innehåll: Hjälpa anställda och företag att klara strukturförändringar, öka 
företagens konkurrensförmåga, motverka arbetslöshet genom kompetensutveckling 
samt skapa nya arbeten och nya verksamhetsområden för mindre företag. Man vill 
även främja utbyte av erfarenheter och information mellan regioner i Sverige och 
andra EU-länder. Detta skall uppnås bl.a. med utbildning, rådgivning, nätverksbygg
ande och ökat användande av informationsteknik. Aktiviteterna kan omfatta alla verk
samheter inom industri- och servicesektorn.
Villkor: Förutom Sverige bör minst två andra EU-länder delta i varje projekt. Varje 
projektomgång skall pågå i minst två år. Projekt som anknyter till andra relevanta EU- 
program och verksamheter samt projekt som innebär nationellt samarbete mellan of
fentliga och privata verksamheter prioriteras. Programmet har i första hand en kopp
ling till mål 4 men bör även samordnas med mål 2, 3 och 6, gemenskapsinitiativen 
EMPLOYMENT och SME samt programmet LEONARDO.
Vem kan söka? Programmet gäller hela Sverige. Offentliga myndigheter och privata 
företag, arbetsmarknadens parter, forsknings- och utvecklingsinstitutioner, han
delskammare, företagsorganisationer och nätverk kan delta.
Finansiering: Av kostnaden kan 50 % täckas av medel från EU (75 % i mål 6-områden). 
Programperiod: 1995-99.
Budget: Sverige får 11,25 mecu från EU under perioden 1995-99 varav 0,5 mecu 
går till mål 6- områden.
Ansökningsdatum: Under perioden 1995-99 skall två projektomgångar genomfö
ras. Den första omgången startade under 1995. Den andra omgången beräknas starta 
under 1997.
Ansvarig i EU: DG V
KontaktinstansZ-person: Svenska EU-programkontoret.

Exempel på projekt: Projekten ”Vallonbruken i Uppland” och ”Utflyktsmål på lands
bygden” i Norrbotten har beviljats ett EU-stöd på 700 000 kronor respektive 1,3 mil
joner kronor för perioden 1996-98. Inom projektet "Vallonbruken i Uppland” skall 
man i första hand satsa på kompetensutveckling och utbildning av guider och små
företagare inom turismnäringen men även på marknadsföringsinsatser, det senare bl.a. 
i form av ett informationscentrum som skall inrättas i Österbybruk. Det norrbottniska
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projektet gäller besöksmål som lantgårdar och hembygdsgårdar samt verksamheter 
som t.ex. hantverk. Inom projektet skall man ge kurser för dem som ansvarar för 
besöksmålen samt satsa på gemensam marknadsföring. Projekten ingår i det trans- 
nationella nätverket Eurotourism. I nätverket deltar även Danmark, Finland, Tysk
land, Nederländerna, Belgien, Wales, Grekland och Italien. Samordnare för nätverk
et är handelshögskolan på Lolland i Danmark. Svensk samordnare är Sveriges lant
bruksuniversitet och kontaktperson där är Ulf Brangenfeldt, tel: 018-67 10 00.

EMPLOYMENT: HORIZON, YOUTHSTART OCH NOW

Syfte och innehåll: EMPLOYMENT består av tre delprogram; HORIZON, YOUTH
START och NOW. HORIZON har till syfte att underlätta för handikappade, in
vandrare och andra svaga grupper att komma in på arbetsmarknaden. YOUTHSTART 
skall underlätta inträdet på arbetsmarknaden för ungdomar under 20 år. NOW (New 
Opportunities for Women) syftar till att minska arbetslösheten bland kvinnor och öka 
jämställdheten mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden.
Projekten inom EMPLOYMENT kan innefatta utbildning, praktik, vägledning, ar
betsförmedling, sysselsättningsskapande åtgärder, stöd till småföretagande och ko
operativ, spridning av information samt kunskapsuppbyggnad. De sysselsättnings
skapande åtgärderna kan innebära att man tar tillvara de lokala resurserna t.ex. inom 
turism och kultur. Inom YOUTHSTART strävar man efter att integrera ungdomar på 
arbetsmarknaden genom nya typer av anställningar och genom att underlätta särskild 
utbildning t.ex. inom områdena konst, kulturarv, miljöskydd och stadsförnyelse. 
Villkor: Minst två medlemsländer skall delta i projekten. Mål 1- och mål 6-områden 
prioriteras. Projekten bör även komplettera andra relevanta åtgärder och program 
inom mål 2, 3, 4 och 5b samt gemenskapsinitiativet LEONARDO.
Vem kan söka? Programmet som gäller hela Sverige vänder sig till instanser både inom 
offentlig och privat sektor, t.ex. myndigheter, kommuner, företag, organisationer och 
arbetsmarknadens parter.
Finansiering: EU kan bidra med maximalt 75 % av totalkostnaden inom mål 6. Utan
för mål 6 kan högst 50 % erhållas från EU.
Programperiod: 1995-98.
Budget: Sverige får 20,69 mecu från EU under 1995-99. En miljon ecu går till projekt
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inom mål 6. Av det totala beloppet går 50 % till HORIZON, 25 % till YOUTHSTART 
och 25 % till NOW. Ca 40 % används för den första projektomgången (som startade 
1995) och 60 % för den andra (som startar 1997).
Ansökningsdatum: Nästa möjlighet att starta projekt blir under 1997. Ansökningar 
kommer troligen att kunna lämnas in under hösten 1996.
Ansvarig i EU: DG V
Kontaktinstans/-person: Svenska EU-programkontoret.

Exempel på projekt: Inom EMPLOYMENT/NOW deltar informationskooperativet 
I Agendum i Svenstavik i nätverket MUWIC (Multimedia for Women in Cultural In

dustries). Projektet som är inriktat på multimedia för kvinnor med relation till kul
tur och turism skall pågå i drygt två år till slutet av 1997. Övriga deltagare är 
Manchester Institute of Popular Culture vid Metropolitan University i Manchester 
och Gesellschaft für Managemententwicklung und Weiterausbildung i Berlin.

I projektet ingår bl.a. en arbetsmarknadsutbildning i data och multimedia som 
anpassats till kvinnors teknikinlärning. Utbildningen inriktas även på personlig ut
veckling, språkträning och kännedom om det europeiska samarbetet. Målet är att 
kursdeltagarna, en mindre grupp arbetslösa kvinnor, skall få grundläggande kun
skaper om datakommunikation och även kunna göra enklare multimediaprodukter 
och bildspel. Med hjälp av praktik skall man få en inblick i hur multimedia kan an
vändas kommersiellt inom kulturområdet. Undersökningar som gjorts om hur sek
torn använder den moderna tekniken ligger delvis till grund för kursens utformning. 
Andra utbildningsinsatser inom projektet vänder sig till kvinnliga företagare. En 
viktig del är information och kommunikation mellan de tre deltagande länderna.

Av totalkostnaden på 2,6 miljoner kronor bidrar EU med 75 % och Länsarbets- 
( nämnden med 25 %. Kontaktperson för det svenska deltagandet är Ann-Margreth 

Göransson på Agendum, tel: 0687-164 12.

INTERREG II

(Community Initiative Concerning Border Areas)

Syfte och innehåll: Stimulera samarbete i gränsregioner och stödja projekt där efter
satta gränsområden gynnas. Stödet går till att färdigställa energinät, att planera och
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igångsätta olika program för gränssamarbete, underlätta informationsflödet och eta
blera gemensamma institutionella och administrativa strukturer. Åtgärderna kan bl.a. 
gälla utveckling av turism, främjande av samarbete inom utbildning och kultur, vil
ket inbegriper samarbete på högskolenivå mellan forskningscentra, universitet och yr
kesskolor.

INTERREGII i Sverige gäller åtta områden (se karta s. 53). Inom samtliga områden 
ser man kultur och turism som en viktig faktor för regionens sociala och ekonomiska 
utveckling. Åtgärderna gäller bl.a. bättre marknadsföring, information, utbildning 
inom turismområdet samt bevarande och upprustning av byggnader och kulturmiljöer. 
I vissa program finns även åtgärder för gränsöverskridande fysisk planering.

INTERREG-områden där Sverige medverkar:

Nordkalotten
Gäller Norrbottens län i Sverige; Nordland, Troms och Finnmark fylken i Norge samt 
Lapplands län i Finland. Den totala budgeten för området är 40,7 mecu.

Barents euroarktiska region
Gäller Norrbottens län i Sverige, Lapplands län i Finland, de norska fylkena Nord
land, Troms och Finnmark samt Murmansk oblast, Arkangelsk oblast och Karelska 
republiken i Ryssland. Programmet gäller samarbete med Norden. Den totala bud
geten är 35,5 mecu.

Programmet för Nordkalotten berör endast nordiska samarbetsprojekt medan 
Barentsprogrammet även inbegriper samarbete mellan Norden och Ryssland. Pro
grammen skall samordnas.

Kvarken och Mittskandia
Gäller Västerbottens län och Örnsköldsviks kommun i Västernorrlands län i Sverige; 
Vasa kustregion, Mellersta Österbotten, och södra Österbotten i Finland samt Helge
land i Nordlands fylke i Norge. Den totala budgeten för området är 16,45 mecu.

Nordens gröna bälte
Gäller Jämtlands län i Sverige och Nord- och Sör-Tröndelag i Norge. Den totala bud
geten är 25,28 mecu.
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Inre Skandinavia
Gäller delar av Kopparbergs län i Sverige och delar av Hedmark, Akershus och Öst- 
folds fylken i Norge. Den totala budgeten för området är 19 mecu.

Ett gränslöst samarbete
Gäller sex kommuner i Göteborgs och Bohus län och fem kommuner i Älvsborgs 
län i Sverige samt nio kommuner i den yttre delen av Östfold fylke i Norge. Den to
tala budgeten är 24 mecu.

Skärgårdsregionen
Gäller Stockholms skärgård samt delar av skärgården i Uppsala och Södermanlands 
län i Sverige, Åland med skärgård samt västra delen av Uusima i Finland. Den totala 
budgeten är på 9,5 mecu.

Öresundsregionen
Gäller Malmöhus län i Sverige samt Fredriksbergs och Köpenhamns kommuner och 
Amt i Danmark. Roskilde Amt och Kristianstad län ingår som angränsande region
er med begränsade stödmöjligheter). Den totala budgeten är 28 mecu.

Villkor: Se under Syfte och innehåll, Vem kan söka? och Finansiering. Åtgärderna bör 
samordnas med mål 2, 5b, och 6.
Vem kan söka? Lokala och regionala myndigheter, forskningscentra, universitet, yrkes
skolor m.fl.
Finansiering: EU:s bidrag måste i regel matchas med motsvarande summa nationella 
medel. De länder som inte är medlemmar i EU får stå för sina egna kostnader. 
Programperiod: 1994-99.
Budget: För de INTERREG-program som Sverige deltar i är den totala budgeten 195,38 
mecu. EU svarar för 25-40 % av den totala kostnaden. Bidraget till enbart Sverige ut
görs av närmare 50 mecu. Alla deltagande länder inom respektive region bidrar till fi
nansieringen.
Ansökningsdatum: Ansökningsdatum varierar för de olika regionerna. I en del fall har 
man fasta ansökningsdatum, i andra fall kan ansökningar lämnas in fortlöpande. Kon
takta respektive sekretariat för närmare information.
Ansvarig i EU: DG XVI
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KontaktinstitutionZ-person i Sverige: NUTEK kan lämna övergripande information.
För information om varje delprogram kan man även kontakta de olika sekretariaten:
Nordkalotten och Barents euroarktiska region - länsstyrelsen i Norrbottens län
Kvarken och Mittskandia - länsstyrelsen i Västerbottens län
Svensk-norskt samarbete - respektive länsstyrelse
Skärgårdsregionen - Skärgårdssamarbetet på Åland
Öresundsregionen - Öresundskommittén i Köpenhamn

Exempel på projekt: Projekt som tidigare initierats inom EU har bl.a. haft kulturtu
rism som inriktning. Belgien och Nederländerna har haft ett samarbete som rört nytt
jandet av det urbana kulturarvet i turismsyfte. Bland annat har man fått bidrag till 
konserveringsåtgärder. Ett annat projekt, där Tyskland varit samarbetspartner, har 
resulterat i en gemensam museiguide. Inom ett belgiskt-franskt projekt i västra Flan- 

I dem och Nord-Pas de Calais har ett tull- och smuggelmuseum uppförts. Museet visar 
den formella och den informella handelns historia i regionen.

KONVER

(Conversion of Defence Regions)

I Sverige gäller KONVER endast Karlskoga och Karlsborg.
Syfte och innehåll: Stödja regioner som ställer om från militär till civil produktion 
eller som varit beroende av militärbaser. Stöd ges bl.a. till alternativa verksamheter, 
samarbete mellan lokala företag, upprättande av idégrupper, yrkesutbildning, mark
nadsföring, miljöförbättringar i områden som skadats av militär verksamhet samt 
främjande av turism. De områden i Sverige som blivit utvalda som KONVER-regioner 
är Karlskoga och Karlsborg. Karlskogaprogrammet innehåller inga uttalade satsningar 
på turism eller kultur. I programmet för Karlsborg ingår näringslivsutveckling som 
bl.a. syftar till att stärka och utveckla turismen. Åtgärderna innebär att man sam
ordnar turismnäringen och att man gör investeringar för att förbättra och utveckla 
turismens infrastruktur (t.ex. genom att sätta upp skyltar och informationstavlor). 
Villkor: Projekten måste genomföras inom de utvalda KONVER-regionerna Karl
skoga och Karlsborg. Programmen bör samordnas med mål 2, 3 och 4 samt gemen
skapsinitiativen EMPLOYMENT och ADAPT.
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Vem kan söka? Stödmottagare är bl.a. små och medelstora företag, nya företagare, 
utbildnings- och forskningscentra.
Finansiering: EU kan ofta bidra med maximalt 50 % av totalkostnaden. 
Programperiod: 1994-97.
Budget: Karlskogaprogrammets budget är 8,42 mecu varav EU bidrar med 2,16 mecu. 
Karlsborgprogrammet har en total budget på 2,72 mecu varav EU bidrar med 1,10 
mecu. Turismen inkluderas i den del av programmet som gäller näringslivets utveck
ling. Hela delprogrammet får 2,04 mecu.
Ansökningsdatum: Programmet kommer troligen att starta under hösten 1996. 
Ansvarig i EU: DG XVI 
Kontaktinstans/-person: NUTEK.

LEADER II

(Liasions Entre Actions de Développement de EEconomie Rurale)

Syfte och innehåll: Utveckla landsbygden genom tillvaratagande av lokala resurser ut
ifrån de speciella förutsättningar som gäller i ett visst område. Målet är att skapa 
nya arbetstillfällen och gynna landsbygdsutvecklingen med hjälp av nytänkande inom 
bl.a. miljö, kultur, turism och service. Kulturutbudet och kulturmiljöns betydelse 
för utvecklingen betonas och inom programmet prioriteras projekt som t.ex. sysslar 
med landsbygdsturism samt restaurering och bevarande av kulturbyggnader och värde
fulla miljöer. Inom landsbygdsturismen satsas på kvalitetsförbättring, produkt
utveckling och marknadsföring. Inom kulturområdet föreslås åtgärder för att iden
tifiera den lokala kulturen. Satsningar skall även göras på utbildningar som stödjer 
kulturaktiviteter.
Villkor och organisation: LEADER skall genomföras inom olika avgränsade lands
bygdsområden. Dessa områden skall ha en kulturell, social och ekonomisk samhörighet 
och får ha högst 100 000 invånare. I varje område organiseras en s.k. LAG-grupp (Lo
cal Action Group). Gruppen skall ha en bred sammansättning med representanter för 
kommuner, näringsliv, organisationer, föreningar m.m. Varje LAG-grupp skall lägga 
upp en utvecklingsstrategi, en s.k. LEADER-plan. Därefter skall företag, enskilda, or
ganisationer, byagrupper m.fl. uppmuntras till att starta projekt inom planen. De olika 
områdena ingår också i ett nationellt och ett europeiskt datanätverk där utbyte av er-
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farenheter och kunskaper kan ske. En beredskap att samarbeta med andra medlems
länder måste finnas. Ett delprogram gäller också projektsamarbete med minst ett 
annat EU-land.
Vem kan söka? LEADER II gäller för mål 6- och 5b-områden. Företag, enskilda, or
ganisationer, byagrupper m.fl. kan delta i projekten.
Finansiering: Upp till 50 % i mål 6-områden och upp till 30 % i mål-5b områden 
kan finansieras med EU-medel.
Programperiod: 1996-99.
Budget: LEADER-programmet i Sverige har en total budget på 66,58 mecu varav 
EU bidrar med 14,17 mecu. För det delprogram där satsningar görs bl.a. på lands- 
bygdsturism samt miljö, kultur och livskvalitet har man avsatt 16,25 mecu. 
Ansökningsdatum: De två nationella programmen är fastställda. I september 1996 
skall regeringen besluta om de regionala LEADER-planerna och utse LAG-grupper. 
Därefter skall LAG-grupperna gå ut med projektinbjudningar.
Ansvarig i EU: DG VI 
Kontaktinstans/-person: Glesbygdsverket.

I
Exempel på projekt: I Nederländerna (Friesland) har man satsat på kulturturism bl.a. 
genom att upprätta en databank som innehåller uppgifter om de kulturella och kul
turhistoriska aktiviteter som finns i regionen. I Frankrike har medel gått till upp
rustning av den medeltida byn Salers samt till konservering av den romanska kloster
kyrkan Saint Savin. Lochaber-programmet i Skottland har gett stöd till många kul
turprojekt bl. a traditionella hantverk.

PESCA

Syfte och innehåll: PESCA vänder sig till fiskeberoende kommuner som drabbats av 
sviktande resursunderlag. Syftet är att stödja omställningen av fiskeriverksamheten 
genom diversifiering av näringen och genom att ge sektorn möjlighet att söka nya 
utvecklingsformer.
Programmet har sex huvudinriktningar:

1 komplettera yrkesverksamheten t.ex. med fiskeodling, beredning och försäljning.
2 akvaturism. Satsningarna kan bl.a. gälla fiskarmuseer, akvarier, fiskerestauranger
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eller båtuthyrning. Stöd går också till marknadsföringsinsatser samt förbättring 
av faciliteter i hamnar och övernattningsmöjligheter.

3 vidareutveckling och marknadsföring av konsumtionsprodukter.
4 användning av fiskrens och andra biprodukter av fiske t.ex. inom läkemedels 

industrin.
5 utbildning och praktik som kan gälla biologiska/tekniska kunskaper om fiske, 

ekonomi eller utbildning för den som vill starta en kompletterande verksamhet 
(t.ex. turism).

6 utveckling av nätverk för utbyte av information inom landet och med andra 
medlemsländer.

Villkor: Sökande måste vara verksamma i någon av de stödberättigade kommunerna 
(se under Vem kan söka?). Åtgärderna bör samordnas med mål 5b.
Vem kan söka? Yrkesfiskare och arbetslösa yrkesfiskare, sammanslutningar av fisk
are, vattenbruksföretag, fiskeberedningsföretag, institutioner och organisationer inom 
fiskesektorn samt individer, företag eller offentliga/privata organ som direkt kan bi
dra till diversifieringen inom fiskerinäringen. Stödet går i första hand till mål 2- och 
5b-områden. De kommuner som kan få stöd är: Gävle, Gotland, Borgholm, Mörby- 
långa, Västervik, Karlskrona, Sölvesborg, Simrishamn, Varberg, Öckerö, Tjörn, Orust, 
Sotenäs, Tanum, Strömstad och Lidköping. Som internationella samarbetspartners 
inom nätverken föreslås Bornholm, Finland (insjöfiske), Irland och Storbritannien. 
Finansiering: EU kan normalt bidra med maximalt 50 % av kostnaderna. 
Programperiod: 1994-99.
Budget: I Sverige har PESCA en budget på 10,541 mecu varav EU bidrar med 3,97 mecu. 
Ansökningsdatum: En första ansökningstid gick ut 15 maj 1996. Eventuellt ges flera 
ansökningstillfällen under 1996. Därefter kommer det troligen att vara möjligt att an
söka om medel tre gånger om året.
Ansvarig i EU: DG XIV.
KontaktinstansZ-person: Fiskeriverket och respektive länsstyrelse.
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SME

(Support for Small and Medium-sized Enterprises)

Syfte och innehåll: Öka de små och mellanstora företagens konkurrenskraft och hjälpa 
dem att anpassa sig till de krav som gäller på EU:s inre marknad. Stöd ges för att 
förbättra organisations- och produktionssystem, för ökad miljöhänsyn och rationellt 
energiutnyttjande. Man vill också förstärka samarbetet mellan företagen och olika 
forskningscentra, underlätta tillträde till nya marknader både inom och utanför EU, 
förstärka yrkeskunnandet inom företagen samt förbättra finansierings- och låne- 
möjligheter. Tre områden prioriteras:

1 tillväxt genom marknadsutveckling (bl.a. tillvaratagande av utvecklingspotential 
i företag)

2 konkurrensförstärkning genom användning av ny teknik
3 miljöstrategi som konkurrensmedel 

Villkor: Se under Vem kan söka?
Vem kan söka? Programmet gäller mål 2-, 5b- och 6-områden. Små och medelstora 
företag kan delta, dvs. företag med högst 250 anställda och som har en årsomsättning 
som är mindre än 20 mecu.
Finansiering: EU bidrar med maximalt 50 % av totalkostnaden.
Programperiod: 1994-99.
Budget: Det svenska programmet har en budget på 47,6 mecu varav EU bidrar med 
16,8 mecu.
Ansökningsdatum: Programmet kommer troligen att starta under hösten 1996. 
Ansvarig i EU: DG XVI 
KontaktinstansAperson: NUTEK.

URBAN

(Help for Deprived Urban Areas)

I Sverige gäller URBAN endast Malmö.
Syfte och innehåll: Angripa långtidsarbetslöshet och bekämpa sociala problem i de 
minst attraktiva bostadsområdena i storstäder. Syftet är att lösa särskilt definierade 
urbana problem eller föregripa framtida problem. Människor skall uppmuntras att
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delta i aktivitetsgrupper och ta egna initiativ. Deltagarna i grupperna skall vara per
soner som av någon anledning står utanför arbetsmarknaden. Målen är att hjälpa män
niskor tillbaka till arbetsmarknaden, stärka den lokala identiteten, underlätta för myn
digheter och organisationer att samordna sina insatser och motarbeta segregation. 
Kulturens roll och de historiska kunskaperna framhålls som viktiga för känslan av 
samhörighet och lokal identitet. Projekten kan bestå av olika kulturinriktade åtgär
der som t.ex. utställningar och stadsdelsstudier. Utgångspunkten för arbetet skall vara 
de lokala behoven.
Villkor: Gäller städer med mer än 100 000 invånare och hög arbetslöshet. I Sverige 
har Malmö valts som URBAN-område.
Vem kan söka? Myndigheter på alla nivåer.
Finansiering: EU bidrar med 55 % av kostnaderna för bl.a. handledarstöd, akitvi- 
tetsgruppernas verksamhet samt för utvärdering och uppföljning. Deltagare i aktivi
tetsgrupperna behåller den ersättning man får sedan tidigare, t.ex arbetslöshetser
sättning.
Programperiod: 1995-99.
Budget: Den totala budgeten för URBAN i Sverige är inte fastställd men EU bidrar 
med 4,87 mecu.
Ansökningsdatum: Ett svenskt programförslag har inlämnas till kommissionen och 
troligen tas ett beslut i mitten på oktober 1996. Först därefter kan ansökningsda
tum fastställas.
Ansvarig i EU: DG XVI
KontaktinstansZ-person: Socialdepartementet och Malmö stad.
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Program och pilotprojekt

Program

Det finns även stöd som inte finansieras via strukturfonderna, däribland olika s.k. 
program. Programmen är fleråriga åtgärder som gäller för avgränsade ämnesområ
den som exempelvis kulturarv, multimedia, yrkesutbildning, forskning och olika typer - 
av nätverkssamarbete. Gemensamt för dessa program är att det ofta finns krav på sam
arbete mellan flera länder samt att projekten skall vara nyskapande och ha en europe
isk dimension. Stödet från EU uppgår vanligtvis till maximalt 50 % av totalkostna
den för ett projekt. Det är ministerrådet som beslutar om de olika programmen medan 
kommissionen får uppdraget att utforma förslag till innehållet.

Pilotprojekt

Man kan även söka stöd för kortvarigare och mindre åtgärder s.k. pilotprojekt. Dessa 
skall ge möjlighet att pröva nya idéer och på sikt kan de utvecklas och bli gemen
skapsinitiativ eller program. Liksom programmen skall pilotprojekten ha en euro
peisk dimension och inbegripa samarbete med andra länder. Pilotprojekten kan gälla 
en mängd områden. Under 1996 har kommissionen t.ex. utlyst möjligheter att starta 
pilotprojekt som gäller kulturarvet (se s. 68).

En del pilotprojekt finansieras av strukturfonderna. Ungefär en procent av fonder
nas medel har avsatts för det ändamålet. Detta innebär att kommissionen med stöd 
av vissa artiklar i strukturfondernas förordningar kan ta initiativ till pilotprojekt. 
Socialfondens artikel 6 gäller arbetsmarknad och utbildning och jordbruksfondens 
artikel 8 gäller bl.a. omstrukturering av jordbruket och bevarande av landskapet. Ar
tikel 10 i regionalfondens förordning gäller gränsregionala åtgärder. Projekt som ti
digare utlysts under artikel 10 har bl.a. rört kulturinriktat interregionalt samarbete 
(t.ex. satsningar på kulturmiljövård för att öka regionens värde).
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Ansökningar och information

Programinnehåll och ansökningsdatum för program och pilotprojekt tillkännages 
fortlöpande i Europeiska Gemenskapernas Officiella Tidning (EGT), del C. Det är 
ofta möjligt att ansöka om stöd inom ett visst program flera gånger under program
perioden däremot sker utlysningen vanligtvis endast en gång per pilotprojekt. An
sökningshandlingar kan beställas från kommissionens generaldirektorat. Det finns 
också en viss nationell administration där olika myndigheter och instanser kan lämna 
information om programinnehåll, ansökningstider samt tillhandahålla ansöknings- 
formulär. I de flesta fall skall den ifyllda ansökan skickas direkt till kommissionen i 
Bryssel. Vanligen är det kommissionen och ministerrådet som sedan väljer ut de pro
jekt som skall få stöd inom de olika programmen medan kommissionen på egen hand 
beslutar om stöd till pilotprojekt. För aktuell information om ansökningsförfaran- 
det bör man vända sig till den svenska kontaktinstansen (se sammanställning i ta
bellen nedan).

Information om program

Program Informationsansvarig

ECOS-OUVERTURE Ecos-Ouvertures kontor
INFO 2000 Statskontoret
KALEIDOSCOPE Statens kulturråd
LEDA NUTEK
LEONARDO Svenska EU-programkontoret
MEDIAN Media Desk Sweden, Filminstitutet
MED-URBS Svenska kommunförbundet och

Svenska landstingsförbundet
PACTE Svenska landstingsförbundet
PHILOXENIA Näringsdepartementet
RAPHAEL Riksantikvarieämbetets regionenhet
RECITE Svenska kommunförbundet och

Svenska landstingsförbundet
SOKRATES Svenska EU-programkontoret (delprogrammen Comenius 

och Lingua), Högskoleverket (Erasmus och Naric) 
och Utbildningsdepartementet (Eurydice)

VÄNORTS-
ARRANGEMANG Svenska kommunförbundet
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Stöd till kulturen

De program som presenteras här är ett urval som direkt eller indirekt kan gynna 
kultursektorn. De rena kulturprogrammen är RAPHAEL (kulturarv) och KALEI
DOSCOPE (konstnärligt skapande). Men även INFO 2000 (multimedia) och MEDIA 
II (audiovisuell produktion) innehåller delprogram med ett uttalat stöd till kulturen. 
I turismprogrammet PHILOXENIA föreslås satsningar som bl.a. skall gynna kul
turturismen. De program vars främsta mål är att främja utbildning (LEONARDO och 
SOKRATES), interregionalt samarbete eller regional och lokal utveckling (ECOS- 
OUVERTURE, PACTE, LEDA, MED-URBS, RECITE och VÄNORTSVERKSAM- 
HETER) inbegriper också vissa åtgärder inom områden som turismutveckling, be
varande av det lokala kulturarvet, yrkesutbildning inom kulturmiljö- och turismom
rådet samt utnyttjande av kulturarvet för ekonomisk utveckling.

Program och pilotprojekt för kulturarvet 

RAPHAEL
(Community Action Programme in the Field of Cultural Heritage)

Kulturarvsprogrammet RAPHAEL beräknas bli klart under hösten 1996 och träda i 
kraft i början av 1997. Programförslaget nedan lades fram av kommissionen i april 
1995 och skall därför betraktas som preliminärt. Flera pilotprojekt som rör kultur
arvet utlyses dock redan under våren 1996 (se avsnittet Pilotprojekt inom kultur
arvsområdet). Programmets budget skall även täcka stöd till gemensamma europe
iska manifestationer som Europeiska kulturarvsdagar, Europadagen 9 maj och Europe
iska kulturvägar.
Syfte och innehåll: Bevara och sprida kunskap om det europeiska kulturarvet. Kul
turarvet har här en vid definition och avser både byggnader, platser och föremål. 
Det inbegriper det arkeologiska kulturarvet, kulturarvet under vatten, historiska mo
nument, områden med natur- och kulturtillgångar, museer, samlingar, bibliotek och 
arkiv. Programmet skall uppmuntra till samarbete på europeisk nivå mellan med
lemsstaterna inom kulturarvsområdet.
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Programmet har fyra åtgärdsområden som gäller:
1 att bevara och levandegöra kulturarvet
2 utveckling av nya tekniker, vidareutbildning av yrkesverksamma samt utbyte 

av erfarenheter i nätverk och partnerskap
3 att förbättra allmänhetens tillgång till och kunskap om kulturarvet
4 samarbete inom ovanstående områden med tredjeland och internationella 

organisationer

1 Samarbete för att bevara och levandegöra kulturarvet
Åtgärdsområde 1 består av två delområden. Inom det första delområdet skall man 
välja ut verk, minnesmärken eller platser som har ett osedvanligt högt kulturhistoriskt 
värde och där bevarandeinsatserna innebär komplicerade vetenskapliga eller tekniska 
åtgärder. Kring dessa verk eller monument skall man skapa s.k. ”europeiska kultur
arvslaboratorier”. I laboratorierna skall experter från flera områden samlas och stu
dera särskilt svåra bevarandeproblem och utveckla lämpliga tekniker och metoder. 
Man skall också ansvara för att resultat och erfarenheter sprids. Projekten inom det 
andra delområdet skall utföras kring vissa teman som bestäms av kommissionen från 
år till år - efter förslag från medlemsländerna. Projekten kan inriktas på såväl beva
rande- som forvaltningsproblematik. Projekt som kan tjäna som förebild priorite
ras. De projektansvariga skall se till att de uppnådda resultaten sprids på ett lämp
ligt sätt bland yrkesverksamma.

2 Samarbete för att utveckla nya tekniker, för vidareutbildning av yrkesverksamma 
samt för utbyte av erfarenheter i nätverk och partnerskap
Åtgärdsområde 2 uppdelat på tre delområden - förnyelse och teknik, rörlighet och vi
dareutbildning för yrkesverksamma samt utbyte av erfarenhet och information. Inom 
det första delområdet - förnyelse och teknik - skall man i nätverk och partnerskap iden
tifiera forskningsbehov och sprida resultat av forskningen och även utveckla konkreta 
tillämpningar. Stöd kan också gå till projekt där man vill använda ny teknik t.ex. res
taureringstekniker eller multimedia. Så långt det är möjligt skall åtgärderna samord
nas med insatser inom EU:s ramprogram för forskning och utveckling.

Inom det andra delområdet kan yrkesverksamma ges möjligheter att arbeta inom 
en likvärdig miljö i ett annat medlemsland under maximalt 12 månader. Man kan 
också söka stöd för vidareutbildning inom ny teknik och avancerade informations-
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och kommunikationstjänster samt för projekt som syftar till att bevara traditionella 
hantverkstekniker.

Utbyte av erfarenheter och information i nätverk och partnerskap inom det tredje 
delområdet skall ske i form av studier, undersökningar, seminarier och liknande. De 
ämnen som behandlas kan vara utveckling av tekniska standarder, dokumentation av 
kulturarvet, identifiering av riskfaktorer, förebyggande skydd av minnesmärken 
och konstverk eller bestämmelser för yrkeskvalifikationer inom bevarandeområdet. 
Man skall även studera den inverkan som andra åtgärder inom EU har på kultur
arvsområdet. Stöd ges också till institutioner som använder sig av informationstek
nik (CD-ROM, CD-I, on-line m.m.) för att samla in, utbyta eller sprida specialise
rad information. Informationen kan t.ex. gälla lagstiftning inom kulturarvsområdet, 
inventeringar av kulturarvet, förteckningar av kurser, statistiska uppgifter om kul
turarvet, handböcker, praxis och system för bevarande, restaurering och förvaltning.

3 Samarbete för att förbättra allmänhetens tillgång till och kunskap om kulturarvet 
Inom åtgärdsområde 3 skall allmänhetens tillgång till och kunskap om kulturarvet 
förbättras främst med hjälp av avancerad informations- och kommunikationsteknik. 
Åtgärderna är uppdelade på fyra delområden. Det första delområdet syftar till att stödja 
samarbete mellan institutioner och andra som använder sig av multimedia eller liknande 
för att visa fram kulturarvet. Det andra delområdet gäller stöd till arrangemang på 
europeisk nivå. Inom det tredje delområdet skall man stödja projekt där man fram
ställer broschyrer, skyltar, multimedia och liknande på flera språk. Syftet kan t.ex. 
vara att presentera minnesmärken, kulturmiljöer eller innehåll i museer, bibliotek och 
arkiv. Inom delområde fyra kan stöd ges till att framställa utställningar, pedago
giskt material och liknande.

4 Samarbete inom ovanstående åtgärdsområden med tredjeland och internationella 
organisationer.
Samarbete kan ske inom åtgärdsområde 1-3 med internationella organisationer som 
är verksamma inom kulturarvsområdet, t.ex. Europarådet och Unesco.

Villkor: Samtliga projekt inom RAPEIAEL skall ha en europeisk dimension. I pro
jekten skall minst tre medlemsländer delta.
Vem kan söka? Programmet gäller främst yrkesverksamma, organisationer, nät
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verk, museer, forskningsinstitut och offentliga kulturarvsinstitutioner. I projekten kan 
associerade länder i Öst- och Centraleuropa delta liksom andra länder som har ingått 
samarbetsavtal med EU. Avtalen skall innehålla kulturklausuler.
Finansiering: EU kan bidra med maximalt 50 % av totalkostnaden.
Programperiod: 1997-2000.
Budget: Programmet kommer troligen att få en total budget på 30 mecu fördelat på 4 
år.
Ansökningsdatum: Programmet kommer förhoppningsvis att fastställas i början av 
1997. Först därefter kan ansökningsdatum tillkännages. Ansökningsblanketter kom
mer då att kunna rekvireras från kommissionens DG X och Riksantikvarieämbetets 
Regionenhet. Länsstyrelsernas kulturmiljöenheter kan också lämna information om 
ansökningstider och ansökningshandlingar.
Ansvarig i EU: DG X
KontaktinstansAperson: Riksantikvarieämbetet, Regionenheten.
Information på Internet: Programbeskrivning och ansökningshandlingar kommer tro
ligen att finnas på DG X:s hemsida (http://www.cec.lu/en/comm/dgl0/dgl0.html) un
der rubrikerna ”Culture” och ”Calls for tender”. Kortfattad information om RAPHA
EL och aktuella ansökningstider kommer också att finnas på Riksantikvariatets hem
sida (http://www.rashm.se).

PILOTPROJEKT INOM KULTURARVSOMRÅDET

I avvaktan på att kulturarvsprogrammet RAPHAEL skulle bli antaget gavs möjlig
heter att söka stöd för pilotprojekt inom fem områden under 1996. Ansökningsti
den för dessa gick ut i juni 1996. Pilotprojektens syfte och innehåll är i linje med det 
preliminära programförslaget för RAPHAEL. Projekten skall vara inriktade på att:

1 öka tillgängligheten till museernas samlingar
2 öka kännedomen om och bevara det europeiska kulturarvet 
3A bevara kulturarvet från barocken
3B bevara det arkeologiska kulturarvet
4 främja vidareutbildning och ökad rörlighet bland yrkesverksamma inom beva

randeområdet
Åtgärderna gäller främst yrkesverksamma, t.ex. inom konservering, museologi, his-
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toria, arkeologi, arkitektur, turism och avancerade informations- och kommunika
tionstekniker. Projekten skall syfta till nätverkssamarbete, seminarier eller perso
nalutbyten och de kan resultera i utställningar, publikationer och databassamman
ställningar. Man skall också använda sig av avancerad informations- och kommuni
kationsteknik (t.ex. CD-ROM och CD-I). Inom delprogram 4 ges stöd till stipendier 
som gäller specialkurser inom ämnet bevarandetekniker. I samtliga projekt skall minst 
tre länder delta. Projekten skall ha en europeisk dimension och kunna fungera som 
exempel för andra projekt. De skall pågå som längst till sista september 1998. Be
slut om vilka pilotprojekt som beviljats stöd väntas under hösten 1996.

Den totala budgeten för pilotprojekten är på 11,7 mecu. EU-stödets storlek varie
rar mellan de olika åtgärderna, men uppgår till maximalt 40 % av totalkostnaden.

Övriga program 

ECOS-OU VERTU RE

Syfte och innehåll: Främja samarbetet mellan regioner i EU och regioner i EU:s när
område, främst i Öst- och Centraleuropa (inklusive de baltiska staterna), f. d. Sov
jetunionen (OSS) och Medelhavsområdet. ECOS-OUVERTURE är uppdelat i fem del
program:

1 energi
2 OSS-området
3 Medelhavsområdet
4 Central- och Östeuropa
5 Östersjöområdet.

Programmet skall engagera mindre gynnade regioner i ett östvästligt - nordsydligt sam
arbete, stödja den ekonomiska och politiska omdaningen i Öst- och Centraleuropa 
och bidra till regional utveckling i alla berörda områden. Stöd kan bl.a. ges till semi
narier, utbildning av personal vid lokala och regionala myndigheter samt till forsk
ning i lokala och regionala frågor. Arbetet gäller alla områden som den lokala eller 
regionala myndigheten ansvarar för. Samarbetet kan t. ex gälla turism eller främjande 
och skydd av det lokala kulturarvet.
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Villkor: Minst två deltagare från olika medlemsländer samt minst en från Öst- eller 
Centraleuropa, f.d. Sovjetunionen eller Medelhavsområdet skall delta i projekten. Åt
minstone en av deltagarna måste vara från ett mål 1- eller mål 6-område. Samtliga del
tagare bör representera en region med minst 30 000 invånare. Projekten skall pågå i 
14-16 månader. För Östersjöområdet gäller att minst en part skall vara något av 
länderna Estland, Lettland, Litauen eller norra Polen och en part skall vara ett med
lemsland. Projekten, som skall pågå i maximalt ett år, skall ledas av ett östland. För 
Österjöområdet finns inget krav på att de deltagande regionerna skall representera 
minst 30 000 invånare.
Vem kan söka? Lokala och regionala myndigheter. Se även under Villkor. 
Finansiering: EU kan bidra med högst 75 % till mål 1- och mål 6-områden och för öv
rigt högst 50 % av kostnaderna.
Programperiod: 1995-99.
Budget: Programmet har en total budget på ca 20 mecu per år.
Ansökningsdatum: Det första ansökningsdatumet gick ut 1 april 1996. Preliminärt 
kommer ytterligare ett ansökningstillfälle 1 oktober 1996.1 fortsättningen kommer 
ansökningsomgångarna troligen att annonseras ut en eller två gånger om året. 
Ansvarig i EU: DG XVI.
KontaktinstansZ-person: ECOS-OUVERTUREs kontor i Stockholm.

INFO 2000

Syfte och innehåll: Stimulera utveckling av en europeisk multimediainnehållsindustri 
och användning av multimedia i det framväxande informationssamhället. Projekten 
skall i första hand gälla kultur, handel samt geografisk, vetenskaplig eller medicinsk 
information.
Programmet har fyra åtgärdsområden:

1 stimulera efterfrågan och satsa på information (skapa nya marknader genom 
informationsverksamhet och främja sammanslutningar för europeiska använ
dare)

2 utnyttja den informationsresurs som finns inom den offentliga sektorn (utveckla 
en politik för tillgänglighet och utnyttjande, underlätta sammanlänkning av 
kataloger samt stimulera till ökad användning av innehållet)

3 stimulera Europas potential på multimediaområdet (stimulera ett högkvalita-

71



tivt europeiskt multimediainnehåll, utveckla mekanismer för handel med 
multimediarättigheter samt stödja utvecklingen och utbytet av affärsmetoder)

4 stödåtgärder (övervaka och analysera marknaden för multimediainnehåll, sprida 
användningen av standarder för multimediainnehåll samt främja kompetensut
vecklingen på europeisk nivå)

För att genomföra åtgärder inom område 1 skall ett tjugotal organisationer i hela 
EU väljas ut. Dessa skall bilda s.k. MIDAS-nätverk (Multimedia Information De
monstrating And Support Network) vilkas syfte bl.a. är att sprida information om 
INFO 2000 och projekt inom multimedia.

Det andra åtgärdsområdet innebär bl.a. att man kan använda innehållet i mu
seer, bibliotek, historiska arkiv och liknande samt att man kan överföra materialet 
från analogt till digitalt format. Syftet är också att göra det möjligt att inventera in
tressanta digitala informationssamlingar och att länka samman och upprätta register 
över dem. Arbetet kräver att man upprättar ett gemensamt standardformat för sådana 
register.

Det tredje åtgärdsområdet gäller bl.a. en kommersiell användning av Europas kul
turarv för multimediaproduktion. Det innebär att man skapar ny multimediainfor
mation och gör den tillgänglig off-line eller on-line samt att man främjar produktio
nen av flerspråkiga interaktiva multimediaprodukter. Målet är bl.a. att öka allmän
hetens förståelse för de kulturella tillgångarna i Europa. Vidare skall man upprätta 
register och guider över kulturarvets informationsresurser och möjliggöra utbyte av 
informationen över språkliga och kulturella gränser. Projekten kan också syfta till att 
sammanställa och göra det digitaliserade materialet tillgängligt för innehållsindustrin.

Inom åtgärdsområde 4 skall kommissionen i samråd med medlemsländerna sam
mankalla experter inom innehållsindustrin som skall övervaka, analysera och dis
kutera innehåll, spridning och användning av multimedia på marknaden. Resulta
ten skall bl.a. presenteras i lämpliga publikationer, vid konferenser och i MIDAS-nät- 
verket.

Samverkan kan ske mellan INFO 2000 och programmen RAPFIAEL, SME, SO
KRATES, LEONARDO och MEDIA II.
Villkor: Inom område 3 krävs samarbete mellan minst 4 organisationer i minst 2 med
lemsstater.
Vem kan söka? Offentliga och privata organisationer, små och medelstora företag, 
bibliotek, museer, myndigheter m.fl. Även tredjeland och internationella organisa
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tioner kan delta, dock i regel utan ekonomiskt stöd från EU.
Finansiering: EU kan normalt bidra med maximalt 50 % av totalkostnaden (i mindre- 
gynnade regioner 65%).
Programperiod: 1996-99.
Budget: Den totala budget för programmet är 65 mecu. Av budgeten går ca 25 % 
till åtgärdsområde 1, ca 20 % till åtgärdsområde 2, ca 50 % till åtgärdsområde 3 
och ca 5 % till åtgärdsområde 4.
Ansökningsdatum: Projekten kommer troligen att utlysas på fasta datum fyra gånger 
om året: i mars, juni, september och december. Vilka åtgärdsområden som är aktu
ella vid varje ansökningstillfälle är ännu inte fastställt.
Ansvarig i EU: DG XIII 
KontaktinstansZ-person: Statskontoret

KALEIDOSCOPE
(Community Support Programme for Artistic 

and Cultural Projects Having a European Dimension)

Syfte och innehåll: Uppmuntra konstnärligt och kulturellt skapande inom scenisk 
konst (dans, musik, teater och opera), plastisk eller visuell konst (måleri, gravyr, skulp
tur, foto, arkitektur, design) samt multimediakonst. Främja och sprida kunskap om 
kultur och de europeiska folkens kulturella liv. Uppmuntra transnationellt samarbete 
på europeisk nivå.
Programmet innehåller två åtgärdsområden som gäller:

1 kulturella projekt och evenemang som bedrivs inom partnerskap och nätverk.
2 samarbete inom högkvalitativa, storskaliga projekt.

Åtgärder inom område 1 kan innebära arbete med utställningar och insatser som 
underlättar spridande av kultur eller som gör det lättare för allmänheten att få till
gång till kultur. Projekt som innehåller praktik eller påbyggnadskurser inom konst- 
och kulturområdet som särskilt gynnar ungdomar uppmuntras. Prioritet ges också till 
projekt som skall leda till ett varaktigt samarbete. Samma typ av projekt kan få stöd 
inom område 2, men projekten skall ha stora kulturella och socio-ekonomiska ef
fekter. Kulturella evenemang som arrangeras för att uppmärksamma Europadagen 
9 maj kan även få stöd.
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Villkor: Åtgärdsområde 1. Minst tre medlemsländer skall delta. För konstnärliga och 
kulturella samarbeten med tredjeland gäller att minst ett tredjeland och tre med
lemsstater skall ingå. Projekt som kan omfattas något av EU:s övriga kulturprogram 
får inte stöd. Efter godkänt genomförande kan stödet förlängas till att gälla två år. 
Projekten får inte starta under 1996.

Åtgärdsområde 2. Minst fyra medlemsländer skall delta. För samarbete med tredje
land gäller att minst ett tredjeland och fyra medlemsländer skall ingå i organisationen 
och delta i evenemanget. Stödet gäller i första hand ett år men kan förlängas till tre år. 
Projekten kan starta under 1996.
Vem kan söka? Yrkesverksamma samt myndigheter och organisationer på lokal, re
gional och nationell nivå eller arrangörer som organiserar evenemang och liknande. 
Tredjeland som kan delta är länder inom det europeiska ekonomiska samarbetsom- 
rådet (EES). Programmet är även öppet för de länder som ingått associeringsavtal 
eller samarbetsavtal med EU (kulturklausuler skall ingå) samt Cypern och Malta. 
Finansiering: För åtgärdsområde 1 kan normalt 25 % av kostnaderna täckas av EU 
(och då högst 50 000 ecu). För projekt som inkluderar praktikperioder, påbygg- 
nadskurser eller för projekt som främjar spridning av kulturen eller allmänhetens till
gång till densamma, kan extra bidrag beviljas. Det extra bidraget uppgår till maxi
malt 50 % av kostnaden för den posten men får inte överstiga 20 000 ecu totalt. Till 
projekt som enbart avser vidareutbildning kan EU bidra med 50 % av totalkostna
den, eller maximalt 50 000 ecu. Projekt för vilka EU-bidraget skulle understiga 5 000 
ecu är i regel inte stödberättigade.

För åtgärdsområde 2 kan maximalt 25 % av totalkostnaden täckas av EU-medel 
eller maximalt 50 000 ecu.
Programperiod: 1996-98.
Budget: Programmet har en total budget på 26,5 mecu. Av detta kommer 60 % att gå 
till åtgärdsområde 1.
Ansökningsdatum: Ansökningstiden gick ut 14 juni 1996. Troligen kommer nya ut- 
lysningar av KALEIDOSCOPE under hösten 1996 och hösten 1997.
Ansvarig i EU: DG X 
KontaktinstansZ-person: Statens kulturråd
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LEDA
(Local Employment Development Action Programme)

LED A kommer troligen att ersättas av ett nytt program, ESSEN, under 1996. Det nya 
programmets innehåll och budget är inte fastställt ännu. Sista fasen av LEDA inrik
tas på att fortsätta och avsluta igångsatta projekt och förbereda framtida åtgärder. 
Vissa av de åtgärder som etablerats inom LEDA kommer troligen att fortsätta inom 
ramen för det nya programmet.
Syfte och innehåll: Stödja nätverk för olika pilotprojekt som tillhandahåller infor
mation om nyskapande och effektiva lokala utvecklingsstrategier. Stöd ges till kret
sar som bildats inom nätverket för särskilda områden t.ex. utbildning och kultur. Syf
tet är att hjälpa lokala myndigheter att bekämpa arbetslöshet, att lokalisera och sprida 
information om framgångsrika idéer och erfarenheter inom hela EU samt att fortsätta 
att utveckla effektiva strategier för att öka antalet arbetstillfällen. Nätverksdeltagare 
kan få stöd t.ex. för att organisera seminarier, utbilda personer i lokala organisationer 
och informera dem som har en ledande roll i det lokala utvecklingsarbetet.
Villkor: Se under Syfte och innehåll samt Vem kan söka?
Vem kan söka? I huvudsak deltar EU:s medlemsländer, men även länder som ingått 
associeringsavtal med EU kan delta. Pilotprojekten bör bedrivas i områden med ar- 
betsmarknadsproblem.
Finansiering: Inte fastställt.
Programperiod: 1993-96 
Budget: 2 mecu.
Ansökningsdatum: Inte fastställt.
Ansvarig i EU: DG V 
KontaktinstansZ-person: NUTEK

Exempel på projekt: I nätverket ”Kultur, mänskliga resurser och utveckling” har 
Danmark, Grekland och Portugal undersökt möjligheten att inlemma kulturen i olika 
utvecklingsstrategier. Inom nätverket ger LEDA stöd till en studie av den ekonomiska 
nyttan av kulturella aktiviteter.
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LEONARDO
(Leonardo da Vinci)

Syfte och innehall: LEONARDO är ett program för yrkesutbildning och kompe
tensutveckling med syfte att höja kvaliteten och gynna nytänkande.
Programmet är inriktat på tre områden inom yrkesutbildning som syftar till att:

1 förbättra yrkesutbildningar
2 förbättra praxis för yrkesutbildning inom företag
3 förbättra språkkunskaper och stimulera till att nyheter inom yrkesutbildning 

sområdet sprids.
För samtliga områden gäller fem prioriteringar där syftet är att:
- förvärva nya kunskaper (bl.a. anpassa yrkesutbildning till förändringar som t.ex. 

teknisk utveckling och förändringar i arbetsorganisationen. Man vill också ut
veckla utbildningen inom nya områden som kulturminnesskydd och turism samt 
hitta metoder för att nå ett formellt erkännande av kompetenser och kvalifika
tioner.)

- verka för ett närmande mellan utbildningsinstitutioner och företag (bl.a. göra 
utbildningar mer lockande, gynna samarbete mellan företag och utbildningsin
stitutioner för att kunna anpassa utbildningen efter behovet, utveckla olika lär
lingssystem och gynna transnationellt utbyte)

- bekämpa utslagning (bl.a. ge rådgivning till grupper som är missgynnade på ar
betsmarknaden, anpassa utbildning efter dessa gruppers behov samt främja nya 
pedagogiska metoder)

- främja investeringar i mänskliga resurser (bl.a. utbilda högre tjänstemän i stat
liga organ för att förbättra kompetensen inom resursplanering, vägledning och 
rådgivning; främja utbildning för arbetstagare samt underlätta utbildning inom 
små och medelstora företag.)

- göra kunskap som inhämtas via modern informations- och kommunikationstek
nik tillgänglig för alla med sikte på livslång utbildning (bl.a. förbättra läromed
len samt uppmuntra till nya sätt att använda dessa. Satsningarna gäller i synner
het alt. utbildningar av handledare och utbildning inom teknologiöverföring.)

Arbetet skall bedrivas inom transnationella projekt och utbytesprogram. Samarbete 
skall ske mellan flera medlemsländer och mellan olika typer av organisationer och 
kopplingar skall göras mellan olika utbildningsområden. Ett mål är också att kart
lägga framtida utbildningsbehov.
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Villkor: Generellt gäller att minst tre länder skall delta i ett projekt. I vissa tvär
nationella praktikprogram för ungdomar (1) och i vissa språkprojekt (3) måste minst 
två länder delta.
Vem kan söka? Institutioner inom utbildning och kompetensutveckling t.ex. utbild
ningsorganisationer, företag och universitet. Även länder inom Europeiska ekonom
iska samarbetsområdet (EES) kan delta. Programmet är också öppet för de länder i 
Öst- och Centraleuropa som har associeringsavtal med EU.
Finansiering: Transnationella projekt kan få högst 75 % av kostnaderna från EU (maxi
malt 100 000 ecu per projekt och år). Praktik- och utbytesprojekt kan få högst 5 000 
ecu per person och praktikplats eller utbyte. För studier och analyser kan EU stå för 
mellan 50-100 % av kostnaderna.
Programperiod: 1995-99
Budget: Programmet har en total budget på 620 mecu. För 1996 är 60 mecu avsatta. 
Ansökningsdatum: Ansökningstiden gick ut 24 maj 1996.1 fortsättningen kommer 
programmet att utlysas en gång om året under programperioden, troligen varje vår. 
Ansvarig i EU: DG XXII
Kontaktinstans/-person: Svenska EU-programkontoret.

Exempel på projekt: Projektet ”Museimannen - en klyfta mellan utbildning och pro
fession” fick 500 000 kronor i EU-stöd för att bilda ett nätverk mellan universitet, yr
kesverksamma och museiorganisationer i Sverige, Danmark, Nederländerna och Stor
britannien. Projektet pågår under 1996 och skall handla om museivetenskapen och 
museimannayrket. Tanken är att man skall ha ett utbyte av idéer och erfarenheter och 
främja kompetensutvecklingen inom både museivetenskapen och yrket. Arbetet skall 
resultera i en publikation i slutet av projektet. I nätverket ingår DIK-förbundet (Fack
lig organisation för anställda inom Dokumentation, Information och Kultur), 
Museologiska institutionen vid Umeå universitet, Museumshöjskolen i Danmark, 
Museumsektionen inom Dansk Magisterforening, Opleiding Culturele Studies vid 
Amsterdams universitet, De Nederlandse Museumvereniging, Department of 
Museum Studies vid universitetet i Leicester och The Museums Association i Stor- 
brittanien. Några andra medfinansiärer finns inte utan de enskilda deltagarna bidrar 
med kunnande och arbetstid. Kontaktperson i Sverige är Peter Almerud, DIK-för- 
bundet, tel: 08-466 24 05.
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MEDIA II
(Community Action Programme for 

the European Audiovisual Media Product Industry)

Syfte och innehåll: Främja europeisk audiovisuell produktion genom stöd till de tre 
områdena:

1 utbildning för yrkesverksamma
2 utveckling av produktionsprojekt
3 distribution

Område 1 gäller i första hand fortbildning för yrkesverksamma inom audiovisuell 
produktion men även grundutbildning inom ekonomisk och juridisk företagsled
ning samt utveckling och användning av ny teknik. Inom område 2, som främst gäl
ler film, TV-drama, dokumentärer och animation, satsas på utveckling av produk
tionsbolag och bildande av produktionsnätverk. Område 3 gäller spridning av 
europeisk film, video och TV men inbegriper även insatser som skall underlätta 
för producenter och distributörer att nå de europeiska och internationella mark
naderna. Åtgärderna skall bl.a. syfta till att förhöja värdet på det europeiska au
diovisuella kulturarvet.
Villkor: Se Vem kan söka?
Vem kan söka? Europeiska företag och yrkesverksamma inom den audiovisuella pro
gramindustrin. Särskild hänsyn tas till länder som tillhör mindre språkområden. Ut- 
bildningsdelen vänder sig till företag, institutioner och högskolor som arrangerar kur
ser, seminarier och liknande. Tredjeland som kan delta är associerade länder i Central- 
och Östeuropa, länder inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samt 
Cypern och Malta. Programmet är även öppet för de länder som ingått associerings- 
avtal med EU där klausuler som berör det audiovisuella området ingår.
Finansiering: Normalt kan företagen få maximalt 50 % av den totala kostnaden i form 
av lån eller bidrag från EU. För utbildningsprojekt finns ingen återbetalningsplikt och 
bidraget kan i undantagsfall (t.ex. för mindre språkområden eller länder) uppgå till 
75 % av kostnaderna.
Programperiod: 1996-2000
Budget: Den totala budgeten är på 310 mecu varav 45 mecu går till utbildning och 265 
mecu till utveckling och distribution. Under 1996 går totalt 60 mecu till programmet. 
Ansökningsdatum: Samtliga områden har utlysts under 1996. Nästa ansökningstill-
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fälle för distribution blir 31 oktober 1996 och för utveckling i januari 1997. För ut
bildning är nya ansökningsdatum ännu inte fastställda.
Ansvarig i EU: DG X.
KontaktinstansZ-person: MEDIA Desk Sweden, Filminstitutet.

MED-URBS

Syfte och innehåll: Programmet är ett av kommissionens fyra samarbetsprogram vilka 
är en del av EU:s bistånds- och utvecklingspolitik för tredjeland i Medelhavsområdet. 
Syftet är att stimulera till nätverkssamarbete mellan minst två regioner eller kom
muner i EU och två i södra Medelhavsområdet. Man vill också ge stöd till offentlig 
service, regional planering, glesbygdsutveckling, utbildning, utveckling av turism samt 
underlätta kunskapsöverföring och utveckling i Medelhavsregionerna.
Villkor: Minst två regioner eller kommuner i EU och två i södra Medelhavsområdet 
skall delta.
Vem kan söka? Bland andra kommunala och regionala organ.
Finansiering: EU kan bidra med högst 80 % av totalkostnaden.
Programperiod: 1993-96
Budget: Programmet har en total budget på 32,5 mecu 
Ansökningsdatum: Ansökningar kan lämnas in fortlöpande.
Ansvarig i EU: DG I
KontaktinstansZ-person: Svenska kommunförbundet och Svenska landstingsförbundet.

PACTE
(Community Action Programme for 

Local and Regional Authorities in Europe)

Syfte och innehåll: Stimulera utbyte av erfarenheter och kunskaper som rör regional 
utveckling. Utbytet skall ske mellan europeiska regioner för att öka den ekonomiska 
och sociala samhörigheten inom EU. Formen för utbytet kan vara konferenser, mö
ten, expertbesök m.m. De sektorer som berörs är bl.a. kultur, utbildning, forskning 
och utveckling, miljö, offentlig service, glesbygdsutveckling och regional planering.
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Villkor: Minst tre medlemsländer måste delta varav åtminstone ett skall ingå i en mål 
1-region. Maximal tid för projekten är 18 månader.
Vem kan söka? Programmet vänder sig till kommuner, landsting och institutioner som 
har ansvar för regional eller lokal utveckling.
Finansiering: EU kan normalt bidra med 50-60 % av totalkostnaden och inom mål 
1 med upp till 75 %. De enskilda projekten kan få maximalt 100 000-150 000 ecu per 
projekt.
Programperiod: 1994-99
Budget: Programmet föreslås få en total budget på ca 6 mecu per år. 
Ansökningsdatum: Ansökningar skall lämnas in före den 1 juni varje år. Ansökning
arna måste ha inkommit till den svenske samordnaren före 1 maj. Eftersom det fort
farande är oklart hur programmet skall finansieras kan ansökningsdatum komma att 
ändras. Möjligen kommer programmet att utlysas i september 1996.
Ansvarig i EU: DG XVI. Administreras av AER (Assembly of European Regions) 
och CEMR (Council of European Municipalities and Regions) men ansökningarna 
sänds in av varje lands samordnare.
Kontaktinstans/-person: Svensk samordnare är Svenska landstingsförbundet.

Exempel på projekt: 1992-93 genomfördes ett samarbetsprojekt mellan städer i Frank
rike, Grekland, Spanien och Italien. Syftet var att utröna hur historia, miljö och kul
turarv kan användas för ekonomisk utveckling inom en region. Samarbetet gällde även 
utbyte av expertis och tekniskt stöd.

PHILOXENIA

I april 1996 lade kommissionen fram ett förslag till ett program för stöd av europe
isk turism (KOM (96) 168). Beslut om programmet kommer att tas i början av no
vember 1996. Eventuellt kan det träda i kraft 1 januari 1997. Programbeskrivningen 
nedan är preliminär och innehållet kan komma att ändras.
Syfte och innehåll: Förbättra den europeiska turismens kvalitet och konkurrenskraft 
för att bidra till tillväxt och sysselsättning. Programmet inriktar sig på fyra delområden:

1 förbättra kunskaper inom turismområdet
2 förbättra de rättsliga och ekonomiska villkoren för turismen
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3 öka den europeiska turismens kvalitet
4 öka antalet turister från länder utanför EU

Det första delområdet gäller åtgärder för att ta fram och förmedla information om tu
rism. För detta föreslås att man bl.a. utför marknadsundersökningar, utvecklar ett eu
ropeiskt statistiksystem för turism och gör dessa uppgifter mer lättillgängliga. Man 
skall även utvärdera EU:s övriga åtgärder för turismen. Inom delområde 2 skall åt
gärderna stärka samarbetet mellan medlemstater, turismnäringen och övriga intres
senter, t.ex. inom olika partnerskap. Man vill också öka medvetandet om turismens 
betydelse. Delområde 3 har till syfte att främja en livskraftig turism. Här ses områden 
med lockande natur och kultur som garantier för en utveckling av turismen. Stöd kan 
ges till forskningsprojekt om miljöskydd och miljövård och skydd av kulturarvet. Lo
kala inititativ som t.ex. är inriktade på samarbete inom nätverk och god styrning av 
besöksströmmarna skall främjas och man vill även instifta ett pris för turism och miljö 
för att uppmärksamma de bästa initiativen. En målsättning är också att undanröja de 
hinder som finns för olika former av turism (t.ex. hälsoturism och kulturturism) och 
för speciella grupper (t.ex. handikappade, ungdomar eller äldre).

Inom delområde 4 skall man marknadsföra Europa som turistmål. Detta skall 
underlättas bl.a. genom att man fastställer allmänna riktlinjer för marknadsföring. 
Vem kan söka? Programmet skall vara öppet för associerade länder i Central- och Öst
europa liksom andra länder som har ingått samarbetsavtal med EU samt Cypern 
och Malta.
Finansiering: EU kan bidra med högst 40 % av den totala kostnaden. 
Programperiod: 1997-2000.
Budget: Den totala budgeten kommer troligen att bli 25 mecu fördelat över 4 år. 
Ansökningsdatum: Programmet beräknas kunna starta 1 januari 1997. Något an- 
sökningsdatum är ännu inte fastställt.
Ansvarig i EU: DG XXIII
KontaktinstansZ-person: Näringsdepartementet kan tills vidare lämna information 
om programmet.
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RECITE

Syfte och innehåll: RECITE är samlingsnamn för ett fyrtiotal nätverk. Syftet är att sti
mulera nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte mellan regioner, städer, handels
kammare, forskningsinstitutioner etc. Stöd kan även ges till samarbetsprojekt inom 
t.ex. turism, miljö och utbildning.
Villkor: De sökande måste representera en region eller en stad med minst 50 000 
invånare.
Vem kan söka? Lokala och regionala myndigheter.
Finansiering: EU kan bidra med högst 25-50 % av totalkostnaderna. 
Programperiod: 1994-99
Budget: Programmet har en total budget på ca 30 mecu.
Ansökningsdatum: Ansökningstiden för 1996 gick ut i mars 1995. Nästa ansök
ningstillfälle för perioden 1997-99 blir troligen i slutet av 1996.
Ansvarig i EU: Administreras av Recite Office i Bryssel.
Kontaktinstans: Svenska kommunförbundet och Svenska landstingsförbundet.

Exempel på projekt: Projekt har redan startats inom områden som interregionalt tu
rismsamarbete bl.a. mellan Kreta och Nordjylland i Danmark. Syftet var att effekti
visera Kretas lokala administration.

SOKRATES
(Community Action Programme in the Field of Education)

Syfte och innehåll: SOKRATES är ett transnationeilt utbildningsprogram för skola 
och högskola som syftar till att öka rörligheten hos elever och universitetsstude
rande samt främja samarbetet mellan olika utbildningsinstitutioner i EU. Det vän
der sig till studerande och lärare på alla nivåer samt skolor och universitet.

Det övergripande målet för SOKRATES är att höja kvalitén på utbildningen för 
barn, ungdomar och vuxna och ge de studerande en ökad kännedom om den euro
peiska dimensionen i de ämnen de studerar. Det senare innebär bl.a. ökad kunskap 
om andra länder, kulturer och språk i Europa. Programmet inbegriper även lärarut
bildning, vuxenutbildning och distansutbildning. Stöd kan t.ex. ges till nätverk, ut
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byten av studenter, studiebesök och för att underlätta utbyte av erfarenheter och in
formation. En strävan inom programmet är att möjliggöra akademiskt erkännande 
inom EU av examina, studieperioder och liknande.

SOKRATES består av ERASMUS för universitet och högskola, COMENIUS för 
förskola, grundskola och gymnasium och LINGUA som gäller språkutbildningsin
satser. Delprogram finns också för distansutbildning, vuxenutbildning samt utbyte av 
informaton och erfarenheter rörande utbildningssystem och -politik.

Inom ERASMUS som gäller alla discipliner inom den högre utbildningen ges stöd 
bl.a. till utbytesstipendier för studenter och lärarutbyten. COMENIUS gäller utbild
ning inom skola och förskola. Projekten kan inbegripa partnerskap mellan olika sko
lor i Europa där lärarutbyten, studiebesök och liknande ingår. Ett av målen är att 
främja ämnen av europeiskt intresse, t.ex. studier av kulturarvet. Vidare gäller åt
gärderna utbildning för barn till gästarbetare eller barn till personer med ett rörligt 
yrke vilket t.ex. kan innebära studier av olika kulturer.

SOKRATES geomförs i nära samarbete med nätverken EURYDICE (utbildnings- 
information), NARIC (informationscentra rörande erkännande av akademiska betyg) 
och ARION (studiebesök för beslutsfattare inom utbildningssektorn). (Dessa nätverk 
behandlas inte här.)
Villkor: I regel krävs att minst tre medlemsländer deltar i projekten.
Vem kan söka? Verksamma inom alla nivåer av utbildning. Länder i Europeiska eko
nomiska samarbetsområdet (EES) kan delta. Programmet är även öppet för de länder 
som ingått associerings- eller samarbetsavtal med EU.
Finansiering: EU kan bidra med högst 50 % av totalkostnaden.
Programperiod: 1995-99
Budget: Programmet har en total budget på 850 mecu varav ERASMUS får 30 %, 
COMENIUS får 48 % och språkutbildning m.m. får 22 %.
Ansökningsdatum: För de flesta delprogrammen går ansökningstiden ut den 1 februari 
varje år. För enstaka program gäller 1 mars och 1 november varje år.
Ansvarig i EU: DG XXII
KontaktinstansZ-person: Svenska EU-programkontoret är kontaktinstans för 
COMENIUS och LINGUA. Högskoleverket ansvarar för ERASMUS och NARIC och 
Utbildningsdepartementet ansvarar för EURYDICE.
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Exempel på projekt: Tre skolor i Danmark, Tyskland och Belgien har samarbetat i ett 
pilotprojekt kallat ”War and Peace: War monuments and art as witnesses of Euro
pean civil wars”. I det ämnesövergripande projektet har man studerat monument, kyr
kogårdar, litteratur och fotografier samt även intervjuat personer som deltagit i an
dra världskriget. Syftet har varit att se hur krig och fred skildras i litteratur, film, press, 
serier m.m. Man har också studerat och jämfört hur de olika länderna hedrat sina 
döda och hur krigsmonumenten utformats. Nya projekt på temat krig och fred kom
mer att fortsätta inom COMENIUS.

VÄNORTSVERKSAMHETER
(European Twinning Grant Scheme)

Syfte och innehåll: Främja vänortsrelationer mellan kommuner i EU och Östeuropa. 
Olika typer av kulturellt utbyte kan ingå. Tre typer av projekt kan få stöd:

1 utbyte mellan invånare i etablerade eller nya vänorter
2 konferenser som anordnas av vänorter
3 utbildnings- och informationsseminarier för organisatörer av vänortsversamhet 

Inom område 1 skall samarbetet bl.a. gälla utbyte mellan små orter och orter som är 
missgynnade av sitt geografiska läge. Verksamheten bör även omfatta ungdomar 
under 18 år och gälla särskilda teman. För övrigt är målet att alla samhällsgrupper 
och ålderskategorier skall delta. Utbytet skall ge ökad kunskap om deltagarnas soci
ala, ekonomiska, politiska, yrkesmässiga och kulturella miljö. Konferenserna (om
råde 2) kan gälla varierande teman. Följande ämnesinriktningar är önskvärda: Eu
ropeiska utbildningsåret för livslångt lärande (tema under Europaåret 1996), social 
utslagning, Det europeiska medborgarskapet, internationella förbindelsers bety
delse för kommuner samt EU och dess betydelse på lokal nivå. Utbildnings- eller in
formationsseminarier (område 3) syftar till att förbättra innehåll och genomförande 
av vänortsverksamheter och de skall uppmuntra till att nya förbindelser inleds. Se
minarierna skall bedrivas på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Orter i yttre 
gränsregioner prioriteras.
Villkor: För område 1 gäller att stöd inte kan ges till projekt som kan omfattas av 
andra EU-program eller där deltagarna är färre än 10 per kommun. Kommuner som 
ligger närmare än 250 kilometer från varandra och verksamheter som främst omfat
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tar kommunpolitiker eller kommunaltjänstemän är inte stödberättigade. Bara ett stöd 
delas ut per vänort och år. I seminarierna inom område 3 skall representanter från fler 
än ett vänortssamarbete delta. För samtliga områden gäller att åtgärderna inte får gö
ras i vinstsyfte eller som nöjesresor.
Vem kan söka? Kommuner som vill upprätta nya eller förstärka befintliga vänorts- 
förbindelser. Små och avlägsna kommuner prioriteras. I projekttyp 1 och 2 kan även 
associerade länder i Öst- och Centraleuropa samt Cypern och Malta delta. 
Finansiering: Bidrag till konferenser (2) kan uppgå till mellan 1 000 och 10 000 ecu 
och högst 75 % av kostnaden. Maximalt 75 % av organisationskostnaderna för ut
bildnings- och informationsseminarier (3) kan täckas av bidrag från EU. 
Programperiod: Löpande.
Budget: 3,5 mecu per år.
Ansökningsdatum: Minst tre månader före projektets början.
Ansvarig i EU: Kommissionens generalsekretariat.
Kontaktinstans/ -person: Svenska kommunförbundet.

Forskning och utveckling

EU:s målsättningar inom forskning och teknologisk utveckling fastslås i de s.k. ram
programmen. Det fjärde ramprogrammet gäller för 1994-99 och för perioden har kom
missionen avsatt en budget på ca 12,3 miljarder ecu. Inom programmet skall man bl.a. 
starta olika forsknings- och utvecklingsprojekt, främja samarbete med tredjeland, 
sprida och tillämpa forskningsresultat samt främja utbildning och utbyte av forskare.

Exempel på program som är av intresse för kulturmiljövården är forskningspro
gram inom informationsteknologi, programmet MILJÖ OCH KLIMAT samt pro
grammet för standardisering, mätning och provning (SMT).

Det finns även åtgärder utanför fjärde ramprogrammet som skall främja forskning 
och utveckling. Två av dessa, COST (samordning av forsknings- och utvecklings
projekt) och EUREKA (nätverk för industrin), har dock nära anknytning till forsk
ningsprogrammen och viss samordning sker. Verksamheter inom COST och EUREKA 
finansieras till största delen av deltagarna själva.
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Informationsansvar om program inom forskning och utveckling

Program Informationsansvarig

INFORMATIONSTEKNOLOGI EU/FoU-rådet och NUTEK

MILJÖ OCH KLIMAT NUTEK och Naturvårdsverket

STANDARDISERING, NUTEK

MÄTNING OCH PROVNING

COST NUTEK

EUREKA NUTEK

INFORMATIONSTEKNOLOGI

Syfte och innehåll: Forskningsprogrammet inom informationsteknologi har till syfte 
att öka de europeiska företagens konkurrenskraft och produktivitet. De tre grund
områdena är:
- mjukvaruteknologi
- komponent- och subsystemteknologi
- multimediateknologi.
I programmet ingår även långsiktig forskning, och åtgärder som rör öppna mikro
processorsystem, högpresterande databehandling, teknologi till stöd för företags- 
processer och integration i tillverkningen.

Inom den del som gäller multimediateknologin skall stöd gå till att utveckla tekno
logier för att framställa, bearbeta, lagra och förevisa multimediainformation. System
en skall kunna användas av bl.a. museer.
Villkor: Minst två företag från minst två EU-länder måste delta. Projekten måste in
nebära nyutveckling och stöd ges inte till tillgänglig teknik.
Vem kan söka? Alla industriföretag.
Finansiering: EU kan finansiera upp till 50 % av projektkostnaderna. 
Programperiod: 1994-98
Budget: Programmet har en total budget på 1932 mecu
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Ansökningsdatum: Ansökningar kan lämnas in fyra gånger om året: 15 mars, 15 juni, 
15 september, 15 december o.s.v. Olika datum gäller för olika delar av programmet. 
Ansvarig i EU: DG XIII
KontaktinstansAperson: EU/FoU-rådet eller NUTEK.

MILJÖ OCH KLIMAT
(Environment and Climate)

Syfte och innehåll: De övergripande målen är att ge en vetenskaplig bas för EU:s 
miljöpolitik, bidra till den internationella forskningen samt bidra till utveckling av 
teknologi och service inom miljöområdet. Programmet består av fyra huvudteman 
som gäller:

I natur, miljökvalitet och globala förändringar
II miljöteknologi
III rymdteknologi
IV den mänskliga aspekten på miljöförändringar.

Tema II, täcker även forskning om skydd och restaurering av det europeiska kul
turarvet.
Villkor: Minst två medlemsländer måste delta i ett projekt (eller ett medlemsland 
och ett associerat land).
Vem kan söka? Stora, små och medelstora företag inom industrin, universitet, hög
skolor, forskningsinstitut m.m. Programmet är även öppet för länder som ingått 
associeringsavtal med EU.
Finansiering: Stöd kan utgå till samordning, förberedelser, resultatförmedling och 
tenikutveckling. Normalt kan EU täcka maximalt 50 % av projektens totalkostna
der. För vissa aktiviteter kan större del av kostnaderna täckas. Detta gäller t.ex. 
samordningskostnader (möten, resor och liknande).
Programperiod: 1994-98
Budget: Totalt 852 mecu. För tema II, miljöteknologi, avsätts ca 120 mecu. 
Ansökningsdatum: Samtliga teman utlyses 17 december 1996 och sista ansöknings- 
dag är 27 mars 1997.
Ansvarig i EU: DG XII
Kontaktinstans/-person: NUTEK och Naturvårdsverket.
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Exempel på projekt: Kungliga tekniska högskolan (KTH) deltar i projektet ”Wood 
Assess” inom programmet Miljö och Teknik. Det är ett samarbete mellan KTH:s 
avdelning för Materialteknik (Institutionen för byggd miljö) i Gävle, German Cen
tre for Crafts and Conservation of Historic Monuments och Norsk Institutt for Luft
forskning. Som associerad medlem deltar bl.a. avdelningen Byggnadsmaterial vid 
KTH. Arbetet koordineras av Stiftelsen för Norskt Kulturarv. Projektet syftar till 
utveckla konserveringstekniker för äldre kulturbyggnader i trä. I det arbetet ingår att 
ta fram metoder och tekniker för att bedöma konserveringsbehovet och för att kart
lägga miljömässiga riskfaktorer i olika områden i synnerhet i norra Europa. För kart
läggningen skall bl.a. GIS-teknik (Geografiskt informationssystem) användas. Ett an
tal byggnader i Sverige, Norge, Polen och Tyskland har valts ut som testfall. I 
Sverige ingår Soldattorpet på Skansen i Stockholm och Berggrenska gården i Gävle. 
Projektet, som har beviljats 550 000 ecu för 27 månader, startar under 1996. Kon
taktperson i Sverige är Christer Sjöström, KTH:s institution för byggd miljö i Gävle, 
tel: 026-14 78 00.

STANDARDISERING, MÄTNING OCH PROVNING
(Standards, Measurements and Testing)

Syfte och innehåll: Programmet gäller utveckling av EU:s standardsystem för mätning 
och provtagning med syfte att öka den europeiska industrins konkurrenskraft. Pro
grammet består av tre teman:

I utveckling av mät- och provningstekniker
II forskning om standard
III tekniskt stöd till handeln samt mätningar för samhällets behov.

Det tredje temat inbegriper även metoder och standarder som kan vara till skydd 
och stöd för det europeiska kulturarvet. Projekten måste syfta till att förbättra olika 
mätmetoders jämförbarhet eller deras kvalitet. För att kunna göra en korrekt be
dömning av materialens ursprung och skick samt deras grad och typ av förfall krävs 
lämpliga skydds-, konserverings- och restaureringmetoder för byggnader och före
mål. De mål som är uppställda för tema III syftar till att utveckla och förbättra:
- mätsystem för de parametrar som påverkar konservering och underhåll
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- utvärderingsmetoder för olika produkter och metoder som används för skydd och 
restaurering

- provtagningsprotokoll och provtagningstekniker
- icke-skadliga metoder för mätning av fysiska, kemiska och mikrobiologiska delar 

av det historiska materialet
- mätmetoder för vittringstester och tester i klimatkammare
- metoder för att fastställa ursprung och sammansättning av olika material.
Villkor: Minst två medlemsländer måste delta i ett projekt (eller ett medlemsland 
och ett associerat land).
Vem kan söka? Industriföretag, universitet, högskolor, forskningsinstitut m.m. Pro
grammet är även öppet för länder som ingått associeringsavtal med EU. 
Finansiering: Stöd kan gå till samordning, förberedelser, resultatförmedling och tek
nikutveckling. Normalt kan EU täcka högst 50 % av projektens totalkostnader. För 
vissa aktiviteter kan större del av kostnaderna täckas. Detta gäller t.ex. samord
ningskostnader för möten, resor och liknande.
Programperiod: 1994-98
Budget: Programmet har en total budget på 173 mecu varav 25 % går till tema III. 
Ansökningsdatum: Tema III utlyses troligen i juni 1997 och sista ansökningsdatum 
blir 15 november 1997.
Ansvarig i EU: DG XII 
KontaktinstansZ-person: NUTEK.

COST
(European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research)

Syfte och innehåll: Samordna och organisera olika forsknings- och utvecklingsprojekt 
vid universitet, institut och inom industrier. Samarbetet sker idag inom ett drygt hundra
tal projekt.
Villkor: Se under Finansiering och Ansökningsdatum.
Vem kan söka? För närvarande består COST av deltagare från samtliga EU-länder 
samt Turkiet, Slovenien, Kroatien, Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien. Kommis
sionen finns också representerad.
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Finansiering: Varje deltagarland står för sina egna kostnader. EU kan bidra med 
medel för administrativa kostnader inklusive resor, workshops m.m. 
Programperiod: Löpande.
Budget: Någon central finansiering finns inte.
Ansökningsdatum: Det finns inget sedvanligt ansökningsförfarande utan deltagande 
bygger på överenskommelser med de övriga medlemmarna inom COST. 
KontaktinstansZ-person: NUTEK

EUREKA

Syfte och innehåll: EUREKA är ett nätverk av nationella kontor som har till syfte att 
stärka den europeiska industrins konkurrenskraft. Kontoren kan bl.a. hjälpa till med 
att söka lämpliga samarbetspartners. I nätverket deltar 24 länder i Europa samt kom
missionen. Det finns ingen begränsning av teknikområden. Inom vissa områden finns 
expertnätverk (s.k. paraplyer) som skall underlätta samarbetet genom t.ex. kontakt
konferenser. Ett exempel på expertnätverk är EUROCARE där samarbetet inriktas 
på att utveckla nya tekniker och en varaktig miljöpolicy. Syftet är att förbättra kon
serveringen, restaureringen och underhållet av Europas kulturarv. EUROCARE in
nehåller 12 forsknings- och utvecklingsområden som bl.a. rör hanterings- och kon
serveringsproblematik för byggnader, sten, trä, metall och arkiv.
Villkor: Projekten skall vara civila, innefatta avancerad teknik och vara innovativa 
och projektresultaten skall nyttjas kommersiellt. Minst två EUREKA-länder måste 
delta i ett nätverk.
Vem kan söka? Förutom medlemsländer kan även Norge, Island, Schweiz, Turkiet, Ung
ern och Ryssland delta. Företag, institutioner och myndigheter deltar i samarbetet. 
Finansiering: EUREKA-kontoret i respektive land kan ge bidrag till kontaktresor och 
förstudier.
Programperiod: Löpande.
Budget: Någon central budget finns inte.
Ansökningsdatum: Man kan fortlöpande anmäla sitt intresse för deltagande. 
Ansvarig i EU: Nätverket har ett sekretariat i Bryssel.
KontaktinstansZ-person: EUREKA-kontoret på NUTEK.
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Övriga åtgärder

Jordbrukets miljöstöd

Syftet med miljöstödet är att uppmuntra till ett brukningssätt inom jordruket som 
leder till att biologisk mångfald och kulturmiljövärden bevaras inom odlingsland
skapet. Stödet gäller endast aktiva jordbrukare. Sverige har sammanställt ett femårigt 
program som gäller stöd till ekologisk odling, miljökänsliga områden (där även ut
rotningshotade husdjursraser ingår) samt bevarande av den biologiska mångfalden 
och kulturvärden i odlingslandskapet. Åtgärderna inom det sistnämnda området syf
tar till att slåtterängar, betesmarker samt värdefulla natur- och kulturmiljöer skall 
få rätt skötsel ur naturvårds- och kulturmiljösynpunkt. Genom hävd av slåtter- och 
betesmark kan hotade arter i floran bevaras samtidigt som områdenas kulturhisto
riska värden bevaras (åtgärderna gäller även fäbodar och skogsbeten). Avsikten med 
att bevara värdefulla natur- och kulturmiljöer är att lämningar inom brukad mark, 
vilka visar på äldre markanvändning i jordbruket, skall vårdas och bevaras och att 
landskapets historia skall synliggöras. De som brukar mark med höga natur- och kul
turvärden skall kunna få stöd för skötseln av lämningarna. Urvalet sker med hjälp 
av ett beräkningssystem. För varje brukningsenhet räknas antalet landskapselement 
(som t.ex. alléer, fägator, odlingsrösen, diken, fornlämningslokaler eller små, flikiga 
åkrar). Dessa ger sedan vissa kvalifikationspoäng och de brukningsenheter som kom
mer upp i ett visst antal poäng och som har ett för regionen traditionellt byggnads- 
skick kan få stöd. Kvalifikationsgränserna varierar i olika delar av landet, eftersom 
det är viktigt att slå vakt om regionala särarter.

Stöden till slåtter- och betesmark är klassindelade bl.a. efter grässvålens utseende 
och omfattning samt förekomsten av vissa träd och växter (t.ex. arter som visar på 
långvarig slåtter- eller beteshävd). Det finns fyra klasser, A-D, där A motsvarar den 
högsta klassen. Ju fler av villkoren som uppfylls, desto högre blir bevarandevärdet och 
stödet. Förekomst av fornlämningar inom betesmark berättigar också till stöd.

EU:s del i miljöstödet finansieras av jordbruksfondens garantidel vilken inte räk
nas till strukturfonderna. Totalt motsvarar miljöstödet i Sverige 330 mecu per år 
varav EU bidrar med ungefär hälften (165 mecu). Resten utgörs av svenska statliga 
medel. Information om miljöstöden till slåtterängar, betesmarker och av värdefulla 
natur- och kulturmiljöer lämnas av respektive länsstyrelse, Riksantikvarieämbetet, 
Jordbruksverket och Naturvårdsverket.
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Stiftelsen Pegasus

Stiftelsen Pegasus tillkom 1991 på initiativ av medlemmar i EU:s parlament. Syftet 
är att främja den europeiska identiteten med hjälp av utbildningsprojekt för ung
dom inom kulturarvssektorn. Det mest omfattande av Pegasus’ projekt är Schools 
Adopt Monuments. Projektet delfinansieras bl.a. av DG XII (generaldirektoratet för 
vetenskap, forskning och utveckling).

SCHOOLS ADOPT MONUMENTS

Syfte och innehåll: Syftet med projekten är att utveckla skolungdomarnas medvetande 
om det gemensamma europeiska kulturarvet genom att främja kontakter mellan lä
rare och mellan studenter. Alla stadier från förskola till gymnasium kan delta. Varje 
skola skall göra en symbolisk adoption av en byggnad, ett monument eller en plats i 
skolans närhet. Det kan röra sig om en byggnad, en skulptur eller en arkeologisk plats. 
Slott, trädgårdar, järnvägsstationer, industribyggnader o.s.v. kan komma ifråga för
utsatt att de har en direkt anknytning till den lokala och europeiska historien eller 
konsthistorien. Platsen eller byggnaden skall också ha en historisk, konstnärlig eller 
social betydelse för kommunen eller staden. Adoptionen innebär att man i och utan
för klassrummet studerar monumentets historia och framhåller eller försvarar dess 
betydelse som kulturarv. Samarbetet skall vara ämnesövergripande och man skall 
starta nätverk mellan elever i flera skolor som ägnar sig åt liknande objekt. Multi
media bör användas. Arbetet skall också resultera i en vandringsutställning och ar
tiklar eller uppsatser i en tidning som distribueras inom nätverket.

Varje deltagarland representeras av en s.k. Correspondent Organisation (CO). Re
presentanten utses inom kulturarvs- eller utbildningssektorn eller inom det akade
miska eller konstnärliga området. Varje CO skall starta ett projekt i en stad eller i 
en kommun i sitt medlemsland och skall sedan även ansvara för vissa informations- 
och samordningsfrågor.
Villkor: Se Syfte och innehåll och Vem kan söka?
Vem kan söka? Något gängse ansökningsförfarande finns inte utan stiftelsen tar kon
takt med lämpliga städer eller kommuner. Projekten gäller en stad eller kommun i 
varje land men flera skolor och monument kan delta. Landets CO samordnar delta
gandet.
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Finansiering: EU bidrar med högst 50 % av totalkostnaderna och högst 4 000 ecu per 
projekt och år. Resten kan finansieras med nationella offentliga eller privata medel. 
Programperiod: Löpande. Varje projekt skall pågå i tre år.
Budget: Se Finansiering.
Ansökningsdatum: Se under Vem kan söka?
Ansvarig i EU: Stiftelsen Pegasus.
Kontaktinstans/-person: Correspondent Organisation i Sverige är Riksantikvarie
ämbetet (Carin Bergström).

Exempel på projekt: Under 1996 inleds ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet 
och högstadieskolor i Ekerö kommun (Tappströmsskolan och Uppgårdsskolan). 
Det objekt som skall adopteras är Birka. Projektet föreslås i en första fas innehålla 
en undersökning av Birka som kulturmiljö, ett försök att sätta in Birka i ett interna
tionellt perspektiv, förmedla kunskapen om Birka till omvärlden, samt frågeställningar 
om hur man kan bevara Birka. I den andra fasen är det tänkt att eleverna skall för
medla kunskapen till skolor i Europa med hjälp av IT, utställningar m.m.

Fonder som kan användas för medfinansiering

Nordiska kulturfonden

För nordiska länder finns en möjlighet att få stöd från Nordiska kulturfonden. Dess 
syfte är att främja det kulturella samarbetet mellan de nordiska länderna enligt ett av
tal som ingicks 1966. Verksamhetsområdet omfattar kultur i vid bemärkelse samt 
forskning och utbildning. Ett årligt belopp för stöd anvisas över Nordiska minister
rådets budget. 1994 var beloppet drygt 20 miljoner danska kronor. Egeninsatsen i 
finansieringen är viktig men stöd kan också ges till projekt utan egeninsats. Projekten 
ska vara nyskapande och helst av engångskaraktär. Sökande kan vara nordiska sam- 
arbetsgrupper, föreningar, organisationer, institutioner och enskilda personer. Minst 
tre nordiska länder måste delta i ett samarbetsprojekt. Varje år finns fyra ansök
ningstillfällen: 15 januari, 15 april, 15 augusti och 15 oktober. Närmare upplysningar 
lämnas av Nordiska kulturfonden som har sitt säte i Köpenhamn. Kulturdepartementet 
är kontaktinstans i Sverige.
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Stiftelsen framtidens kultur

Stiftelsen för framtidens kultur bildades 1994 med ungefär en halv miljard kronor från 
de gamla löntagarfonderna. Under en tioårsperiod skall pengarna fördelas mellan 
olika kulturprojekt. Dessa skall vara nyskapande projekt av hög kvalitet som kan fun
gera som förebilder. Projekten skall syfta till att fördjupa och bredda kulturlivet på 
sin ort eller i sin region samt bidra till tillväxt och utveckling. Verksamheter som en
gagerar ungdomar och invandrargrupper prioriteras. Bidrag kan ges till förstudier, 
projektering, konsultinsatser, teknikutveckling och marknadsföring. Stöd ges i all
mänhet inte som produktionsgaranti, för att täcka underskott eller till redan påbör
jade projekt. Stöd ges inte till intern utbildning, löpande verksamhet, uppförande av 
byggnader eller till verksamheter som utgör en del av en institutions verksamhet. Med
len kan sökas av föreningar, organisationer, stiftelser, institutioner, myndigheter eller 
enskilda personer. Ansökningar kan lämnas in en gång om året, vanligen i september. 
Information lämnas av Stiftelsen framtidens kultur.

Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden förvaltar kvarlåtenskap efter avlidna personer som saknar arv
tagare. Fonden kan också få medel genom gåva eller testamente. Årligen delas ca 150- 
200 miljoner kronor ut till olika projekt, däribland sådana med kulturell inriktning. 
Bidragen går till ideella föreningar eller organisationer som företräder barn och ung
domar eller personer med funktionshinder. De projekt man söker medel för skall vara 
nyskapande, utvecklande och av hög kvalitet. Föreningar kan dock inte få stöd för sin 
ordinarie verksamhet. Enstaka arrangemang är i regel inte stödberättigade såvida 
de inte ingår i större utvecklingsarbeten. I särskilt angelägna fall kan bidrag ges för 
om- eller tillbyggnad eller utrustning av lokaler. Föreningarna/organisationerna an
svarar själva för att erfarenheterna från projekten dokumenteras och sprids. Några 
särskilda beslutdatum finns inte utan ansökningar kan lämnas in fortlöpande under 
året. Information om Allmänna arvsfonden lämnas av Civildepartementet (barn och 
ungdom) eller Socialdepartementet (personer med funktionshinder).
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Ordförklaringar

associeringsavtal - Avtal som EU ingått med andra stater (bl.a. öst- och centraleu
ropeiska stater). Avtalen gäller främst handel, men kan även innehålla kulturklau
suler. Bland de länder som ingått associeringsavtal med EU finns Bulgarien, Polen, 
Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ungern, Estland, Lettland och Litauen, 
ecu - (European Currency Unit) Valuta inom EU. En ecu är ca 8,50 kronor (sep
tember 1996)
EES-avtalet - Avtal mellan EU och Efta-länder inom Europeiska Ekonomiska Sam- 
arbetsområdet. Avtalet gäller bl.a. fri rörlighet över gränserna för varor, tjänster 
och människor. Man samarbetar inom områden som miljöpolitik, socialpolitik, forsk
ning och utveckling och utbildning. De länder som berörs är EU:s medlemsländer samt 
Norge, Island och Liechtenstein.
EGT - (på engelska Official Journal eller OJ). Unionens tidning som utkommer varje 
arbetsdag. Bland annat publiceras EU:s alla projekt och program i EGT:s C-del (in
formation och notiser). Lagstiftning och liknande publiceras i L-delen. Se även Europe
iska gemenskapernas officiella tidning under avsnittet Adresser och telefonnummer. 
Europarådet - Ett mellanstatligt samarbetsorgan med totalt 25 medlemsstater där 
Sverige blev medlem 1949. Rådet utgör ett politiskt debattforum för medlemmarna 
och man utfärdar konventioner inom olika områden, t.ex. om mänskliga rättigheter 
eller kultur.
grönbok - Innehåller analyser av vissa frågor och anger tänkbara åtgärder. Sam
manställs av kommissionen, 
mecu - En miljon ecu
ministerrådet - EU:s beslutsfattande organ. Består av regeringsrepresentanter från 
varje medlemsland men sammansättningen varierar beroende på vilken typ av frå
gor som skall behandlas. Det är t.ex. ländernas kulturministrar som avgör kultur
frågor. Medlemsstaternas representanter har befogenhet att fatta beslut som är bin
dande för ländernas regeringar.
transnationellt samarbete - samarbete med minst ett annat EU-land 
tredjeland - länder som inte är medlemar i EU men som på olika sätt berörs av ar
rangemang och överenskommelser inom EU.
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Adresser och telefonnummer

Allmänna arvsfonden
Civildepartementet eller Socialdepartementet kan lämna information, 
tel: 08-405 10 00.

AMS (Arbetsmarknadsstyrelsen)
AMS Internationella sekretariatet 
171 99 Solna
tel: 08-730 60 00 fax: 08-27 83 68
Ger information om mål 3 och ansvarar för utbetalningar från socialfonden.

Bibliotekstjänst
Box 200 
221 00 Lund
Böcker: tel: 046-18 03 45, fax: 046-32 01 26
Prenumerationer: tel 046-18 01 90, fax: 046-30 79 47
Förmedlar EU:s officiella utgivning av tidskrifter, böcker och årsböcker.

Databaser
EU tillhandahåller vissa databaser som t ex Rapid (nyheter), Eclas (bibliotekssystem). 
Tillgång till dessa kan fås genom kommissionen eller Serna Group Info Data, 
tel 08-738 49 66/738 48 90.

Depåbibliotek
Riksdagsbiblioteket tel: 08-786 50 69
Kungliga biblioteket tel: 08-463 40 00
Statistiska centralbyrån: 08-783 50 66
Har ansvar för att bevara EU-publikationer för framtiden.

DG X
Generaldirektoratet för information, kommunikation, kultur och audiovisuella me
dier. Ansvarar bl.a. för kulturarvsprogrammet RAPHAEL. Ansökningsblanketter för 
RAPHAEL kan beställas från:
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Europeiska kommissionen 
Generaldirektorat X, Kulturprogram 
Byggnad L-102, kontor 3/23 
Rue de la Loi/Wetstraat 200 
B-1049 Bryssel 
fax: 00932-2-296 69 74
Hemsideadress på Internet: (http://www.cecdu/en/comm/dglO/dgl0.html)

ECOS-OUVERTURE:s kontor
Christer Lindberg
ECOS-OUVERTURE:s kontor
Svenska Kommunförbundet
Peter Myndes Backe 12
118 82 Stockholm
tel: 08-772 4387 fax: 08-642 1620
Lämnar information om programmet ECOS-OUVERTURE.

Europeiska Gemenskapernas Officiella Tidning (EGT)
Utkommer alla arbetsdagar. Bland annat publiceras EU:s alla projekt och program i 
tidningens C-del (information och notiser). Lagstiftning och liknande publiceras i L- 
delen. Tidningen finns bl.a. på Riksdagsbiblioteket, Statistiska centralbyrån (SCB), 
Naturvårdsverket, Stockholms universitetsbibliotek och Handelshögskolans biblio
tek. Prenumerationer kan beställas från Bibliotekstjänst.

EU/FoU-rådet för forskning och uvecklingssamarbete
Box 7091
103 87 Stockholm
tel: 08-454 64 50 fax: 08-454 64 51
Samordnar Sveriges deltagande i olika forskningsprogram, bl.a. de som gäller infor
mationsteknologi.

EU-upplysningen 
Tel: 020-250 000 
Telefontid: må-fre 9-11, 14-16
Lämnar allmän information om EU. Politiskt obunden men hör till Riksdagen.
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Euro Info Point
Info Point Stockholm
Norrmalmstorg 4
111 46 Stockholm
tel: 08-678 45 10 fax: 08-678 88 11
Lämnar allmän information om EU.

Eurobookshop
Fritzes bokhandel har ansökt om att bli utsedd till s.k. Eurobookshop. Där skall fin
nas en speciell avdelning med publikationer från EU:s förlag, EUR-OP.
Fritzes bokhandel 
Regeringsgatan 12 
tel: 08-690 90 90

Europeiska dokumentationscentra, EDC
Finns vid universitetsbiblioteken i Stockholm, Lund, Uppsala, Linköping och Umeå, 
vid ekonomiska biblioteket vid Göteborgs universitet samt vid högskolorna i 
Sundsvall, Växjö och Örebro. Här finns de flesta av EU:s publikationer.

Fiskeriverket 
Box 423
401 26 Göteborg
tel: 031-63 03 00 fax: 031-15 65 77
Informerar om fiskerifonden och ansvarar för utbetalningar därifrån. Lämnar upp
lysningar om mål 5a, 5b och 6 samt gemenskapsinitiativet PESCA.

Generaldirektoraten
Se Kommissionen i Bryssel samt förteckning över generaldirektoraten s. 107.

Glesbygdsverket 
Splintvägen 1 
831 72 Östersund 
tel: 063-826 00 fax: 063-862 92
Lämnar information om landsbygdsutveckling, mål 5b och 6 samt gemenskapsiniti
ativet LEADER II.
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Högskoleverket
Box 7851
103 99 Stockholm
tel: 08-453 70 00 fax: 08-453 7050
Ansvarar för programmet ERASMUS och nätverket NARIC (se programmet 
SOKRATES).

Jordbruksverket
551 82 Jönköping
tel: 036-15 50 00 fax: 036-19 05 46
Lämnar information om jordbruksfonden och mål 5a, 5b och 6 samt jordbrukets 
miljöstöd. Ansvarar för utbetalningar från jordbruksfonden.

Kommissionen i Bryssel 
Europeiska kommissionen 
Rue de la Loi 200 
B-1040 Bryssel
tel: 00932-2-299 11 11 fax: 00932-2-295 01 38/39/40. Hemsideadress på Internet: 
http://www.cec.lu/en/comm/dgserv.html
Förteckning över komissionens generaldirektorat finns på s. 107.

Kommissionen i Stockholm
Europeiska kommissionens representation i Sverige
Box 7323
103 90 Stockholm
tel: 08-562 444 11 fax: 08-562 444 12
Fungerar som en förbindelselänk mellan kommissionen i Bryssel och företrädare för 
svenska intressen - särskilt regering, riksdag, intresseorganisationer och media. Kan 
bl.a. hjälpa till med kontakter och vissa dokument och kopior på pressreleaser.

Kulturdepartementet
103 33 Stockholm
tel: 08-405 10 00 fax: 08-21 68 13
Kulturdepartementet kan lämna information om Nordiska kulturfonden.
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Länsarbetsnämnder 
Lämnar information om mål 3.

Länsstyrelserna
Lämnar information om EU:s strukturfonder och gemenskapsinitiativ samt upplys 
ningar om vad som gäller i respektive län. Kan även informera om jordbrukets miljö 
stöd.

Malmö stad 
205 80 MALMÖ 
tel: 040-34 10 00
Lämnar information om gemenskapsinitiativet URBAN.

MEDIA Desk Sweden 
Svenska Filminstitutet 
Box 27 126 
102 52 Stockholm
tel: 08-665 12 13 fax: 08-662 26 84/08-661 18 27 
Lämnar information om programmet MEDIA II.

Naturvårdsverket 
106 48 Stockholm 
tel: 08-698 10 00 fax: 08-29 23 82
Lämnar information om forskningsprogrammet MILJÖ OCH KLIMAT samt jord 
brukets miljöstöd.

Nordiska kulturfonden
Sekretariatet
Store Strandstraeden 18
1255 Köpenhamn
tel: 00945-3396 0200
Se även Kulturdepartementet.
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NUTEK (Närings- och teknikutvecklingsverket)
117 86 Stockholm
tel: 08-681 91 00 fax: 08-19 68 26
Hemsideadress på Internet: http://www.nutek.se
Har samordningsansvar för strukturfondernas användning i Sverige. Ansvarar för ut
betalningar från regionala fonden. Ger information om strukturfonder; mål 2, 5b och 
6; gemenskapsinitiativen SME, INTERREGII och KONVER; nätverket LEDA; vissa 
forskningsprogram (MILJÖ OCH KLIMAT; STANDARDISERING, MÄTNING 
OCH PROVNING samt INFORMATIONSTEKNIK) samt COST och EUREKA.

Näringsdepartementet
103 33 Stockholm
tel: 08-405 10 00 fax: 08-781 04 81
Lämnar information om programmet PHILOXENIA.

Official Journal (OJ)
Se Europeiska Gemenskapernas Officiella Tidning.

Recite Office 
Avenue de Tervueren 13 
1040 Bryssel 
Belgien
Administrerar nätverkssamarbetet RECITE.

Riksantikvarieämbetet 
Box 5405 
114 84 Stockholm 
tel: 08-783 90 00
Hemsideadress på Internet: http://www.rashm.se
Riksantikvarieämbetets regionenhet lämnar information om programmet RAPHAEL. 
Landskapsenheten kan informera om jordbrukets miljöstöd. Carin Bergström på 
enheten för kommunikation och marknadsföring är samordnare för Pegasusstiftel
sens SCHOOLS ADOPT MONUMENTS. På hemsidan finns innehållet i denna skrift 
samt kortfattad aktuell information om RAPHAEL.
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Sametinget 
Bergmästargatan 8 
981 33 Kiruna
tel: 0980-780 30 fax: 0980-780 31
Lämnar information om samefrågor inom mål 6.

Skogsstyrelsen
551 83 Jönköping
tel: 036-15 56 00 fax: 036-551 83
Lämnar information om mål 5a.

Skärgårdssamarbetet 
Henrik Beckman 
Skärgårdssamarbetet 
Landskapsstyrelsen på Åland 
tel: 009358-28 25 000
Sekretariat för skärgårdsprogrammet inom INTERREG II.

Socialdepartementet
103 33 Stockholm
tel: 08-405 10 00 fax: 08-781 04 81
Lämnar information om gemenskapsinitiativet URBAN.

Statens kulturråd
Box 7843
103 98 Stockholm
tel: 08-679 72 60 fax: 08-611 13 49
Lämnar information om programmen KALEIDOSCOPE och ARIANE.

Statskontoret
Box 2280
103 17 Stockholm
tel: 08-454 46 00 Lämnar information om programmet INFO 2000.
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Stiftelsen framtidens kultur 
Glunten
751 83 UPPSALA 
tel: 018-55 06 06

Stiftelsen Pegasus 
La Fondation Pegase 
c/o Parlement européen 
rue Belliard 97-113 
1047 Bryssel
tel: 00932-2-284 2361 fax: 00932-2-284 90 09
Administrerar och samordnar nätverkssamarbetet SCHOOLS ADOPT MONU
MENTS.

Svenska EU-programkontoret
Box 7785
103 96 Stockholm
Besöksadress: Kungsgatan 8
tel: 08-453 72 00 fax: 08-453 72 01
Hemsideadress på Internet: http://www.eupro.se
Ger information om mål 4 och gemenskapsinitiativen EMPLOYMENT och ADAPT 
samt programmen LEONARDO och SOKRATES (inklusive COMENIUS och 
LINGUA).

Svenska kommunförbundet
118 82 Stockholm
tel: 08-772 41 00 fax: 08-641 15 35
Lämnar information om nätverkssamarbetena MED-URBS, RECITE och vänorts- 
verksamheter (European Twinning Grant Scheme).

Svenska landstingsförbundet
Box 704 91
107 26 Stockholm
tel: 08-702 43 00 fax: 08-702 45 90
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Lämnar information om nätverksamarbetena MED-URBS och RECITE. Samordnar 
det svenska deltagandet i programmet PACTE.

Team Europe
Ett internationellt nätverk för EU-information. Utgörs av föredragshållare som ut
bildas och informeras kontinuerligt av kommissionen. Samordnare i Sverige är Björn 
Kjellström, Europeiska kommissionens representation i Sverige, tel: 08-611 11 72, 
fax:08-611 44 35.

Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm
tel: 08-405 10 00 fax: 08-723 1192
Utbildningsdepartementet ansvarar för nätverket EURYDICE (se programmet 
SOKRATES).

Öresundskommittén 
Holbergsgade 14 
DK 1057 Köpenhamn K 
tel: 00945-33 12 12 22
Sekretariat för öresundsprogrammet inom INTERREG II.
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Förteckning över kommissionens generaldirektorat

DG I Utrikes och ekonomiska relationer.
DG IA Utrikes politiska relationer.
DG II Ekonomiska och finansiella frågor.
DG III Industriella frågor.
DGIV Konkurrensfrågor.
DG V Sysselsättning.
DG VI Jordbruk.
DG VII Transporter.
DG VIII Utvecklings- och biståndsfrågor.
DG IX Personal och administration.
DG X Information, kommunikation, kultur och audiovisuella medier.
DG XI Miljöskydd och kärnkraftssäkerhet.
DG XII Vetenskap, forskning och utveckling.
DG XIII Telekommunikation och informationsindustri.
DG XIV Fiske.
DG XV Inre marknad och finansiella tjänster.
DG XVI Regionalpolitik.
DG XVII Energi.
DG XVIII Krediter och investeringar.
DG XIX Budget.
DG XX Utgiftskontroll.
DG XXI Tullunionen och indirekta skatter.
DG XXII Utbildning.
DG XXIII Små och medelstora företag samt turism.
DG XXIV Konsumentpolitik.
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Riksantikvarieämbetet har gjort en särskild satsning på kulturturismen. Genom 

den bredd kulturturismen har kan man nå grupper som vanligtvis inte söker sig 

till kulturinstitutioner. Turismen öppnar också nya vägar till finansieringskällor 

för kulturen. Inte minst EU:s strukturfonder kan innebära ökade möjligheter. 

Syftet med flera av EU:s program är att genom en utveckling av kulturturismen 

öka sysselsättningen och främja regional utveckling.

Riksantikvarieämbetets informationsskrift om EU-stöd vänder sig till alla som 

arbetar med kulturarvet, yrkesmässigt eller ideellt. Här ges en översikt över 

de bidragsmöjligheter som finns i Sverige och som kan vara användbara för sek

torn, som strukturfondsstöd, gemenskapsinitiativ och ett urval av övriga pro

gram, däribland kulturarvsprogrammet Raphael. Hur medlen kan användas il

lustreras med exempel på projekt som redan beviljats stöd.
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