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SAMMANFATTNING
Statens kulturråd har ett årligt regeringsuppdrag att rapportera utfallet av svenska
projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s struktur- och
investeringsfonder, inklusive projekt inom de territoriella samarbetsprogrammen.
Redovisningen har i år skett i samarbete med Riksantikvarieämbetet.
I rapporten redovisas att 29 projekt med svenskt deltagande och kulturanknytning har
fått beslut om EU-finansiering om totalt drygt 223,6 miljoner kronor under 2015.
Förteckningar över de projekt som beviljats stöd under 2015 återfinns i rapportens
bilagor.
Rapporten ger en beskrivning av den innevarande programperiodens struktur- och
investeringsfonder. Programmens syfte, målsättningar och geografi beskrivs, liksom i
vilken mån programmen beskriver kulturrelaterade målsättningar och insatser. Syftet
har varit att göra en analys av i vilken mån kulturrelaterade projekt och verksamheter
kan genomföras i respektive program under den pågående programperioden.
Landsbygdsprogrammet och lokalt ledd utveckling är viktiga delar för kulturrelaterade
projekt, dock är utfallet för dessa inte en del av rapporten eftersom förvaltande
myndighet inte har kunnat lämna aktuellt underlag. Landsbygdsprogrammet och lokalt
ledd utveckling ingår därmed inte i rapporten och kan således inte inkluderas i analysen.
Därför saknas hela bilden gällande utfallet för kulturrelaterade projekt inom strukturoch investeringsfonderna 2015.
Det kan nämnas att 11 av 13 projekt som beviljats EU-finansiering inom ramen för
regionala strukturfondsprogram är beviljade i de nordliga programområdena: Övre
Norrland, Mellersta Norrland och Norra Mellansverige. Flest projekt med kulturanknytning som har beviljats EU-finansiering under 2015 återfinns i: Västerbotten, Jämtland,
Norrland och Västernorrland.
Inom ramen för europeiskt territoriellt samarbetet har projekt med kulturanknytning
beviljats EU-stöd inom hälften av de 14 programområden. Flest beviljade projekt med
kulturanknytning, sex stycken, finns inom programområdet Sverige-Norge. Även inom
ramen för interregprogrammen har två av de nordligaste länen flest beviljade projekt
med kulturanknytning. Fyra projekt återfinns i Västernorrland och lika många i
Jämtland.
Riksantikvarieämbetets och Kulturrådets slutsats är att det även denna programperiod
(2014−2020) finns möjligheter till finansiering av projekt med kulturanknytning, om än
med varierande grad i de olika programmen, men även mellan olika regioner.
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INLEDNING
Bakgrund
Statens kulturråd har ett årligt regeringsuppdrag att rapportera utfallet av svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via Europeiska struktur- och investeringsfonder, inklusive projekt inom de territoriella samarbetsprogrammen. Redovisningen
ska, enligt Kulturrådets instruktion, ske i samarbete med Riksantikvarieämbetet,
Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Riksarkivet. Dock saknas uppdraget i Riksarkivets
och Stiftelsen Svenska Filminstitutets styrdokument varför de inte har deltagit i arbetet
med årets rapport.
Datainsamling
Rapportens projektsammanställning bygger på uppgifter och underlag som de ansvariga
förvaltningsmyndigheterna för programmen har levererat till kulturmyndigheterna och
som Riksantikvarieämbetet och Kulturrådet har inhämtat på egen hand i Tillväxtverkets
projektbank. Förvaltande myndighet för landsbygdsprogrammet och lokalt ledd
utveckling har inte har kunnat lämna underlag. Landsbygdsprogrammet och lokalt ledd
utveckling ingår därmed inte i rapporten och kan således inte inkluderas i analysen.
Riksantikvarieämbetet och Kulturrådet har valt att rapportera de medel som årligen
beslutas och inte de belopp som slutligen utbetalas. Utbetalning sker ofta senare än det
år som beslutet fattats, på samma sätt som beslutstillfället och projektens faktiska start
inte alltid sammanfaller. Detta innebär att utfallet, det vill säga faktiskt utbetalade
medel, kontra beslutade medel kan skilja sig åt, till exempel om projekt förändras eller
avslutas i förtid.
Guide till EU-program på webben
Regeringen har under programperioden 2014−2020 gett i uppdrag åt Jordbruksverket,
Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet att samverka för att förenkla genomförandet av
programmen som finansieras av Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI).
Webbplatsen http://eurofonder.se har tagits fram i samverkan mellan de tre
myndigheterna för att visa vilka möjligheter som finns i Sverige med ESI-fonderna och
vad de kan bidra till. Tillväxtverket har huvudansvaret för webbplatsen. En del
information i denna rapport har hämtats från den aktuella webbplatsen.
Rapportens disposition
År 2014 påbörjades en ny programperiod inom EU-samarbetet som löper till och med år
2020. I denna rapport ges en kortfattad beskrivning av EU:s och Sveriges regionala tillväxtpolitik liksom en beskrivning av Europeiska regionala utvecklingsfonden,
Socialfonden och Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för perioden 2014−2020.
Ett av syftena med att beskriva programmen är att försöka åskådliggöra i vilken mån
kulturrelaterade projekt och verksamheter kan genomföras i respektive program under
den nya, pågående programperioden.
Valuta
För en del av programmen som redovisas i rapporten är valutan euro. Det innebär att
ansökan och all ekonomisk redovisning sammanställs i euro. I denna rapport och dess
bilagor anges samtliga belopp i svenska kronor. Valutakurs som har använts för
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valutaomvandling är den, av regeringen beslutade, 8,39 euro (motsvarande 1 SEK) som
fondmyndigheterna använder.
Vad bedöms vara ett projekt med kulturanknytning?
Under hela den tid kulturmyndigheterna har haft i uppdrag att återrapportera projekt
med kulturanknytning, har utgångspunkterna varit de samma. För att på något sätt sägas
ha kulturanknytning ska projekten ha någon koppling till konstarter, medier, bildningssträvanden eller till kulturarv. Det inbegriper projekt som innehåller element av till exempel teater, dans, musik, cirkus, bildkonst, konsthantverk, design, formgivning,
museer, kulturhistoria, utställningar, multimedia, radio, film, video, kursverksamhet,
arkiv och bibliotek, språk och gastronomi. Till exempel har hantverksprojekt tagits med
i rapporteringen om de bedömts ha tydliga inslag av bevarande av traditionella
kunskaper. Gastronomiskt inriktade projekt har tagits med i de fall det handlar om
hantverksmässig produktion eller traditionsbevarande.
De turismprojekt som har tagits med i urvalet har haft en kultur- eller kulturmiljöprofil,
till exempel när det har handlat om att restaurera eller vårda kulturmiljöer och byggnader. Det har också kunnat handla om att iordningställa utställningslokaler. Andra
projektexempel innehåller dokumentation eller inventering av kulturhistoria,
information och marknadsföring. Dessa utgångspunkter har använts sedan år 2000 för
att möjliggöra jämförelser, men urvalet kan ändå variera något över tid.
Bedömningarna av projekten innebär ofta svåra gränsdragningar, och vad som bör betecknas som ett ”projekt med kulturanknytning” har ofta inneburit en relativt vid tolkning. De kulturella komponenterna i projekten har varierat och projekten kan ibland haft
en svag kulturanknytning, där till exempel bara en begränsad del av ett projekt rör
kulturrelaterade frågor. Det finns också exempel på stark kulturanknytning i projekt,
d.v.s. när branschområden som exempelvis scenkonst, litteratur, foto och film, musik,
konst, kulturarv är i direkt fokus för kompetensutvecklingsinsatser, eller insatser för att
förstärka infrastruktur, aktiviteter, produkt- och branschutveckling. Det finns även
starka kopplingar om ett huvudsakligt fokus för ett projekt är att bidra med konst- och
kulturkompetens för innovations- eller metodutveckling inom andra branscher och
politikområden.
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BEVILJADE PROJEKTMEDEL ÅR 2015
I rapportens bilagor redovisas 29 projekt som i kulturmyndigheternas bedömning har
någon typ av kulturanknytning genom innehåll eller inriktning och som har beviljats
EU-finansiering genom EU:s struktur- och investeringsfonder under 2015. De 29
projekten fick beslut om finansiering under kalenderåret 2015 och omfattar totalt
drygt 223,6 miljoner kronor i EU-finansiering. Det bör dock understrykas att det rör sig
om projekt som har såväl starka som svaga kopplingar till kultur och ofta förekommer
att endast mindre delar av projekten är kulturrelaterade. De medel som har
inrapporterats omfattar den totala finansieringen i projekt, där det ofta förekommer att
endast delar av projekten är kulturrelaterade. Det innebär alltså att de nämnda medlen
inte oavkortat har gått till kulturverksamheter eller kulturföretagande.
Flest projekt med kulturanknytning som beviljats EU-finansiering finns i landets
nordligaste län. Åtta projekt har anknytning till Västerbotten, sex till Jämtland och
fem till Norrbotten.
Regionala strukturfondsprogram
Totalt 13 projekt med kulturanknytning har beviljats EU-finansiering inom fem av åtta
regionala strukturfondsprogram under 2015. Flest projekt med kulturanknytning har
beviljats inom programområdet Övre Norrland där sju olika projekt var kopplade till
kultur. Till de sju projekten beviljades sammanlagt 112 588 022 kronor i
EU-finansiering vilket motsvarar 16 procent av totalt beviljat stöd inom programmet
under 2015.
Tabell 1. Antal beviljade projekt med kulturanknytning och beviljad
EU-finansiering i SEK per programområde inom regionala
strukturfondsprogram under 2015.
Programområde
Övre Norrland
Mellersta Norrland
Norra Mellansverige
Östra Mellansverige
Stockholm
Västsverige
Småland och öarna
Skåne-Blekinge
Totalt

Antal beviljade projekt
med kulturanknytning
7
2
2
0
1
0
0
1
13

Beviljad EUfinansiering i SEK
112 588 022
26 149 396
8 848 340
0
15 695 000
0
0
8 215 000
163 280 758

Inom programområden: Östra Mellansverige, Västsverige och Småland och öarna
har inga projekt med kulturanknytning erhållit EU-stöd under 2015.
Sex olika projekt berör Västerbottens län, medan fem projekt bedrivs i Norrbottens län.
Det vanligast förekommande insatsområdet är ”att öka små och medelstora förtags
konkurrenskraft”. Det är nio projekt som har det aktuella insatsområdet.
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Mer information om projekt med kulturanknytning som beviljats EU-finansiering inom
regionala strukturfondsprogram finns i rapportens bilaga 1.
Nationella regionalfondsprogrammet
Inom det nationella regionalfondsprogrammet har inga projekt med kulturanknytning
beviljats EU-finansering under år 2015. Inriktningen i programmet är koncentrerad till
ett fåtal konkreta åtgärder varför det bedöms finnas begränsade möjligheter för
finansiering av projekt med kulturanknytning.
Interregprogrammen
Sammanlagt 15 projekt med kulturanknytning har beviljats EU-finansiering inom ramen
för interregprogrammen. De 15 projekten erhöll beslut om finansiering under kalenderåret 2015 och omfattar totalt knappt 54,3 miljoner kronor i EU-finansiering.
Projekt med kulturanknytning har beviljats EU-stöd inom hälften av de 14 programområden som finns. Flest beviljade projekt med kulturanknytning, sex stycken, finns inom
programområdet Sverige-Norge. Beviljad EU-finansiering till de sex projekten uppgår
till 15 801 684 kronor.
Tabell 2. Antal beviljade projekt med kulturanknytning och beviljad
EU-finansiering i SEK per programområde inom interregprogrammen
under 2015.
Programområde
Öresund-Kattegat-Skagerak
Sverige-Norge
Botnia-Atlantica
Nord
Central Baltic
South Baltic
Baltic Sea Region
Northern Periphery and Arctic
North Sea Region
Europé
ESPON 2020
URBACT III
INTERACT III
Kolarctic
Totalt

Antal beviljade projekt
med kulturanknytning
0
6
1
1
2
2
0
1
2
0
0
0
0
0
15

Beviljad EUfinansiering i SEK
0
15 801 684
3 775 500
1 289 837
18 821 715
513 116
0
10 237 461
3 836 856
0
0
0
0
0
54 276 168

Fyra projekt genomförs i Jämtlands och lika många i Västernorrlands län. Det vanligast
förekommande insatsområdet bland projekten med kulturanknytning som beviljats EUstöd är ”hållbart nyttjande av gemensamma resurser”. Fyra olika projekt har det aktuella
insatsområdet.
Mer information om projekt med kulturanknytning som beviljats EU-finansiering inom
interregprogram finns i rapportens bilaga 2.
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Socialfondsprogrammet
Ett projekt med kulturanknytning har beviljats EU-finansiering inom ramen för socialfondsprogrammet. Projektet berör större delar av landet och avser programområdet
kompetensförsörjning. Mer information om projektet finns i rapportens bilaga 3.
Landsbygdsprogrammet
Hur många projekt med kulturanknytning som eventuellt har beviljats EU-finansiering
under 2015 inom ramen för landsbygdsprogrammet och Lokalt ledd utveckling går inte
att slå fast. Delvis beror det på att landsbygdsprogrammet har kommit igång sent under
året, delvis beror det på att Jordbruksverket, som är förvaltande myndighet, inte kan ta
fram statistik då IT-stödet som krävs för detta ändamål fortfarande är under
uppbyggnad.
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EUROPEISK OCH NATIONELL TILLVÄXTPOLITIK
2014–2020
Den regionala tillväxtpolitiken i Sverige har som målsättning att utveckla alla delar av
landet och att stärka lokal och regional konkurrenskraft. För att genomföra den
regionala tillväxtpolitiken finns det strategier, handlingsprogram och verktyg såväl på
regional, nationell som på europeisk nivå. Sveriges arbete för regional utveckling sker i
nära samspel med EU-nivå, liksom med nationell, regional och lokal nivå. Arbetet sker
med utgångspunkt i utvecklingsstrategier som upprättas regionalt.
Den europeiska unionens sammanhållningspolitik är en väsentlig del i genomförandet
av den nationella tillväxtpolitiken. Målet med EU:s sammanhållningspolitik är att
minska regionala skillnader och ojämlikhet mellan människor, liksom att öka
ekonomisk, territoriell och social sammanhållning inom EU. Sammanhållningspolitiken
finansieras av de så kallade struktur- och investeringsfonderna som genomförs i olika
nationella och regionala program i alla delar av Sverige.
Europa 2020-strategin, EU:s tioårsstrategi fram till år 2020, ligger till grund för EU:s
sammanhållningspolitik som ska motverka sociala och ekonomiska klyftor mellan och
inom medlemsländer och har som syfte att stimulera arbetstillfällen, konkurrens mellan
företag, ekonomisk tillväxt, hållbar utveckling och ökad livskvalitet för medborgarna.
Europa 2020, bygger på tre prioriteringar:
• Smart tillväxt - utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation.
• Hållbar tillväxt - främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare
ekonomi.
• Tillväxt för alla - stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social
och territoriell sammanhållning.
En partnerskapsöverenskommelse har arbetats fram mellan Sverige och Europeiska
kommissionen som ska fungera som Sveriges övergripande strategi för de Europeiska
struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna). Strategin ska fungera som ett
vägledande och styrande dokument för de enskilda programskrivningar som sedan
formuleras inom ramen för den Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska
socialfonden, Europeiska landsbygdsutvecklingsfonden och Europeiska havs- och
fiskerifonden. Partnerskapsöverenskommelsen ska länka samman det europeiska
perspektivet, med Europa 2020-målen i förgrunden, med det svenska perspektivet som
baserar sig på Sveriges utmaningar och förutsättningar. Partnerskapsöverenskommelsen
innehåller de övergripande svenska prioriteringarna 2014–2020 för att uppnå
målsättningarna i Europa 2020-strategin.
Partnerskapsöverenskommelsen syftar även till att förbättra samordningen mellan de
fyra fonderna för att på så sätt undvika överlappningar och få ut största möjliga effekt
av de medel som finns tillgängliga.
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Den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft
2014–2020
Här följer en kort beskrivning av Den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft 2014–2020. 1 Det är ett centralt dokument som är vägledande för det
svenska arbetet med hållbar regional tillväxt och attraktionskraft till och med år 2020.
Strategin ska bidra till att uppnå målet med den regionala tillväxtpolitiken:
”Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft”.
I strategin presenteras regeringens prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet.
Den nationella strategins övergripande prioriteringar är följande:
• Innovation, företagande och entreprenörskap
• Attraktiva miljöer
• Kompetensförsörjning
• Internationellt och gränsöverskridande samarbete
Strategin beskriver bland annat hur de olika programmen inom de europeiska strukturoch investeringsfonderna ska fungera och samverka under perioden 2014–2020. Den
beskriver också hur respektive program ska uppfylla de målsättningar som beskrivs.
I den nationella strategin beskrivs att arbetet med hållbar tillväxt i Sverige inte bara är
beroende av näringslivets villkor, utan av attraktiviteten i de livs- och boendemiljöer
människor är verksamma i. Tillgång till utbildning, infrastruktur, arbetsmarknader,
service, IT, kultur och boende är exempel på vad som avses med förutsättningar för en
attraktiv miljö. Hela Sveriges attraktionskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter ska tas till vara så att det bidrar till ekonomisk, social och miljömässigt
hållbar utveckling. Innovationer i bred bemärkelse, kan ge lösningar på behov av varor,
tjänster, organisationsmodeller eller tekniska lösningar som är viktiga för att stärka
regionernas förnyelseförmåga och näringslivets konkurrenskraft. I detta sammanhang
kan nya, eller förstärkta, kopplingar mellan olika branscher, kunskapsområden, eller
länder, bidra till innovationer som löser samhällsutmaningar.
I strategin betonas att såväl kultur- och fritidsaktiviteter, som kulturarv och kultur- och
naturmiljöer är viktiga för en hållbar samhällsutveckling. Kulturen och föreningslivet är
viktigt för mångfald, jämställdhet, demokrati och social sammanhållning. Kultur,
kulturarv och naturmiljöer har viktiga roller för både individers utveckling och för
regioners hållbara tillväxt och utveckling, sysselsättning, attraktivitet och
konkurrenskraft. Kulturens roll för att främja och utveckla människors kreativitet är av
betydelse för förnyelse och innovationsförmåga oavsett var man bor i landet.
Sammantaget är det därför viktigt att ta tillvara detta i det utvecklingsarbete som ska
bedrivas.
I strategin beskrivs också att de kulturella och kreativa näringarna samt besöksnäringen
är exempel på områden som kan koppla samman branscher, kompetenser och kunskapsområden på nya sätt, ofta med ett adderat estetiskt, socialt och miljömässigt värde. De
kulturella och kreativa näringarna beskrivs även bidra till den nationella ekonomin, till
innovativ näringslivsutveckling och till Sveriges internationella attraktionskraft.

1

http://www.regeringen.se
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EU-PROGRAM I SVERIGE
De Europeiska struktur- och investeringsfonderna är EU:s främsta verktyg för att förverkliga Europa 2020-strategin för smart, hållbar och inkluderande tillväxt för att
minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regionerna i Europa. Det finns
fyra ESI-fonder i Sverige som utöver att vara verktyg för att nå målen med Europa 2020
också ska vara verktyg för att förverkliga Östersjöstrategin. De fyra fonderna i Sverige
är:
• Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF
• Europeiska socialfonden, ESF
• Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, EJFLU
• Europeiska havs- och fiskerifonden, EHFF
Europeiska havs- och fiskerifonden ger stöd för att utveckla vattenbruk och hållbart
fiske. Därmed är fonden inte aktuell i det här sammanhanget. Regionala utvecklingsfonden syftar till att stärka regionernas konkurrenskraft och utveckla näringslivet. Socialfonden förstärker och utvecklar den nationella arbetsmarknadspolitiken. Jordbruksfonden innehåller stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden. I nedanstående
figur illustreras de fonder som varit aktuella att titta på inom ramen för föreliggande
rapport.
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Europeiska utvecklingsfonden - ERUF
Syftet med Europeiska regionala utvecklingsfonden är att stärka ekonomisk och social
sammanhållning inom EU genom att minska de regionala skillnaderna. ERUF investerar
i tillväxt och sysselsättning för att stärka den regionala utvecklingen och består av åtta
regionala strukturfondsprogram, ett nationellt regionalfondsprogram samt 14 interregprogram.

Regionala strukturfondsprogram
De regionala strukturfondsprogrammen arbetar mot målet tillväxt och sysselsättning.
Insatserna som stöds ska utveckla näringslivet i hela landet inom innovation, entreprenörskap och grön ekonomi. I Sverige finns åtta regionala program, beskrivna nedan. De
regionala programmen utgår från respektive regions förutsättningar och behov.
En sammanställning av beviljade projekt, som bedöms ha kulturanknytning, inom
regionala strukturfondsprogram återfinns i rapporterns bilaga 1. Av bilagan framgår:
projektnamn, projektägare, kortfattad projektbeskrivning, övriga offentliga finansiärer,
aktuellt insatsområde, start- och sluttid för projektet, län som omfattas av projektet samt
beviljad EU-finansiering och stöd från offentliga finansiärer.
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Övre Norrland
Berörda geografiska områden:
Norrbottens och Västerbottens län
Förvaltande myndighet:
Tillväxtverket
Finansering:
1,7 miljarder kronor under perioden 2014−2020
Insatsområden inom programmet:
1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Projekt inom insatsområdet kan exempelvis bidra till fler innovativa miljöer där
universitet, forskningsinstitut, näringsliv, och det omgivande samhället kan
mötas
2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och
kommunikationsteknik
Projekt inom insatsområdet kan bidra till utbyggnad av bredband och i områden
där det inte är kommersiellt motiverat för nätverksoperatörer att investera.
Utveckling av digitala tjänster för att skapa en ökad tillgång till privat och
offentlig service samt öka den digitala delaktigheten.
3. Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Projekt inom insatsområdet ska bidra till att öka antalet nystartade företag och
till att de redan etablerade företagen kan växa, bl.a. på nya internationella
marknader.
4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer
Stöd kan beviljas för att exempelvis främja ökad produktion och distribution av
förnybar energi eller stimulera ökad energieffektivisering och användning av
förnybar energi inom offentlig sektor och bostadssektorn.
5. Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur
Stöd kan beviljas för att skapa lösningar för effektiva byten mellan olika transportslag för såväl gods- som persontrafik eller att förbättra kollektivtrafik och
energi- och koldioxidsnåla transportslag med tillgång till alternativa bränslen.
Programmet ska bidra till regional tillväxt och sysselsättning. De valda insatsområdena
bygger på behov och förutsättningar i programområdet och överensstämmer väl med de
regionala strategierna.
Ett av sju definierade fokusområden i programmet är ”Upplevelsenäringar och
kulturella och kreativa näringar”. Detta i kombination med skrivningar som beskriver
att regionens natur, kultur och historia ger goda möjligheter att skapa produkter av hög
kvalitet, visar att programmet har uppmärksammat kulturens, kulturarvets och de
kreativa näringarnas betydelse för samhällsutvecklingen. Möjligheten att finansiera
kulturanknutna projekt, främst inom de första två tematiska målen i programmet,
bedöms som god.
Antal beviljade projekt 2015 med kulturanknytning: 7
Sammanlagt beviljad EU-finansiering: 112 588 022 SEK
Andel av totalt beviljad EU-finansiering inom programmet: 16 %
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Mellersta Norrland
Berörda geografiska områden:
Jämtlands och Västernorrlands län
Förvaltande myndighet:
Tillväxtverket
Finansering:
1,24 miljarder kronor under perioden 2014−2020
Insatsområden inom programmet:
1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Etablera och förstärka nätverk och företagskluster för att öka investeringar i
forskning och innovation. Det kan också handla om att underlätta
kommersialisering av innovativa varor och tjänster.
2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och
kommunikationsteknik
Utbyggnad av bredband i områden där det inte är kommersiellt motiverat för
nätverksoperatörer att investera. Även utbyggnaden av e-tjänster kan stödjas.
3. Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
Projekt inom insatsområdet kan bidra till utbyggnad av bredband och i områden
där det inte är kommersiellt motiverat för nätverksoperatörer att investera.
Utveckling av digitala tjänster för att skapa en ökad tillgång till privat och
offentlig service samt öka den digitala delaktigheten.
4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer
Projekt inom insatsområdet kan till exempel arbeta för att företag ska bli mer
energieffektiva och öka sin användning av förnybar energi. Insatser för en ökad
hållbar produktion av biomassa kan också få stöd, liksom insatser för att säkra
kompetensförsörjning och arbetskraftsutbud inom vindkraft och bioenergi.
5. Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur
Ta fram underlag för att förbättra miljövänliga och kodioxidsnåla transportsystem, exempelvis för kollektivtrafik.
Programmets övergripande mål är att öka både sysselsättningen i regionen och
konkurrenskraften i regionens företag. Det ska ske genom insatser för förnyelse i
näringslivet och genom att göra regionen mer tillgänglig och attraktiv.
Programdokumentet innehåller flera skrivningar som pekar på möjligheter för projekt
med kulturinnehåll eller kulturanknytning att beviljas medel. Bland åtgärderna för att
stärka små och medelstora företag nämns både utveckling och främjande av kulturella
eller kreativa tjänster, samt av turismtjänster. Här bör finnas goda möjligheter för
kulturprojekt att beviljas medel från programmet. Utöver detta nämns särskilt
”aktiviteter som utvecklar samiskt företagande”, vilket ger särskilt goda möjligheter för
projekt med anknytning till samisk kultur och kulturarv att få finansiering genom
programmet.
Antal beviljade projekt 2015 med kulturanknytning: 2
Sammanlagt beviljad EU-finansiering: 26 149 396 SEK
Andel av totalt beviljad EU-finansiering inom programmet: 4 %
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Norra Mellansverige
Berörda geografiska områden:
Gävleborgs, Värmlands och Dalarnas län
Förvaltande myndighet:
Tillväxtverket
Finansering:
1,18 miljarder kronor under perioden 2014−2020
Insatsområden inom programmet:
1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Inom insatsområdet ingår bland annat att främja företagsinvesteringar och
investeringar i produkt- och tjänsteutveckling.
2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och
kommunikationsteknik
I målsättningarna för insatsområdet ingår bland annat att öka utbyggnaden av
bredband och att utveckla informations- och kommunikationsprodukter och
tjänster.
3. Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
Inom insatsområdet ingår bland annat att främja entreprenörskap, nya företag;
företagskuvöser och att stödja företag att kunna växa på regionala, nationella och
internationella marknader.
4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer
Inom insatsområdet ingår bland annat att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi
Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Norra
Mellansverige. De valda insatsområdena bygger på de behov och förutsättningar som
finns i Norra Mellansverige och stämmer väl överens med de regionala utvecklingsstrategierna.
I programdokumentet nämns turistnäringen och kulturmiljöer som styrkor. Programdokumentet hänvisar till de kulturella och kreativa näringarnas betydelse och pekar på
att exempelvis projekt som bidrar till utvecklingen av de kulturella och kreativa
näringarna kan stödjas inom insatsområdet Att öka små och medelstora företags
konkurrenskraft. I programmet Norra Mellansverige bedöms det därför finnas goda
möjligheter till finansiering av kulturrelaterade projekt.
Antal beviljade projekt 2015 med kulturanknytning: 2
Sammanlagt beviljad EU-finansiering: 8 848 340 SEK
Andel av totalt beviljad EU-finansiering inom programmet: 1 %
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Östra Mellansverige
Berörda geografiska områden:

Örebro, Västmanlands, Uppsala, Södermanlands
och Östergötlands län
Tillväxtverket
564 miljoner kronor under perioden 2014−2020

Förvaltande myndighet:
Finansering:
Insatsområden inom programmet:
1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Bland särskilda mål för insatsområdet ingår bland annat att skapa förutsättningar
för ett förbättrat innovationsklimat för små och medelstora företag och stärka
processer som leder till att innovationer kommersialiseras.
2. Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
Inom insatsområdet ingår insatser som syftar till att göra tillväxt i små och
medelstora företag möjlig. Det kan handla om tillgång till riskkapital, möjlighet
till kompetensförsörjning och livslångt lärande eller att underlätta
internationalisering.
3. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer
Inom insatsområdet ingår insatser som syftar till att bidra till att miljötekniksektorn växer och att konsumtionen blir mindre energiintensiv.
Det övergripande målet för programmet är att bidra till regional tillväxt och
sysselsättning. Utvecklingsstrategierna i regionens fem län ligger till grund för de valda
insatsområdena. Östra Mellansverige ska erbjuda en bra miljö för entreprenörskap,
näringslivsutveckling och innovationer.
Ett av målen inom insatsområdet ”Att stärka forskning, teknisk utveckling och
innovation” är att skapa förnyelse genom branschöverskridande samarbeten. Där nämns
bland annat besöksnäring och kreativa och kulturella näringar som tillväxtbranscher
vilka programmet har som mål att stärka ytterligare. Möjligheter för finansiering av
projekt inom de kulturella och kreativa näringarna och därtill kopplad
företagsutveckling bedöms som goda.
Antal beviljade projekt 2015 med kulturanknytning: 0
Sammanlagt beviljad EU-finansiering: 0
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Stockholm
Berörda geografiska områden:
Stockholms län
Förvaltande myndighet:
Tillväxtverket
Finansering:
298 miljoner kronor under perioden 2014−2020
Insatsområde inom programmet: Huvudstadsregionens särskilda utmaningar
Investeringsprioriteringar:
1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Projekt som kan få stöd kan exempelvis göra infrastruktur för forskning och
utveckling tillgänglig eller underlätta samarbete mellan högre utbildning,
forskning och företag. Projekt som stöder innovationsupphandling kan också
få stöd, liksom de som syftar till att göra offentliga data tillgängliga för
utveckling av produkter och tjänster.
2. Stödja kapacitet för små och medelstora företag att växa på regionala,
nationella och internationella marknader samt ägna sig åt
innovationsprocesser
Hälften av medlen som är avsatta för denna prioritering är avsedda för riskkapitalinvesteringar i små och medelstora företag. Andra projekt som kan
stödjas kan till exempel arbeta med rådgivning och kunskapsöverföring för
affärsutveckling eller internationalisering i företag.
3. Främja forskning och innovation i, samt tillämpning av, koldioxidsnål teknik
Projekt som kan få stöd kan exempelvis röra forskning om energiteknik,
göra energianvändningen inom transporter och bostäder effektivare eller
underlätta för effektivare transporter.
Programmet för Stockholm ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning. De valda insatsområdena bygger på de behov och förutsättningar som finns i
Stockholms län och stämmer väl överens med de regionala utvecklingsstrategierna.
I programdokumentet beskrivs hur de urbana miljöer som präglar regionen ger den en
särställning i landet. Nöjes- och kulturutbud nämns som en viktig komponent bland
flera andra i arbetet med en så kallad ”flerkärnig” och tät region, d.v.s. en region med
flera centra, eller centrumliknande stadskärnor.
Den stora koncentrationen av människor i området beskrivs som en fördel i skapandet
av attraktiva miljöer för bland annat kultur. Givet det stora underlag av kulturutbud och
kulturföretagande som finns i Stockholmsregionen borde det finnas möjligheter till
innovationer och företagsutveckling med kulturkoppling. Inom ramen för insatsområdet
borde det finnas möjlighet till finansiering av företagsutveckling kopplad till kulturella
och kreativa näringar.
Antal beviljade projekt 2015 med kulturanknytning: 1
Sammanlagt beviljad EU-finansiering: 15 695 000 SEK
Andel av totalt beviljad EU-finansiering inom programmet: 12 %
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Västsverige
Berörda geografiska områden:
Västra Götalands och Hallands län
Förvaltande myndighet:
Tillväxtverket
Finansering:
450 miljoner kronor under perioden 2014−2020
Insatsområde inom programmet: Huvudstadsregionens särskilda utmaningar
Investeringsprioriteringar:
1. Samverkan inom forskning och innovation
Små och medelstora företag i regionen behöver öka sina investeringar i
forskning och innovation och sin förmåga att kommersialisera kunskap.
Därför ska projekt inom programmet stimulera samverkan mellan
företagen, akademi och forskningsinstitut.
2. Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Främja utveckling av fler nya innovativa företag och stimulera utveckling
i befintliga små och medelstora företag och därmed bidra till en ökad
konkurrenskraft i näringslivet.
3. Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
Underlätta för företag att samverka kring forskning och innovation kring
koldioxidsnål energianvändning, eller utveckla test- och
demonstrationsmiljöer. Projekt kan även inriktas på att öka företags
energieffektivitet.
Det västsvenska programmet ska lyfta näringslivet och öka konkurrenskraften och
sysselsättningen i små och medelstora företag. Dessutom ska programmet bidra till en
mer koldioxidsnål ekonomi och främjar en hållbar stadsutveckling. Projekten ska bygga
broar och samarbeten för utbyte av idéer och kunskap, med det slutliga målet att skapa
regional utveckling och tillväxt. Programmet avser att främja en hållbar stadsutveckling
i Göteborgs stad, och minst fem procent av programmets medel ska användas till detta.
Det bedöms finnas möjligheter till finansiering av företagsutveckling inom kulturella
och kreativa näringar, inom ramen för insatsområdet ”Konkurrenskraftiga små och
medelstora företag”. Projekt med kulturanknytning borde även ha möjlighet att ta del
av de medel som är särskilt avsatta för att främja en hållbar stadsutveckling, då ett rikt
kulturliv ofta är en viktig byggsten i skapandet av attraktiva boendemiljöer.
Antal beviljade projekt 2015 med kulturanknytning: 0
Sammanlagt beviljad EU-finansiering: 0 SEK
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Småland och öarna
Berörda geografiska områden:

Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och
Gotlands län
Tillväxtverket
564 miljoner kronor under perioden 2014−2020

Förvaltande myndighet:
Finansering:
Insatsområden inom programmet:
1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Insatser som förnyar näringslivet i regionen och skapar konkurrenskraft för
företag, ökad samverkan mellan högskolor, företag och offentlig sektor.

2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informationsoch kommunikationsteknik
Utbyggnad av bredband med hög hastighet i de områden av regionen där det inte
är kommersiellt motiverat för nätverksoperatörer att investera.
3. Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
Stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på
regionala, nationella och internationella marknader, och att ägna sig åt
innovationsprocesser.
4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Insatser för transporter, utveckling och förbättring av användningen av förnybar
energi.
Det övergripande målet för programmet Småland och öarna är att bidra till regional
tillväxt. De valda insatsområdena bygger på de behov och förutsättningar som finns
inom området och stämmer väl överens med de regionala utvecklingsstrategierna.
Huvuddelen av medlen inom programmet ska användas till satsningar som förnyar samt
utvecklas näringslivet.
Inom ramen för insatsområdet ”Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft”
bedöms det finnas möjligheter till utveckling av företagande inom kulturella och
kreativa näringar.
Antal beviljade projekt 2015 med kulturanknytning: 0
Sammanlagt beviljad EU-finansiering: 0
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Skåne-Blekinge
Berörda geografiska områden:
Skåne och Blekinge län
Förvaltande myndighet:
Tillväxtverket
Finansering:
500 miljoner kronor under perioden 2014−2020
Insatsområden inom programmet:
1. Smart tillväxt – innovation
Skapa ett mer innovativt näringsliv i hela regionen. Idéer ska lättare kunna
utvecklas till tjänster och produkter.
2. Smart tillväxt – små och medelstora företag
Entreprenörskap ska stärkas och uppmuntras. Nya företag som är på väg att
skapas ska också kunna få stöd med kapitalförsörjning.
3. Hållbar tillväxt – koldioxidsnål ekonomi
Energieffektivare teknik, växling till förnybar energi i företag, bostäder, och
annan infrastruktur.
4. Inkluderande tillväxt – bredband
Skapa förutsättningar för att söka investeringsmedel för bredbandsutbyggnad.
5. Hållbar stadsutveckling
Med utgångspunkt i städers särskilda utmaningar ska en innovationsprocess
stimuleras. I Malmö stad finns möjligheter att koppla samman insatser kring
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.
Det övergripande målet för programmet Skåne-Blekinge är att bidra till regional tillväxt
och sysselsättning. De valda insatsområdena bygger på de behov och förutsättningar
som finns i Skåne-Blekinge och stämmer väl överens med de regionala utvecklingsstrategierna.
I programmet Skåne-Blekinge nämns kultur främst i förhållande till insatsområdet
”Smart tillväxt − innovation”. Programdokumentet lyfter fram att regionens styrkor
inom de kulturella och kreativa sektorerna, regionens kulturella institutioner samt
regionens turism- och besöksnäring ger goda förutsättningar att bygga på för att öka
regionens innovationsförmåga. I förhållande till insatsområdena ”Smart tillväxt – små
och medelstora företag och Hållbar stads- och samhällsutveckling” pekar programdokument på vikten av tvärsektoriellt arbete. Bland annat nämns behovet av förnyelse
inom näringslivet och samverkan mellan olika branscher och samhällssektorer för att
kunna möta samhällsutmaningar. Dessutom nämns tvärsektoriella och sektorsövergripande insatser för att kunna säkerställa ett nytänkande inom hållbar
stadsutveckling. Det borde därmed finnas goda möjligheter till finansiering av projekt
med kulturanknytning inom programmet Skåne-Blekinge.
Antal beviljade projekt 2015 med kulturanknytning: 1
Sammanlagt beviljad EU-finansiering: 8 215 000 SEK
Andel av totalt beviljad EU-finansiering inom programmet: 3 %
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Nationella regionalfondsprogrammet
Det nationella regionalfondsprogrammet bygger på Europa 2020-strategin för en smart,
hållbar och inkluderande tillväxt. Programmets syfte är att tillföra ett mervärde till det
regionala tillväxtarbetet genom att komplettera de insatser som genomförts i de åtta
regionala strukturfondsprogrammen. Programmet ska identifiera och göra synergieffekter möjliga mellan regional, nationell och europeisk politik. Tillväxtverket är förvaltande myndighet för nationella regionalfondsprogrammet.
Under perioden 2014−2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden drygt
1 miljard kronor i det nationella regionalfondsprogrammet.
Insatsområden inom programmet:
1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Denna del av programmet består av två delar. Den ena syftar till att
etablera en forskningsinfrastruktur som attraherar internationella
forskare, företag och myndigheter. I huvudsak ska uppbyggnaden av
European Spallation Source (ESS) i Lund stödjas. Den andra delen syftar till att
stimulera gränsöverskridande samverkan regionalt, transnationellt och mellan
sektorer, genom att förstärka satsningar som är nationellt och regionalt
prioriterade.
2. Öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Denna del av programmet syftar till att öka dynamiken och mångfalden på den
privata riskkapitalmarknaden i tidiga skeden samt att öka antalet nya förvaltare.
3. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer
Denna del av programmet syftar till att små och medelstora företag
ska energieffektivisera sin verksamhet. Insatsområdet kommer främst att genomföras i form av en sammanhållen nationell satsning.
Insatsområdet syftar också till att öka utbudet av riskkapital till företag vars
verksamhet bidrar i övergången till en koldioxidsnål ekonomi.
I programdokumentet beskrivs inte kultur, eller kreativa näringar på något uttalat sätt i
relation till vad programmet kan komma att stödja. Med hänvisning till att inriktningen i
programmet är koncentrerat till ett fåtal konkreta åtgärder bedöms det finnas begränsade
möjligheter för finansiering av projekt med kulturanknytning.
Antal beviljade projekt 2015 med kulturanknytning: 0
Sammanlagt beviljad EU-finansiering: 0
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Interregprogrammen
Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat interreg, handlar om att utveckla
samarbetet över nationsgränserna. Syftet är att uppmuntra städer och regioner från olika
medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma
program, projekt och nätverk.
Interreg är det instrument inom sammanhållningspolitiken som utformats för att lösa
problem som överskrider administrativa gränser och kräver en gemensam lösning.
Programmen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och ger möjlighet
för bland annat organisationer, myndigheter och företag att utveckla samarbete med
aktörer i andra EU-länder.
Sverige deltar i 14 interregprogram med en total budget om cirka 19 miljarder kronor,
varav regionala utvecklingsfonden står för drygt 12 miljarder. I de flesta programmen är
specifika geografiska områden utpekade. I några program samarbetar man inom hela
EU. Även länder som inte tillhör EU kan i vissa fall delta i interregprojekt. Interreg är
uppbyggt kring tre huvudsakliga typer av samarbeten:
- Gränsregionala samarbetsprogram (Interreg A)
- Transnationella samarbetsprogram (Interreg B)
- Interregionala samarbetsprogram (Interreg C)
Nuvarande programperiod, 2014−2020, är den femte perioden och benämns som
Interreg V. Fokus för programperioden är:
• Forskning och innovation
• Hållbara transporter
• Gränsöverskridande arbetsmarknader
• Miljövänliga energikällor
Inriktningen är att lära tillsammans, hitta gemensamma lösningar på gemensamma
problem och överbrygga gränshinder i syfte att skapa hållbar tillväxt och utveckling.
EU:s regioner har liknande utmaningar och möjligheter som inte begränsas av landsgränser. Mervärdet av interreg ska öka genom ett större fokus på resultat och starkare
kopplingar till övrigt regionalt tillväxtarbete.
En sammanställning av beviljade projekt, som bedöms ha kulturanknytning, inom
interregprogrammen återfinns i rapportens bilaga 2. Av bilagan framgår:
programområde, projektnamn, projektägare, kortfattad projektbeskrivning, eventuella
övriga offentliga finansiärer från Sverige, aktuellt insatsområde, start- och sluttid för
projektet, län som omfattas av projektet samt beviljad EU-finansiering och stöd från
offentliga finansiärer. Fem av programmen förvaltas av svenska myndigheter.
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Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (Interreg A)
Berörda geografiska områden:
Berörda geografiska områden
i Sverige:
Förvaltande myndighet:
Finansiering:

Delar av: Sverige, Danmark, Norge
Skåne, Halland och Västra Götaland
Tillväxtverket
1,07 miljarder kronor för projektkostnader i
Danmark och Sverige.

Insatsområden inom programmet:
1. Innovation
Att öka antalet forskare som är verksamma gränsregionalt/internationellt,
samverkar med näringslivet och arbetar inom Öresund-Kattegat-Skagerrakområdets styrkeområden. Att öka tillämpad forskning och innovationsinriktad
aktivitet inom Öresund-Kattegat-Skagerrak-området.
2. Grön ekonomi
Att öka antalet samarbeten för utveckling av ny teknik, nya styrinstrument och
metoder för att främja ökad produktion av förnybar energi.
Att öka andelen användning av förnybar energi (i förhållande till total energianvändning). Minskad energiförbrukning i offentlig verksamhet.
3. Transport
Att öka antalet samarbeten för utveckling av ny teknik, nya styrinstrument och
metoder för att främja ökad produktion av förnybar energi.
Att öka andelen användning av förnybar energi (i förhållande till total energianvändning). Minskad energiförbrukning i offentlig verksamhet.
4. Sysselsättning
Att främja ökad antalet i egenföretag, mikroföretag och nystartade företag.
Att öka antalet gränsarbetspendlare.
Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan
Sverige, Danmark och Norge. Programmet täcker ett område som har fler än nio
miljoner invånare inom tre länder. Här finns två huvudstäder, fler än 30 universitet och
områdets olika delar förenas av ett gemensamt hav.
Projekten ska bidra till att lösa gemensamma utmaningar och utnyttja gemensamma
styrkor inom något av de fyra insatsområdena för att göra regionen stark och konkurrenskraftig.
Möjligheten för projekt med kulturanknytning bedöms vara små i detta program. De
främjandeinsatser gentemot små- och nya företag som finns under insatsområde fyra är
visserligen branschneutrala, vilket borde kunna innebära att företag inom de kulturella
och kreativa näringarna kan få stöd på samma villkor som företag inom andra branscher.
Antal beviljade projekt 2015 med kulturanknytning: 0
Sammanlagt beviljad EU-finansiering: 0
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Interreg Sverige-Norge (Interreg A)
Berörda geografiska områden:
Berörda geografiska områden
i Sverige:

Delar av: Sverige, Norge
Jämtland, Västernorrland, Värmland, Dalarna och
Västra Götaland
Länsstyrelsen Jämtlands län
396 miljoner kronor

Förvaltande myndighet:
Finansiering:
Insatsområden inom programmet:
1. Innovativa miljöer
Att öka organisationers och företags forskning- och utveckling och innovationsförmåga.
2. Små och medelstora företag
Ökad konkurrenskraft hos företag, öka etableringar i området.
3. Natur och kulturarv
Att gränsregionens natur- och kulturarv nyttjas med bibehållen bevarandestatus.
4. Hållbara transporter
Ökat resande med gränsöverskridande kollektivtrafik. Öka den gränsöverskridande rörligheten med inriktning på koldioxidsnåla transportsystem.
5. Sysselsättning
Ökad gränsöverskridande rörlighet på arbetsmarknaden.

Programmets övergripande syfte och mål är att genom ett gränsöverskridande samarbete
skapa de bästa förutsättningarna för en ekonomiskt stark region med en attraktiv livsmiljö. Gränsöverskridande samarbete ska hantera gemensamma utmaningar i gränsregionen, bland annat genom att undanröja gränshinder och bidra till att koppla samman
regioner över gränsen.
Det tredje insatsområdet pekar tydligt ut att kulturarvet är en resurs för utveckling inom
programområdet, och insatser kan exempelvis göras för tillgängliggörande och
destinationsutveckling. Natur- och kulturarven ska bevaras och tillgängliggöras och kan
bidra till utveckling för näringslivet och stärka gränsregionens attraktivitet. I övrigt är
de kulturella och kreativa näringarna identifierade inom de första insatsområdena, och
en bred variation av kulturanknutna projekt borde kunna få stöd inom ramen för
insatsernas prioriteringar. Möjligheter att få finansiering för kulturanknutna projekt
inom programmet bedöms därmed som goda.
Antal beviljade projekt 2015 med kulturanknytning: 6
Sammanlagt beviljad EU-finansiering: 15 801 684 SEK
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Interreg Botnia-Atlantica (Interreg A)
Berörda geografiska områden:
Berörda geografiska områden
i Sverige:

Delar av: Sverige, Norge, Finland
Västerbottens och Västernorrlands län samt
Nordanstigs kommun i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Västerbotten
304 miljoner kronor

Förvaltande myndighet:
Finansiering:
Insatsområden inom programmet:
1. Innovation
Utveckla de långsiktigt hållbara kompetenscentra.

2. Näringsliv
Ökad kapacitet för gränsöverskridande affärssamarbeten.
3. Miljö
Ett ökat hållbart nyttjande av natur och kulturarv.
4. Transport
Ökat antal strategier kring hållbara öst- västliga transportlänkar.
Det övergripande målet är att genom samverkan över landsgränser ska programmet på
ett hållbart sätt bidra till en ökad innovationskapacitet, ett stärkt näringsliv, utvecklade
natur- och kulturarv samt goda öst-västliga kommunikationer.
Inom programmet bedöms det finnas goda möjligheter till finansiering av kulturanknutna projekt. Bland annat genom att arbeta med kulturarvet, både för att främja
bevarande och för att stimulera att fler tar del av kulturarvet, liksom att främja affärsutveckling inom kulturarvsområdet. Inom insatsområde 1 och 2 är dessutom kulturens
och de kulturella och kreativa näringarnas betydelse belyst.
Antal beviljade projekt 2015 med kulturanknytning: 1
Sammanlagt beviljad EU-finansiering: 3 775 500 SEK
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Interreg Nord (Interreg A)
Berörda geografiska områden:
Berörda geografiska områden
i Sverige:

Delar av: Sverige, Norge, Finland
Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands,
Västernorrlands län och delar av Dalarna län (Idre
samebys område)
Länsstyrelsen Norrbotten
352 miljoner kronor

Förvaltande myndighet:
Finansiering:
Insatsområden inom programmet:
1. Forskning och innovation
Prioritering av forskning och innovation, utveckla innovativa miljöer och
mötesplatser i regionen.

2. Entreprenörskap
Öka andelen små- och medelstora företag med gränsöverskridande affärsmodeller. Öka exporten bland regionens små- och medelstora företag.
3. Kultur och miljö
Bevara, skydda och stärka regionens kultur och kulturarv. Stärka användningen
av det samiska språket inom den samiska befolkningen. Förbättra bevarandestatus över naturmiljöer. Öka den offentliga sektorns kunskap och kompetens
om grön tillväxt och resurseffektivitet i regionen.
4. Gemensam arbetsmarknad
Den gränsöverskridande rörligheten på arbetsmarknaden ska öka. Stärka
kompetens och kunskapsutveckling inom samiska näringar.
Unikt mål för Sápmi: stärka det samiska språket inom den samiska befolkningen
Programmets övergripande mål är att förstärka programområdets konkurrenskraft och
attraktivitet. Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska
särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.
Inom insatsområde 1, 2 och 4 är samiska näringar och kulturella och kreativa näringar
prioriterade. Inom insatsområde 3 finns möjligheter till utveckling av turism och andra
produkter baserade på kulturarv, här finns också möjligheter att förbättra bevarandestatus. Möjligheterna för finansiering till kulturanknutna projekt inom programmet
bedöms som goda.
Antal beviljade projekt 2015 med kulturanknytning: 1
Sammanlagt beviljad EU-finansiering: 1 289 837 SEK
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Interreg Central Baltic (Interreg A)
Berörda geografiska områden:
Berörda geografiska områden
i Sverige:

Delar av: Sverige, Finland inklusive Åland, Estland och Lettland
Gotland, Gävleborg, Stockholm, Södermanland,
Uppsala, Östergötland, Västmanland och Örebro
Länsstyrelsen i Västerbotten
1 miljard kronor

Förvaltande myndighet:
Finansiering:
Insatsområden inom programmet:
1. Stärkandet av regionens ekonomiska konkurrenskraft
Främja kunskapsintensiva företag, unga entreprenörer och stödja möjligheter till
export på nya marknader.
2. Hållbar användning av våra gemensamma resurser
Bevara, skydda främja och utveckla natur- och kulturarv och skapa besöksattraktioner. Åtgärder för att förbättra stadsmiljön m.m. Främja innovativ teknik
för att förbättra miljöskydd och resurseffektivitet i avfalls och vattensektorn
m.m.
3. Ökad tillgänglighet i regionen
Utveckla och förbättra miljövänliga kommunikationer och infrastruktur m.m.
4. Förbättrad kompetens och ökad samhällsgemenskap
Utveckla social inkludering och utbildning.
Programmet är strategiskt placerat mellan de nordiska länderna å ena sidan och de
baltiska staterna å den andra sidan. Programmet kan stödja åtgärder som skyddar
havsmiljön, ökar tillgången och förbättrar välståndet i regionen. Insatser som bidrar till
en ökad samhällsgemenskap och motverkar social utestängning kan finansieras genom
programmet. Projekt som utvecklar regionens yrkesutbildningar och skapar länkar till
arbetsmarknadens behov kan också finansieras.
Inom insats två finns goda möjligheter för kulturanknutna projekt, kanske framförallt
kopplat till kulturarv och turism, men även för immateriell kultur och ”marknadsföring”
i form av events och liknande.
Antal beviljade projekt 2015 med kulturanknytning: 2
Sammanlagt beviljad EU-finansiering: 18 821 715 SEK
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Interreg South Baltic (Interreg A)
Berörda geografiska områden:
Berörda geografiska områden
i Sverige:
Förvaltande myndighet:

Delar av: Sverige, Danmark, Polen, Tyskland och
Litauen
Kalmar, Blekinge, Skåne och Kronoberg
Infrastruktur- och utvecklingsdepartementet,
Warszawa, Polen
696 miljoner kronor

Finansiering:
Insatsområden inom programmet:
1. Små och medelstora företags konkurrenskraft
Insatser för att förbättra de små och medelstora företagens konkurrenskraft, med
fokus på innovation och internationalisering.
2. Hållbart nyttjande av gemensamma resurser
Bevara, skydda, tillgängliggöra och utveckla natur- och kulturarv, samt främja
innovation för miljöskydd.
3. Hållbara transporter
Stimulera hållbara transporter och få bort flaskhalsar.
4. Yrkeskompetens
Stimulera hållbar arbetsmarknad och arbetskraftens rörlighet.
5. Internationell samverkan
Förbättra den institutionella kapaciteten för offentliga myndigheter och liknande
för en effektiv offentlig förvaltning.
Utmärkande drag för hela programområdet är dess landsbrukskaraktär med stora grönområden, kustlandskap med sjöar och strömmar samt avsaknaden av storstäder.
Programmets vision är att stärka en gemensam hållbar utveckling i Södra Östersjöområdet genom att utveckla regionens potential inom ”blå och grön tillväxt”.
Förutom de uppenbara möjligheterna att arbeta med kulturarv och kulturmiljö finns
möjligheter inom programmet för kulturella och kreativa näringar inom småföretagsutveckling. Dessutom finns inom prioritet fyra troligen goda möjligheter för kulturellt
utbyte och liknande aktiviteter.
Antal beviljade projekt 2015 med kulturanknytning: 2
Sammanlagt beviljad EU-finansiering: 513 116 SEK
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Interreg Baltic Sea Region (Interreg B)
Berörda geografiska områden:

Delar av: Sverige, Estland, Finland, Lettland,
Litauen, Polen, Tyskland och Norge. Eventuellt
Nordvästra Ryssland och Vitryssland.

Berörda geografiska områden
i Sverige:
Hela Sverige
Förvaltande myndighet:
Investitonsbank Schleswig-Holstein, Tyskland
Finansiering:
2,2 miljarder kronor
Prioriterade insatsområden
1. Innovation
Att stärka Östersjöregionens innovationsförmåga och
kommersialiseringspotential.
2. Effektiv användning av naturresurser
Skydda miljön och hantera regionens natur- och energiresurser på ett hållbart
sätt.
3. Tillgänglighet
Tillgängliggöra områden i regionen, säkrare transporter till havs mm.
Programmet innehåller även ett stödsystem för genomförande av EU:s Östersjöstrategi
vars syfte är att stärka implementeringen av strategin och säkerställa samarbete mellan
Östersjöområdets länder.
Programmets övergripande mål är att stärka territoriell utveckling och samarbete för att
skapa en mer innovativ, tillgänglig och hållbar Östersjöregion. Området röner stort intresse på grund av dess geografiska läge både politiskt och miljömässigt.
I programdokumentet finns det en tydlig koppling mellan kultur och det regionala tillväxtarbetet. Kultur, de kreativa och kulturella näringarna och turism nämns som
angelägna ”icke-teknologiska” innovationsområden inom det första prioriterade
insatsområdet. I programdokumentet nämns transnationella regionala nätverk inom
kreativa och kulturella näringar som ett exempel på vad programmet kan stödja.
Möjligheterna för finansiering av kulturrelaterade projekt bedöms vara goda inom detta
program.
Antal beviljade projekt 2015 med kulturanknytning: 0
Sammanlagt beviljad EU-finansiering: 0 SEK
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Interreg Northern Periphery and Arctic (Interreg B)
Berörda geografiska områden:
Berörda geografiska områden
i Sverige:

Delar av: Sverige, Finland, Irland, Nordirland,
Skottland, Island, Grönland och Norge
Västerbottens, Västernorrlands, Norrbottens och
Jämtlands län
Länsstyrelsen i Västerbotten
421 miljoner kronor

Förvaltande myndighet:
Finansiering:
Insatsområden inom programmet:
1. Innovation för att bibehålla och utveckla robusta och konkurrenskraftiga
samhällen
Att öka innovation och överföring av ny teknologi till små- och medelstora
företag (SMF) i glest befolkade områden samt att öka innovation inom offentlig
service i glesbygdsområden.
2. Främja entreprenörskap för att realisera områdets konkurrensfördelar
Förbättra främjande för nyföretagande och SMF i glesbebyggda områden.
3. Skapa energisäkra samhällen genom främjande av förnyelsebar energi och
energieffektivitet
Öka bostäders och offentlig infrastrukturs energieffektivitet och användning av
förnybar energi i de glest befolkade områdena.
4. Skydda, främja och utveckla natur och kulturarv
Öka möjligheterna för glesbygdssamhällen inom hållbar miljöledning.
Glesbygd är en horisontell prioritet inom alla insatsområden.
Inom det fjärde insatsområdet lyfter dokumentet fram programområdets rika kulturarv
och nämner möjligheten till finansiering av projekt som bidrar till att utveckla och
bevara kulturarvet. I förhållande till det första insatsområdet hänvisar programdokumentet till de kreativa industrierna som ett av de viktigaste områden för att öka
innovation inom små- och medelstora företag i programområdet. Inom ramen för
programmet kan bland annat åtgärder som utvecklar modeller och lösningar som
kopplar den kreativa sektorn till små- och medelstora företag för att öka innovation
erhålla stöd. Projekt med kulturanknytning har även möjlighet att beviljas medel inom
det andra insatsområdet där det beskrivs att de åtgärder som kommer att finansieras
inom målet bland annat kommer att grunda sig på programområdets rika kulturarv.
Med hänvisning till den tydliga kopplingen till kultur, särskilt i förhållande till kulturarv, bedöms det finnas goda möjligheter för finansiering av projekt med kulturanknytning inom Northern Periphery and Arctic programmet.
Antal beviljade projekt 2015 med kulturanknytning: 1
Sammanlagt beviljad EU-finansiering: 10 237 461 SEK
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Interreg North Sea Region (Interreg B)
Berörda geografiska områden:
Berörda geografiska områden
i Sverige:

Delar av: Sverige, Storbritannien, Norge,
Danmark, Tyskland, Nederländerna och Belgien
Värmlands, Västra Götalands, Hallands, Skånes
och Kronobergs län
Kontaktpunkt Västra Götalandsregionen
1,4 miljarder kronor

Förvaltande myndighet:
Finansiering:
Insatsområden inom programmet:
1. Tillväxt
Målsättningar är bland annat att utveckla nya eller förbättrade partnerskap
mellan företag, utbildningsinstitutioner, offentlig service och slutanvändare med
syfte att utveckla produkter och tjänster. Stärka kapaciteten för regionalt
innovationsstöd och strategier kring smart specialisering.
2. Miljöinnovation
Här beskrivs bl.a. att produkter och tjänster som minskar regionens negativa
påverkan på miljön ska utvecklas.
3. Hållbar Nordsjöregion
Insatser mot klimatförändring och metodutveckling för att skydda
Nordsjöregionens ekosystem.
4. Gröna transporter och mobilitet
Här ingår bland annat innovativa och förbättrade lösningar kring transport- och
logistiklösningar.
Det övergripande målet med programmet är att göra Nordsjöregionen till en bättre
region att bo och investera i. Programmet har alltsedan det startade haft stort fokus på
förbättring av tillgänglighet, skapa hållbara transporter samt miljöutveckling.
Inom insatsområdet Tillväxt nämns kreativa näringar och design som tillväxtområden
vilka kan gynnas av de åtgärder för klusterbildning och långsiktiga samarbeten som
programmet vill stödja. I programdokumentet betonas vikten av att projekten inom
programmet har ett inkluderande förhållningssätt och involverar olika sektorer, som
exempelvis de kreativa näringarna. Möjligheterna för finansiering till projekt med
kulturanknytning, liksom företagsutveckling inom de kulturella och kreativa näringarna,
bedöms därmed goda inom programmet.
Antal beviljade projekt 2015 med kulturanknytning: 2
Sammanlagt beviljad EU-finansiering: 3 836 856 SEK
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Interreg Europe (Interreg C)
Berörda geografiska områden:
Berörda geografiska områden
i Sverige:
Förvaltande myndighet:

Alla EU-länder samt Norge och Schweiz
Hela Sverige
The Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais, Lille,
Frankrike
3 miljarder kronor

Finansiering:
Insatsområden inom programmet:
1. Interregionala samarbetsprojekt
Partnerskap bestående av offentliga parter/regioner från olika länder i Europa
som arbetar tillsammans i tre till fem år för att utbyta erfarenheter om en specifik
fråga. Varje region som deltar i samarbetsprojektet ska ta fram en handlingsplan
som anger vad som ska göras för att erfarenheterna från samarbetet omsätts i
handling.
2. Lärandeplattformar (Policy Learning Platforms)
Programmet kommer att stödja alla regioner i Europa genom att inrätta så
kallade lärandeplattformar som täcker de fyra tematiska mål som programmet
arbetar med:
• Förstärkt forskning, teknisk utveckling och innovation
• Förbättrad konkurrenskraft hos små och medelstora företag
• Stödja övergång till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
• Skydda miljön och stödja resurseffektivitet
Programmet ger stöd till erfarenhetsutbyte mellan framför allt offentliga aktörer för att
förbättra satsningar till att främja den regionala utvecklingen i Europa. I programmet
ingår också att överföra god praxis till projektpartners och andra som arbetar med
regional utveckling.
Inom det andra insatsområdet uttrycks att policyutveckling och implementering ska ske
mellan myndigheter, organisationer och andra aktörer som arbetar med att bevara och
utveckla natur- och kulturarv. Det bedöms därmed finnas goda möjligheter för
finansiering av större samverkansprojekt med kulturanknytning, särskilt i förhållande
till kulturarv och turism inom Interreg Europe.
Antal beviljade projekt 2015 med kulturanknytning: 0
Sammanlagt beviljad EU-finansiering: 0
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ESPON 2020 (Interreg B)
Berörda geografiska områden:
Berörda geografiska områden
i Sverige:
Förvaltande myndighet:

Alla EU-länder samt Island, Lichtenstein, Norge
och Schweiz
Samtliga län
Hållbar utveckling och
infrastrukturdepartementet, Luxembourg
41 miljoner kronor

Finansiering:
Insatsområden inom programmet:
Resurserna kommer att satsas på det tematiska området 11 vilket innebär institutionell
kapacitet och effektivitet i den offentliga förvaltningen.
ESPON är ett forskningsprogram kring regional utveckling och rumslig planering. Det
handlar främst om att göra gemensamma regionala analyser för hela EU. Det finns
också möjligheter för regioner att ansöka i ESPON om mer avgränsade regionala analyser. Programmet kan också stödja forskarsamverkan genom nätverk.
Programmet beskrivs inte närmare eftersom det huvudsakligen inriktar sig på policyutveckling och territoriell samverkan mellan länder och regioner.
Programmet har kommit igång med utlysningar under 2016, således har inga projekt
blivit beviljade medel under 2015.
Antal beviljade projekt 2015 med kulturanknytning: 0
Sammanlagt beviljad EU-finansiering: 0
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URBACT III (Interreg C)
Berörda geografiska områden:
Berörda geografiska områden
i Sverige:
Förvaltande myndighet:

Alla EU-länder samt Norge och Schweiz
Hela Sverige
Secrétariat Général du Comité Interministériel
des Villes, Saint Denis, Frankrike
623 miljoner kronor

Finansiering:
Insatsområden inom programmet:
Resurserna kommer att satsas på att förbättra den institutionella kapaciteten och bidra
till effektiv offentlig förvaltning i städer genom att sprida god praxis och expertis samt
stödja erfarenhetsutbyte rörande hållbar stadsutveckling, inklusive kopplingar mellan
stad och landsbygd.
Programmet har utvecklats för att främja en hållbar och integrerad stadsutveckling och
för att bidra till målen i Europa 2020 strategin gällande smart, hållbar och inkluderande
tillväxt. Tyngdpunkten på samarbetet ligger på erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande
mellan regionala och lokala aktörer.
Utbytet mellan städer i programmet URBACT III ska fokuseras till områdena innovation, koldioxidsnål ekonomi, skydd av miljö, sysselsättning och social delaktighet. Inom
social delaktighet inräknas kultur och kulturarv. Programmet betonar kulturens och
kulturarvens betydelse för medborgarnas välbefinnande och vikten av ett helhetsperspektiv för att göra städer till attraktiva miljöer. Det bör därmed finnas möjlighet till
finansiering av samarbetsprojekt med kulturanknytning om de i övrigt följer URBACTprogrammets målsättningar.
Antal beviljade projekt 2015 med kulturanknytning: 0
Sammanlagt beviljad EU-finansiering: 0
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INTERACT III
INTERACT III är ett program som stödjer erfarenhetsutbyte mellan ansvariga myndigheter och organisationer som är involverade i genomförandet av programmen för
territoriellt samarbete. Insatserna förväntas bidra till ökad förenkling samt sprida
kunskap om de territoriella samarbetsprogrammens samlade resultat.
Programmet beskrivs inte närmare eftersom det är program som huvudsakligen inriktar
sig på policyutveckling och territoriell samverkan mellan länder och regioner.
Programmet har kommit igång med utlysningar under 2016, således har inga projekt
blivit beviljade medel under 2015.
Det finns inte några medel att söka inom programmet.
Antal beviljade projekt 2015 med kulturanknytning: 0
Sammanlagt beviljad EU-finansiering: 0
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Kolarctic (Interreg A)
Berörda geografiska områden:
Sverige, Finland, Norge och Ryssland
Berörda geografiska områden
i Sverige:
Norrbottens län
Insatsområde inom programmet:
1. Främja livskraftig ekonomi och attraktiv region, där invånare och besökare
njuter av den arktiska naturen och där naturresurserna används på ett hållbart
sätt. För att uppnå det övergripande målet är programmet uppdelat i två
prioriterande områden som identifierar regionala styrkor och problem. De
prioriterande områden är: en hållbar arktisk ekonomi, natur och miljö samt
rörlighet för personer, varor och kunskap
Programmet bygger främst på erfarenheterna från det långvariga samarbetet mellan de
deltagande länderna. Programmet har godkänts av Europeiska kommissionen i
december 2015. Inga utlysningar är vid skrivtillfället planerade under 2016.
Antal beviljade projekt 2015 med kulturanknytning: 0
Sammanlagt beviljad EU-finansiering: 0
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Europeiska socialfonden – ESF
Socialfonden ska användas till att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken. Huvudsyftet är att stärka individers ställning på arbetsmarknaden, öka övergångarna till arbete eller förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad.
En sammanställning av beviljade projekt, som bedöms ha kulturanknytning, inom
regionala strukturfondsprogram återfinns i rapporterns bilaga 3. Av bilagan framgår:
projektnamn, projektägare, kortfattad projektbeskrivning, eventuella övriga offentliga
finansiärer, aktuellt insatsområde, start- och sluttid för projektet, läns som omfattas av
projektet samt beviljad EU-finansiering och stöd från offentliga finansiärer.
Socialfondsprogrammet
Berörda geografiska områden:
Hela Sverige
Förvaltande myndighet:
Svenska ESF-rådet
Finansiering:
6 miljarder kronor
Programområden inom programmet:
1. Kompetensförsörjning
Programområdet fokuserar på bättre koppling mellan utbildning och arbetsmarknad. Stöd kan sökas för projekt som ger kvinnor och män möjligheter att
utvecklas i takt med arbetslivets krav. Utöver anställda kan området även
omfatta arbetslösa som deltar i projekt.
2. Ökade övergångar till arbete
Programområdet ska göra det lättare för unga (15−24 år), långtidsarbetslösa
(mer än 12 månader), sjukskrivna samt nyanlända att få jobb eller att komma ett
steg närmare arbetsmarknaden. Stöd kan sökas för projekt som bidrar till ökad
social sammanhållning och ett inkluderande arbetsliv med fokus på personer
som idag står lång från arbetsmarkanden.
3. Sysselsättningsinitiativ för unga
Programområdet har en särskild satsning till regioner i Europa som har högst
arbetslöshet bland unga, minst 25 procent. I Sverige ska pengarna användas i
regionerna Mellersta Norrland, Norra Mellansverige och Sydsverige. Stöd kan
sökas för projekt som underlättar för unga att etablera sig på arbetsmarknaden.
För att skapa en välfungerande arbetsmarknad och för att öka sysselsättningen på sikt
ska kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad stärkas. För att lyckas krävs
samverkan på nationell, regional och lokal nivå.
Socialfondsprogrammet genomförs i åtta geografiska regioner som omfattar hela landet.
För varje region finns en handlingsplan. Dessutom finns en handlingsplan på nationell
nivå.
Programdokumenten hänvisar till fondsamverkan med bland annat EU:s kultur- och
medieprogram Kreativa Europa, som bland annat ska stärka de kulturella och kreativa
sektorernas konkurrenskraft, smart tillväxt och hållbar tillväxt för alla. Det är angeläget
att nyttja kulturens betydelse och potential i det regionala tillväxtarbetet. Metoder och
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arbetssätt som utvecklats inom Kreativa Europa skulle kunna tillämpas i större skala
inom ramen för Socialfonden.
Sammantaget bör det under perioden 2014–2020, precis som under förra programperioden, finnas goda möjligheter till finansiering av projekt med kulturanknytning
inom Socialfonden. Inom kompetensförsörjning kan det t.ex. finnas utrymme för
utbildning och utveckling av personal på kulturområdet. Inom social integration kan det
finnas utrymme för projekt med kultur eller kulturarv som metod.
Antal beviljade projekt 2015 med kulturanknytning: 1
Sammanlagt beviljad EU-finansiering: 6 058 855 SEK
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Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling - EJFLU
Den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling stöder EU:s politik för
landsbygdsutveckling. Varje land inom EU tar fram ett landsbygdsprogram som ska
bidra till landsbygdsutveckling.
Landsbygdsprogrammet
Berörda geografiska områden:
Landsbygden i hela Sverige
Förvaltande myndighet:
Jordbruksverket
Finansiering:
36 miljarder kronor
Prioriteringar inom programmet:
Programmet innehåller sex omfattande prioriteringar och till varje prioritering finns
fokusområden kopplade, sammanlagt 18 stycken.
Landsbygdsprogrammet består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla
landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat. Stöden och ersättningarna finanseras gemensamt av Sverige och EU.
Landsbygdsprogrammet 2014−2020 ska styra mot målen i programmet som i sin tur ska
bidra till att nå de övergripande målen i Europa 2020-strategin. Förutom mål på EUnivå finns också nationella och regionala mål som programmet ska bidra till.
Programmet består av sex så kallade prioriteringar som anger till vilka mål stöden och
ersättningarna ska bidra:
1. Kunskapsöverföring och innovation inom jord- och skogsbruk samt på
landsbygden
2. Förbättra lönsamheten och konkurrenskraften i alla typer av jordbruksföretag
och i alla regioner, samt främja innovativ jordbruksteknik och hållbart skogsbruk
3. Förbättra djurvälfärd och organisationen av livsmedelskedjan, inklusive bearbetning och marknadsföring av jordbruksprodukter
4. Återställa, bevara och främja ekosystem kopplade till jord- och skogsbruk
5. Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och
klimattålig ekonomi inom jordbruket
6. Främja social utveckling och skapa ekonomisk utveckling på landsbygden
Till varje prioritering finns fokusområden, sammanlagt 18 stycken. Dessa beskriver
olika delar av prioriteringarna mer detaljerat. För det svenska landsbygdsprogrammet
har regeringen valt att använda 15 av 18 fokusområden.
Det bedöms finnas goda möjligheter för kulturprojekt att finna finansiering inom landsbygdsprogrammet. Kulturen och kulturarvets betydelse för företagande och attraktivitet
på landsbygden lyfts genomgående. Särskilda insatser för kulturbyggnader och
samlingslokaler för kultur m.m. lyfts i programmet.
Hur många projekt med kulturanknytning som eventuellt har beviljats stöd under 2015
går inte att slå fast. Delvis beror det på att programmet har kommit igång sent, delvis
beror det på att Jordbruksverket inte kan ta fram statistik då IT-stödet är under
uppbyggnad.
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Lokalt ledd utveckling – LLU
Berörda geografiska områden:
Förvaltande myndighet:
Finansiering:

48 leaderområden runt om i landet
Jordbruksverket
2 miljarder kronor

Lokalt ledd utveckling är en arbetsmetod för att utveckla ett lokalt område utifrån lokala
förutsättningar. Den bygger på den så kallade leadermetoden. Leader är en förkortning
av det franska Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale som
betyder ”samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden”.
Sverige involverar alla de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna i arbetet
med lokalt ledd utveckling; Jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, Europeiska
regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden. De fyra fonderna samordnas i det lokala utvecklingsarbetet som styrs av tre
program:
1. Landsbygdsprogrammet
2. Havs- och fiskeriprogrammet
3. Social- och regionalfondsprogrammet
Lokalt ledd utveckling är en del av respektive program 1 och 2. För de medel som
kommer från program 3 finns ett eget program för lokalt ledd utveckling. Genom att det
går att finansiera projekt genom fyra olika fonder breddas möjligheten att arbeta med
olika inriktningar inom projekt med samma huvudmål.
Leadermetoden innebär att privat, ideell och offentlig sektor samarbetar för att utifrån
ett områdes lokala förutsättningar gemensamt ta fram en utvecklingsstrategi och
prioritera vilka insatser som ska göras. Centralt för leadermetoden är att initiativet till
utveckling ska komma från dem som bor och verkar i ett område.
Inom varje leaderområde finns LAG (Local Action Group), där människor från
offentlig, privat och ideell sektor samlas i ett partnerskap. Det är LAG som bestämmer
vilka projekt som ska få stöd i deras område. I varje område finns också ett
leaderkontor. I Sverige finns 48 leaderområden godkända av Jordbruksverket för
programperioden 2014−2020.
Lokalt ledd utveckling är ett område inom vilket kulturprojekt varit framgångsrika
tidigare år och som även är relevant i denna programperiod. Hur många projekt med
kulturanknytning som eventuellt har beviljats stöd under 2015 går inte att slå fast.
Delvis beror det på att programmet har kommit igång sent, delvis beror det på att
Jordbruksverket inte kan ta fram statistik då IT-stödet är under uppbyggnad.
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KULTURSEKTORN OCH STRUKTURFONDERNA
Kultursektorns betydelse för en hållbar regional utvecklingspolitik har under senare år
fått allt större genomslag och uppmärksamhet. EU:s strukturfonder spelar fortsatt en
stor roll för finansieringen av projekt med någon typ av kulturanknytning. Inom EUsamarbetet lyfts de kulturella och kreativa sektorerna fram som väsentliga för att
implementera EU 2020-strategin.
Kulturens roll i den svenska utvecklingspolitiken framgår bland annat av den nationella
strategin för regional tillväxt och attraktionskraft, där det betonas att kulturen är viktig
för en hållbar samhällsutveckling. Kulturen bidrar till mångfald, jämställdhet, demokrati
och social sammanhållning, men också till regioners hållbara tillväxt och utveckling,
sysselsättning, attraktivitet och konkurrenskraft. Det kan här nämnas att kulturella och
kreativa näringarna år 2010 bidrog med 3,3 procent av Sveriges totala BNP.2
I många svenska regioners regionala utvecklingsstrategier lyfts kultur, kulturarv, eller
kulturella näringar fram som en väsentlig del av det regionala utvecklingsarbetet, och
vissa regioner har också inarbetat tydliga satsningar på sådana områden i de europeiska
struktur- och investeringsprogram som deras regioner berörs av under perioden
2014– 2020.
Som framgår av denna rapport så fortsätter struktur- och investeringsfonderna under
innevarande programperiod, åren 2014–2020, vara viktiga finansieringsverktyg för en
mängd utvecklingsprojekt, om än i varierande grad inom de olika programmen, men
även mellan olika regioner.
Strukturfondsprogrammen behöver inte alltid peka ut att kulturinriktning eller kulturinslag är möjliga, för att det ska finnas möjligheter till finansiering för projekt med kulturanknytning. Konst, kultur och de kreativa sektorerna i sin helhet, har en viktig plats att
fylla i ett hållbart regionalt utvecklings- och tillväxtarbete. Det kan ske genom att dessa
sektorer är huvudsakliga målområden för utveckling, eller de kan ingå som viktiga delar
av projekt med andra och mer övergripande målsättningar, som till exempel att öka
innovationskraft, att utveckla små och medelstora företag, internationell
konkurrenskraft, eller samverkan.

2

Kulturella och kreativa näringarna 2012: Statistik och jämförelser, Volante, s.6.
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Bilaga 1: Regionala strukturfondsprogram 2015
Målprogram: Investeringar för tillväxt och sysselsättning

Programområde

Övre Norrland

Övre Norrland

Övre Norrland

Övre Norrland

Övre Norrland

Projekt

Projektägare

Projektbeskrivning

Övriga offentliga finansiärer
Region Västerbotten, Umeå
kommun, Vännäs kommun,
Vindelns kommun,
Robertsfors kommun,
Nordmalings kommun

Starttid

Län som omfattas/

och
slutdatum

(Antal kommuner
som omfattas)

Att öka små och
medelstora
företags
konkurrenskraft

2015-09-01
2018-12-31

Västerbotten (6)

Insatsområde

Effekt - utveckling av
besök-snäringen i
Umeåregionen
Umeå kommun

Ökad konkurrenskraft för små och medelstora företag
inom besöksnäringen på regional, nationell och
internationell marknad. Temaområden är naturturism
och kultur.

+ Project

Umeå Universitet

Skapa en öppen innovationsmiljö som stärker FoU
samverkan mellan regionens företag inom basindustri,
kreativa näringar, universitet och forskningsinstitut
Umeå universitet, Region
Västerbotten, Umeå kommun,
inom digital tillverkning, hållbart byggande och 3Dteknik.
SP Processum

Att stärka
forskning, teknisk
utveckling och
innovation

2015-09-01
2018-12-31

Krenova lll

Regionförbundet
Västerbottens län

Främja utvecklingen av nya företag och stärka
befintligt företagande i kulturella och kreativa
näringar i Övre Norrland genom att utveckla en
regional affärsstödjande struktur.

Att öka små och
medelstora
företags
konkurrenskraft

Testplattform X

Umeå universitet, Umeå
Uminova Expression Fler företag inom KKN startas, existerande KKNkommun, Region
AB
företag växer och grogrunden för kreativitet har ökat. Västerbotten

Konceptfabriken

Piteå Science Park
AB

Låta aktörer inom kulturella och kreativa näringar,
informations- och kommunikationsteknikbranschen
tillsammans med cleantechbranschen ta fram koncept
och prototyper för framtidens hållbara lösningar inom
cleantechområdet.

Skellefteå kommun, Region
Västerbotten, Arvidsjaur
kommun, Lycksele kommun

Interactive Institute Swedish
ICT, Landstinget i Norrbotten,
Länsstyrelsen i Norrbottens
län, Piteå Science Park AB

1/4

Finansiering SEK

Offentligt

EU

3 634 698

3 766 698

Norrbotten,
Västerbotten
(samtliga 29)

15 450 974

17 652 072

2015-08-03
2018-11-30

Norrbotten,
Västerbotten
(samtliga 29)

4 670 000

4 670 000

Att öka små och
medelstora
företags
konkurrenskraft

2015-08-03
2018-08-02

Norrbotten,
Västerbotten (16)

6 284 640

6 284 640

Att stärka
forskning, teknisk
utveckling och
innovation

2015-08-01
2016-04-30

Västerbotten
(samtliga 15)

400 000

395 368
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Målprogram: Investeringar för tillväxt och sysselsättning

Programområde

Övre Norrland

Övre Norrland

Projekt

Creative Nodes fusion

Projektägare

Luleå Näringsliv AB

Destination Capacity Swedish Lapland
Building in Swedish Visitors Board
Lapland
Ekonomisk Fören

Mellersta
Norrland

DESTINATION SVEG

Mellersta
Norrland

NM Norr. Adderat
värde genom
konstupplevelser i
världsklass och
infrastruktur för
regional tillväxt

Projektbeskrivning

Små och medelstora företagen inom de kulturella och
kreativa näringarna och delar av Informations- och
kommunikationsteknologin ska vidga sin marknad.
Etablera delar av Bergströmska Gården i Luleå som
Länsstyrelsen i Norrbotten,
den fysiska mötesplatsen för den kreativa näringen i Norrbottens läns landsting,
regionen.
Luleå kommun

Utifrån Swedish Laplands unika förutsättningar, den
subarktiska naturen och kulturen, har SMF utvecklat
nya tematiska produkter och reseanledningar som
skapat förutsättningar för säsongsförlängning och
utökade affärer på nya marknader gentemot nya
målgrupper och affärssegment.

I en nyligen genomförd förstudie pekas ett antal
fokusområden ut i Svegs-bygden som har
möjligheterna och potentialen att skapa ökad
Svegs Företags- och attraktionskraft. Främst inom jakt och fiske-turism
Utvecklingsfören
samt evenemang inom sport och kultur.

Stift Jamtli

Övriga offentliga finansiärer

Projektet utgör en betydande infrastruktursatsning
samtidigt som fokus ligger på skapandet av en arena
för tillväxt genom konst, form och design.
Etableringen Nationalmuseum Norr kommer att
innebära fler besöksmål och ekonomisk tillväxt i
regionen

Länsstyrelsen i Norrbottens
län, Norrbottens läns
landsting, Region-förbundet
Väster-bottens län samt
kommunerna: Skellefteå,
Sorsele, Arjeplog, Arvidsjaur,
Älvsbyn, Piteå, Luleå,
Jokkmokk, Gällivare, Kiruna,
Överkalix, Pajala, Övertorneå,
Kalix och Haparanda

Insatsområde

Att öka små och
medelstora
företags
konkurrenskraft

Att öka små och
medelstora
företags
konkurrenskraft

Starttid

Län som omfattas/

och
slutdatum

(Antal kommuner
som omfattas)

2015-08-01
2018-11-30

Norrbotten
(samtliga 14)

2015-07-01 - Norrbotten,
2018-04-30 Västerbotten (16)

Härjedalens kommun

Att öka små och
medelstora
företags
konkurrenskraft

2016-01-01
2018-12-31

Jämtland (samltiga
8)

Region Jämtland Härjedalen,
Östersunds kommun

Att öka små och
medelstora
företags
konkurrenskraft

2016-01-01
2019-04-30

Jämtland,
Västernorrland
(samtliga 15)

2/4

Finansiering SEK

Offentligt

EU

3 700 000

3 700 000

59 923 500

76 119 244

500 000

3 000 000

9 600 000

23 149 396
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Målprogram: Investeringar för tillväxt och sysselsättning

Programområde

Norra
Mellansverige

Norra
Mellansverige

Stockholm

Projekt

Projektägare

Projektbeskrivning

Förstudie med test
av tjänste-innovation
inom KKN (kulturella
och kreativa
näringar) för ökad
Förstudie med test av tjänsteinnovation inom KKN
hälsa
Landstinget Dalarna (kulturella och kreativa näringar) för ökad hälsa

Övriga offentliga finansiärer

Insatsområde

Starttid

Län som omfattas/

och
slutdatum

(Antal kommuner
som omfattas)

2016-01-01
2016-09-30

Dalarna (samtliga
15)

2015-04-01
2018-04-30

Landstinget Dalarna

Att öka små och
medelstora
företags
konkurrenskraft

Bergslagssatsningen
Kultur och Turism
Intressefören
etapp 4B
Bergslaget

Den tioåriga Bergslagssatsningen initierades 2006 av
Riksantikvarieämbetet och länsantikvarierna i de fem
bergslagslänen Dalarna, Gävleborg, Örebro,
Västmanland och Värmland. Det operativa arbetet i
projektet påbörjades med en ettårig förstudie som
startade i juli 2007. Resultatet av förstudien visade att
det fanns potential att skapa en långsiktigt hållbar
tillväxt i Bergslagen genom att utveckla de unika
kulturarvet till högkvalitativa besöksmål.

Regionerna: Dalarna,
Gävleborg, Örebro län och
Värmland. Länsstyrelserna i
Dalarnas län, Gävleborgs län,
Örebro län, Västmanlands län
och i Värmlands län

Att öka små och
medelstora
företags
konkurrenskraft

Smart kreativ stad
- en ny modell för
film, digital media
och innovativa
Filmregion
processer i hållbar Stockholmstadsutveckling
Mälardalen AB

Skapa innovationer för att bidra till en hållbar
stadsutveckling i Stockholmsregionen. Insatserna ska
stärka affärsutveckling och konkurrenskraft för små
och medelstora företag inom film och digital media.
De ska även stärka innovation, konkurrenskraft och
tillväxt genom att främja en tvärsektoriell samverkan
mellan aktörer inom kulturella och kreativa sektorn,
särskilt film och digital media, samt offentliga och
privata aktörer inom stadsutveckling.

Botkyrka kommun, Nacka
kommun, Sollentuna
kommun, Solna kommun,
Stockholms stad och
Stockholms läns landsting

Huvudstadstadsr
egionens
2015-08-01
särskilda
utmaningar
2016-07-31
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Finansiering SEK

Offentligt

EU

198 340

198 340

Dalarna,
Gävleborg,
Värmland,
Västmanland och
Örebro (18)

7 850 000

8 650 000

Gotland,
Stockholm och
Södermanland
(8)

15 695 000

15 695 000

Bilaga 1: Regionala strukturfondsprogram 2015
Målprogram: Investeringar för tillväxt och sysselsättning

Programområde

Skåne-Blekinge

TOTALT

Projekt

Southern Sweden
Creatives

Projektägare

Invest In Skåne AB

Projektbeskrivning

Övriga offentliga finansiärer

Creative Skåne syftar till att öka
internationaliseringsförmågan hos företag inom
kulturella och kreativa näringar (KKN). Sökanden vill
skapa en strategisk plattform för internationalisering
av KKN, och har för avsikt att denna plattform blir en
nationell kunskapsnod för internationell
affärsutveckling av KKN. Projektet kommer att
Region Skåne, Malmö
fokusera på två för Skåne viktiga KKN-branscher; rörlig kommun, Helsingborgs
bild och design.
kommun och Tillväxtverket

13 projekt

4/4

Insatsområde

Starttid

Län som omfattas/

och
slutdatum

(Antal kommuner
som omfattas)

Smart tillväxt - små
och medelstora
2016-01-01
företag
2018-12-31

Blekinge, Skåne
(37)

Finansiering SEK

Offentligt

EU

8 215 000

8 215 000

136 122 152

163 280 758

Bilaga : Interregprogram 2015
Målprogram: Europeiskt territoriellt samarbete
Finansiering SEK
Programområde

Sverige-Norge

Sverige-Norge

Sverige-Norge

Sverige-Norge

Projekt

Skogsbrukets gränslösa
historia

Projektägare

Övriga svenska
offentliga finansiärer

Projektbeskrivning

Förstudien vill skapa förutsättningar för att berätta den
otillräckligt kartlagda historien om skog och skogsbruk i
Stiftelsen
Värmlands Museum regionen Värmland-Hedmark.

Region Värmland och
Värmlands museum

IDA - Internationalisering,
Destinationsutveckling & Visit Värmland
Attraktionskraft
Ekonomisk Fören

Ett gränsöverskridande utvecklingsprojekt inom
besöksnäringen. Syftet är att öka förutsättningen för fler
livskraftiga företag och ett hållbart företagande inom
besöksnäringen i Inre Skandinavien genom att fokusera på
ökad internationalisering. Projektet ska också öka graden av
gränsöverskridande samverkan mellan företag och
organisationer inom de valda temaområdena naturturism,
kulturturism och evenemang. Det handlar om affärs- produktoch marknadsutveckling och om interaktionen och samverkan
mellan evenemang och naturturism/kulturturism-företag.
Region Värmland

Fjällkunskap - en del av
vårt natur och kulturarv

Sylarna är ett svenskt-norskt högfjällsområde med ökande
tryck från besöksnäringen. Möjligheter och utmaningar med
krav på bearkraftig verdiskaping av turismen vid sidan om en
aktiv renskötsel i en känslig natur. Kunskapen om
förhållandena kring våra känsliga fjäll ofta är bristfälliga och
att åtgärder för ett långsiktigt hållbart system bör till för att
skapa förståelse och insikt i fjällfrågorna. En av insatserna
kommer att äga rum på och med Jamtli.

Naboer AB

Music Innovation Network
Inner Scandinavia 2015 - Karlstads
2018
Universitet

Natur och kulturarv

Små och medelstora
företag

Naboer AB, Länsstyrelsn i
Jämtlands län, Region
Jämtland Härjedalen, Åre
kommun, Berg kommun
och Jamtli
Natur och kulturarv

Syftar till att stärka Värmland och Hedmark som hemvist för
aktörer inom musikbranschen på en global marknad. Genom
goda nätverk och att erbjuda kompetenser blir det attraktivt
att verka och bo i området där det är möjligt att driva
Karlstads universitet,
verksamheter med internationella kopplingar inom kulturella Region Värmland och
och kreativa näringar.
Arkiva kommun
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Insatsområde

Innovativa miljöer

Starttid och
slutdatum Län som omfattas

2016-01-11
2016-07-10

Offentligt

EU

99 187

83 900

3 518 221

3 977 665

2016-01-01
2018-12-31 Jämtland

490 387

773 147

2015-09-01
2018-08-31 Värmland

4 050 969

4 050 969

Värmland

2015-03-01
2018-02-28 Västra Götaland

Bilaga : Interregprogram 2015
Målprogram: Europeiskt territoriellt samarbete
Finansiering SEK
Programområde

Sverige-Norge

Sverige-Norge

Botnia-Atlantica

Nord

Projekt

Projektägare

Övriga svenska
offentliga finansiärer

Projektbeskrivning

Insatsområde

Starttid och
slutdatum Län som omfattas

Offentligt

EU

Trä och traditionshantverk
- gränslös byggnadsvård Stift Jamtli

Stiftelsen Jamtli och Tröndelag forskning och utveckling ett
projekt som syftat till att stärka små företag inom trä- och
traditionshantverksbranschen genom att utveckla deras
samarbete, kompetens och kännedom om regionens
förutsättningar. Projektet arbetar också med att väcka
intresse hos och stödja ungdomar till att utbilda sig och
etablera sig som entreprenörer inom hantverk.

Jamtli, Murberget,
Fjällmuseet, Region
Jämtland Härjedalen,
Nordiskt Centrum för
Kulturarvspedagogik
(NCK)

Små och medelstora
företag

2015-07-01 - Jämtland,
2018-06-30 Västernorrland

3 956 724

3 994 479

Mid Nordic Film Exportmetodikk for distribusjon
og salg av film i det
Jämtlands Läns
globale digitale markedet Landsting

Projektet riktar sig till företag och enskilda personer som har
etablerad eller är på väg att bilda företag inom
branschsektorn rörlig bild dvs. de som producerar kort- och
dokumentärfilm, animation, reklam, beställningsfilm, långfilm
och tv-dramatik. Projektet fokuserar på metoder för export
av film som produceras i den gemensamma filmregionen, hur
man på bästa sätt når en global digital marknad.

Länskulturen Region
Jämtland Härjedalen,
Scenkonst
Västernorrland AB,
Landstinget
Västernorrland

Små och medelstora
företag

2015-11-01 - Jämtland,
2018-10-31 Västernorrland

2 921 524

2 921 524

Spotlight High-Low Coast

Kvarkenrådet rf

Projektet ska arbeta fram modeller som ska ligga till grund för
framtida paketeringar. I projektet ingår också angränsande
områden till världsarvet för att skapa ett bredare
produktutbud som attraherar en större målgrupp. Projektet
ska ta fram konkreta produktpaket riktade till gemensamt
överenskomna marknader, samt marknadsföringsmaterial för
att testa konceptet. Målet är att att fler människor ska kunna
ta del av världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård och dess
närregioner på ett hållbart sätt.

Länsstyrelsen i
Västernorrlands län,
Västernorrlands läns
landsting, Umeå
kommun, Höga Kusten
Destinations-utveckling
AB

Miljö

2015-10-01 Västerbotten,
2018-05-31 Västernorrland

859 975

3 775 500

Jämtlands Läns
Landsting

Sagan om Plupp - om de osynliga på fjället. Dramatisering och
iscensättning av ett urval ur Inga Borgs sagoböcker från 1955 2006. Föreställningen är en musikdramatisk skildring
uppbyggd med jojkar tonsatt av den sydsamiske Frode
Fjellheim. Föreställningen ska vara en pedagogisk arena, där
konstnärlig upplevelse ska förmedla samiskt språk, jojk och
Region Jämtland
samisk kultur.
Härjedalen

2015-10-01 Jämtland,
2017-12-31 Västernorrland

857 391

1 289 837

Plupp - fortelling om de
usynlige i fjellet
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Kultur och miljö

Bilaga : Interregprogram 2015
Målprogram: Europeiskt territoriellt samarbete
Finansiering SEK
Programområde

Central Baltic

Central Baltic

Projekt

Projektägare

Övriga svenska
offentliga finansiärer

Projektbeskrivning

The goal of the project is to learn how to live, maintain and
cherish a historical town while preserving its characteristic
environment and liveability. The project develops
thematically joint tourist attractions based on cultural and
natural resources as well as thematically and periodically joint
tourist products.
Region Gotland

LiviHeri Living with
Cultural Heritage

Rauma Town,
Rauma, Finland

HANSA Hanseatic
Approach to New
Sustainable Alliances

In the HANSA project, the hanseatic heritage will be
developed for its great cultural value from three perspectives:
the local, the national and the international. The project will
do branding activities, create materials, and disseminate
information online and via tourism organisations and info
centres promoting the hanseatic history as well as the Baltic
Sea region as an attractive place to see and learn more about Region Gotland,
Inspiration Gotland it.
Inspiration Gotland

Regionförbundet i
Kalmar län

Insatsområde

CoWoH - Coastal World
Heritage

South Baltic

Main project aims to develop a business model for
sustainable tourism in the historical and archaeological field
in the South Baltic area. It is planned to utilise the potential of
Bornholm as it has a good representation of archaeological
Regional
findings from various historical periods in the South Baltic
municipality of
history and it is in itself a “pilot” area for archaeological
GAC - Growth potential of Bornholm,
activities, which is intended to be replicated by the project in
Archaeological Cultural
Department of
Business, Education the area as a whole.
heritage in the South
Baltic
and Labour

3/4

Offentligt

EU

Hållbart nyttjande av
gemensamma resurser

Gotland

230 725

3 924 657

Hållbart nyttjande av
gemensamma resurser

Gotland

6 563 052

14 897 057

55 693

257 464

Projektet berör det i huvudsak internationell samverkan samt
hållbart nyttjande av gemensamma resurser eftersom det
handlar om att på ett hållbart sätt utveckla Unesco världsarv i
södra Östersjöregionen till utvecklade turistdestinationer. På
det sättet handlar det också om SME:s konkurrenskraft fast Regionförbundet i Kalmar Hållbart nyttjande av
mer perifert.
län, Mörbylånga kommun gemensamma resurser

South Baltic

Starttid och
slutdatum Län som omfattas

2015-07-01
2015-10-31

Kalmar

-

-

Hållbart nyttjande av
gemensamma resurser

2015-07-01
2015-10-31

Skåne

255 652

Bilaga : Interregprogram 2015
Målprogram: Europeiskt territoriellt samarbete
Finansiering SEK
Programområde

Northern
Periphery and
Arctic

North Sea

North Sea

TOTALT

Projekt

Projektägare

Övriga svenska
offentliga finansiärer

Projektbeskrivning

Insatsområde

Nordregio

Regina will develop an innovative, strategic model for
protecting, promoting and developing cultural and natural
heritage. This will be composed of a set of decision support
tools tailored to the particular needs of municipalities and
local communities in remote and sparsely populated regions
whose economies are characterized by the emergence and/or MidtSkandia, Storumans
dominance of a single large scale resource-based industry.
kommun
Kultur och miljö

Cross Motion

Talinn University

The project objective is to build on the advancements of
digital technologies and the potential of convergence
between digital audio visual content production industries,
such as film and videogames and the education, tourism and
health sectors. The core rationale for such cooperation is that
the techniques of audio visual, interactive, participatory and
multiplatform storytelling and forms of gamification could be
used in service of the three chosen sectors.

Ecodesign as driver of
innovation

Federal
Environment
Agency, Germany

The project aims at increasing the capacity of design centres,
professionals and lecturers in ecodesign leading to an
advanced performance in non-technological innovation.

REGINA

15 projekt

Starttid och
slutdatum Län som omfattas

2015-10-01
2018-09-30

Västerbotten,
Stockholm

Offentligt

2 044 973

10 237 461

-

-

Innovativa miljöer

2016-02-01
2019-02-01

Skåne

1 861 011

-

Innovativa miljöer

2016-02-01
2019-02-01

Stockholm

1 975 845

25 648 820

4/4

EU

54 276 168

Bilaga 3: Socialfondsprogram 2015
Projekt

Kulturens
kompetensförsörjning

TOTALT

Projektägare

Projektbeskrivning

Kulturens Kompetensförsörjning är en nationell förstudie
inom temat Kompetensutveckling med särskilt fokus på
omställning och rörlighet. Studiens syfte är att hitta
modeller, metoder och samverkansformer som kan bidra
Kollektivavtalstill breddad rekrytering och ökade förutsättningar för ett
stiftelsen Trygghet i livslångt lärande för yrkesverksamma inom scen, ton,
samverkan TRS
film/tv.

Övriga offentliga finansiärer

Programområde

Teaterhögskolan Malmö,
Lunds Universitet,
Regionförbundet
Västerbottens län, Region
Östergötland, Film i Skåne AB, Kompetensförsörjning
Filmpool Nord AB

1 projekt

1/1

Starttid
och slutdatum

2015-10-01
2016-05-31

Län som omfattas

Gävleborg, Värmland,
Dalarna, Norrbotten,
Västerbotten, Örebro,
Västmanland, Uppsala,
Södermanland,
Östergötland, Jämtland,
Västernorrland, Stockholm,
Blekinge, Skåne

Finansiering SEK
Offentligt
EU

234 475

6 058 855

234 475

6 058 855

