
Strukturfonderna och miljö- energi- klimat 

Nulägesinformation till klimatsamverkans referensgrupp 

 
EUs nästa strukturfondsprogram kommer att gäller för perioden 2014-2021. I strukturfonds-

paketet ingår bl a: 

 

 Interreg B  För vår del: Östersjöprogrammet 

http://eu.baltic.net/  

 Interreg A  För vår del: Södra Östersjöprogrammet 

http://en.southbaltic.eu/index/  

 Regionala fonden  För vår del: Småland och öarna 

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/euprogram/

programomra-

den/smalandochoarna/programdokument.4.21099e42

11fdba8c87b800037522.html 

 Sociala fonden  För vår del: Småland och öarna 

http://www.esf.se/sv/Min-region/Smaland--Oarna/  

 Lansbygdsprogrammet För vår del: Kalmar län 

http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/lantbruk-och-

landsbygd/landsbygdsutveckling/Pages/default.aspx  

 

Just nu pågår programskrivningen i samtliga dessa program och det är lite av ”hela havet 

stormar” när det gäller hur de slutliga prioriteringarna kan komma att se ut. Här kommer ett 

försök till nulägesinformation. Dock med brasklappen att situationen ändrar sig löpande.  

 

För samtliga gäller att man vill ha projekt som är innovativa och av pilotkaraktär.  

 

Östersjöprogrammet 

Internationella projekt i Östersjöregionen, av transnationellt intresse för Östersjöregionens 

utveckling. Minst tre länder/parter från denna geografi. Också pilotinvesteringar.  

Just nu ser det ut som om programmet bl a kommer att prioritera ”Renewable energies and 

energy efficiency” samt “Resource-efficient blue growth”. Förhoppningsvis också “Water 

management”, dvs mer traditionellt vattenskydd och vattenförvaltning, men här pågår just nu 

en förhandling mellan länderna.  

Programmet innehåller dessutom delar om innovation och näringslivsutveckling, som natur-

ligtvis också kan tillämpas på miljö/energi/klimat.  

Södra Östersjöprogrammet 

Internationella projekt av transnationellt/regional intresse för södra Östersjön. Minst tre län-

der/parter från denna geografi. Också mindre pilotinvesteringar.  

Ett av programmets områden handlar om ”promoting innovative technologies to improve en-

vironmental protection and resource efficiency in the waste sector, water sector, soil protec-

tion or to reduce air pollution”.  Just nu ser det ut som om programmet kommer att prioritera 

maritim säkerhet, vatten och avlopp, vattenförvaltning och avfall. Inte så mycket energi och 

klimat, alltså.  

Ett annat av programmets områden handlar om ”developing environment-friendly and low-

carbon transport systems including river and sea transports, ports and multimodal links. Just 
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nu ser det ut som om programmet kommer att prioritera sjöfart, miljövänliga fordonsflottor 

och hållbara transportlösningar.  

Programmet innehåller dessutom delar om innovation och näringslivsutveckling, som natur-

ligtvis också kan tillämpas på miljö/energi/klimat.  

 

Regionala fonden 

Projekt med svenska parter inom respektive programområde, för vår del Småland och Öarna. 

Också investeringar.  

 

Den svenska regeringen valt att lägga 15% (troligen cirka 700 Mkr) av Sveriges program-

pengar i ett nationellt program. Detta kommer bl a att inriktas mot stöd till energieffektivise-

ring i näringslivet.  

Det regionala programmet innehåller delar om innovation och näringslivsutveckling, som 

naturligtvis också kan tillämpas på miljö/energi/klimat. Just nu är förslaget att lägga största 

delen av de regionala pengarna på innovation (ca 155 Mkr) och konkurrenskraftigt näringsliv 

(ca 180 Mkr), samt att avsätta cirka 70 Mkr till insatsområdet ”En koldioxidsnål ekonomi”, då 

med inriktning mot transportsektorn.  Investeringar (liknande KLIMP) företag näringsliv, 

klimatkampanjer.. verkar inte vara till fastigheter… uthållig kommun… transporter  

Sociala fonden 

Projekt med svenska parter inom respektive programområde, för vår del Småland och Öarna. 

Kan bl a användas för kompetensutveckling.  

Landsbygdsprogrammet 

Projekt med parter från Kalmar län. Också investeringar. Vi vet inte så mycket om det nya 

programmet, mer än att det kommer att påminna ganska mycket om befintligt program. Be-

fintligt program har tre insatsområden, där den tredje insatsen är öppen för alla typer av före-

tag och aktörer på landsbygden (inte bara jord- och skogsföretag).  

1. Förbättra konkurrenskraften i jord- och skogsbrukssektorn  

2. Förbättra miljön och landskapet 

3. Diversifiering och förbättrad livskvalitet på landsbygden 

Landsbygdsprogrammet rymmer också LEADER-programmen.  

 

Exempel på andra kommande relevanta EU-program 
Horizon  Forskning, men också tillämpad forskning. Det är också sagt att det som idag 

ryms inom programmet ”Intelligent Energy Europe” ska inrymmas i det kom-

mande Horizon 2014-2021.  

LIFE  

Olika vänort- och utbytesprogram. 

 

Planera framåt 
De flesta av ovanstående program kommer att öppnas hösten 2014. Om vi (Kalmar län) vill 

vara med då, är det nu dags att börja planera för projektansökningar (projektidé, länssamar-

bete, partnerskap, medfinansiering osv).  
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