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1. Val av politiska mål och det särskilda målet för FRO, om tillämpligt
Tabell 1: Val av politiskt mål (och det särskilda målet för FRO) med motivering
Valt politiskt mål

Program

Fond

Motivering för valet av ett politiskt mål (eller det
särskilda målet för FRO)

Ett smartare Europa

Övre

Norrland,

genom

Mellersta

innovativ

Eruf

Forsknings- och innovationsarbete i samverkan med

Norrland,

näringslivet och offentlig sektor och organisationer på

Norra Mellansverige,

lokal, regional och nationell nivå är fortsatt viktigt. Små

ekonomisk

Östra Mellansverige,

och medelstora företag och organisationer behöver ha

omvandling

Stockholm,

tillgång till kompetens från universitet och högskolor

Västsverige, Småland

samt från yrkeshögskolan för att förbättra möjligheterna

och öarna, Skåne och

att utvecklas och konkurrera på olika marknader genom

Blekinge

att ta tillvara relevant forskning och utveckling

och

smart

och

och

omsätta det i praktiken. Det är angeläget att Sverige

1

2

3

Without prejudice to further alignment in relation to the outcome of interinstitutional
negotiations on the articles of the CPR and the fund-specific regulations.
As regards the ERDF, only table 6 in section 6 is relevant for Interreg goal, while all the
information in the remaining sections and tables concern only the Investment for Jobs and
Growth goal.
Numbers in square brackets refer to number of characters without spaces
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Nationellt

fortsätter att utveckla lösningar för att hantera

regionalfondsprogram

omställningen som olika samhällsutmaningar innebär.
Det finns ett behov att öka den digitala mognaden över
hela landet. Digitalisering kan även bidra till att möta
samhällsutmaningar och till att bidra till omställning till
en cirkulär ekonomi. Stärkt innovationsförmåga är även
viktig för att nå målen om en livskraftig landsbygd med
likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende
och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling
i hela landet.

Ett

grönare

och

Övre

Norrland,

Eruf

Konsekvenserna av ett varmare klimat med bränder,

koldioxidsnålare

Mellersta

Norrland,

torka och stigande havsnivåer drabbar människor.

Europa

Norra Mellansverige,

Politiken ska bidra till energiomställning och att nå miljö-

Östra Mellansverige,

och klimatmålen samt främja samhällets anpassning till

Stockholm,

klimatförändringarna.

Västsverige, Småland

teknikutveckling är viktiga åtgärder för minskad

och öarna, Skåne och

klimatpåverkan. Teknikutveckling är viktigt för att

Blekinge,

främja förnybar energi. Här finns ett stort behov av nya

Nationellt

och

Energibesparing

innovationer

utifrån

och

regionalfondsprogram,

lösningar

regionala

och Operativt program

förutsättningar. Utvecklingen mot en cirkulär ekonomi

för Europeiska havs-

bland annat genom industriell symbios är central för att

och fiskerifonden

Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland. Den kräver
förändring av hela värdekedjor där innovativa giftfria,
cirkulära

och

fossilfria

återvinningstekniker

och

produktionssätt,

affärsmodeller

utvecklas.

Landsbygdens företag har en viktig roll i omställningen
till ett grönare och koldioxidsnålare samhälle och kan
samtidigt bidra målen om en livskraftig landsbygd med
likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende
och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling
i hela landet beaktas.
EHFF

Insatserna inom ramen för det operativa programmet för
EHFF har fokus på ett hållbart nyttjande av naturresurser
och syftar bl.a. till att bevara akvatiska miljöer och skapa
förutsättningar för en innovativ och konkurreskraftig
fiskerinäring med större anpassningsförmåga till en
resursbesparande ekonomi.

Ett

mer

sammanlänkat
Europa

Övre

Norrland

Mellersta Norrland

och

Eruf

Det finns särskilda utmaningar i de glest befolkade
områdena i Övre och Mellersta Norrland. Tillgång till
bredband med hög överföringskapacitet har betydelse för
hållbar tillväxt, möjligheten att driva företag, bo och
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tillhandahålla god samhällsservice och tillgång till
utbildningsmöjligheter. För att öka produktiviteten och
konkurrenskraften och möta behoven av tillgång till
bredband med hög överföringshastighet i glest befolkade
områden,

behövs

ökad

bredbandsutbyggnad.

Näringslivet i dessa områden är påverkat av långa
avstånd och gleshet vilket

innebär ett fortsatt stort

beroende av fossila bränslen och vägtransporter. God
tillgänglighet är av strategisk betydelse för Sverige och
centralt för att uppnå utvecklingskraft med stärkt lokal
och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i
alla delar av landet. För glest befolkade delar av landet är
satsningar för god tillgänglighet och hållbara transporter
betydelsefulla

för

näringsliv,

arbetsmarknad

och

livsmiljö. Satsningarna behövs för att bidra till målen om
en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till
företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en
långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.
Ett

mer

socialt

Europa

Nationellt
socialfondsprogram

ESF+

Det

finns behov

av

investeringar

i

utbildning,

kompetensutveckling, arbetsmarknadspolitiska insatser
och social inkludering för att ta itu med de utmaningar
som har identifieras inom ramen för den europeiska
planeringsterminen.

Kommissionen

lyfte

i

sin

landrapport för Sverige 2019 fram behov av att bland
annat främja livslångt lärande, flexibla möjligheter till
kompetenshöjning, omskolning och övergång mellan
utbildning och arbete. Kommissionen ser behov av och
insatser för dem som står långt från arbetsmarknaden,
inklusive vuxna och unga med kort utbildning, personer
med funktionsnedsättning och tredjelandsmedborgare.
De landspecifika rekommendationerna till Sverige 2019
och

2020

rörde

bland

annat

utbildning

och

kompetensutveckling.
Följderna av den kris som utlösts av covid-19-pandemin
har

starkt

negativt

påverkat

situationen

på

arbetsmarknaden under första halvåret 2020, vilket
förväntas försämra resultaten innevarande år liksom
förutsättningarna

för

kommande

år.

Den

ökade

arbetslösheten medför ett ökat antal arbetssökande som
tidigare haft en relativt god ställning på arbetsmarknaden,
men också försämrade möjligheter för personer som
sedan tidigare redan hade svårt att konkurrera om jobben.
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En ökad arbetslöshet kan även orsaka en högre
långtidsarbetslöshet. Redan innan utbrottet av covid-19
var långtidsarbetslösheten hög. Grupper som sedan
tidigare står utanför eller har en svag ställning på
arbetsmarknaden riskerar att drabbas särskilt hårt.
Att erbjuda kompetenshöjande och individanpassade
insatser är viktigt för att arbetssökande ska kunna stärka
sin ställning på arbetsmarknaden och ta de jobb som
kommer när konjunkturen vänder. Det behövs även
åtgärder som säkerställer att matchningen till de
branscher

som

fortsatt

uppvisar

betydande

rekryteringsbehov fungerar väl.
Livslångt lärande med möjligheter till vägledning,
validering,

kompetensutveckling

förbättrar

förutsättningarna

och

för

omskolning

rörlighet

på

arbetsmarknaden och för att anställda ska kunna behålla
sin ställning på arbetsmarknaden i takt med att
arbetslivets krav utvecklas, exempelvis till följd av
digitaliseringen eller den gröna omställningen. Det är
viktigt att utbildningssystemet tillhandahåller flexibla
möjligheter till utbildning för olika målgrupper, för att
tillgodose både arbetslösas och anställdas behov av
kompetensutveckling och omskolning.
Inkomstskillnaderna mellan dem med högst respektive
lägst inkomster har ökat, samtidigt som realinkomsterna
ökat i samtliga grupper. Den absoluta fattigdomen har
minskat och i Sverige är andelen absolut fattiga lägst i
hela EU. Den relativa fattigdomen har dock ökat något
under de senaste tio åren. Andelen personer som uppbär
försörjningsstöd har minskat något men det utbetalda
biståndsbeloppet har ökat något under de senaste tio åren,
mellan 2010-2019.

I syfte att stärka den sociala

inkluderingen och minska den materiella fattigdomen
finns behov av exempelvis insatser för att personer ska
närma sig arbetsmarknaden. Därigenom kan möjligheten
till egenförsörjning ökas.
I de glest befolkade programområdena Mellersta
Norrland och Övre Norrland finns utmaningar i form av
stora avstånd och en låg befolkningstäthet. Det finns
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därför behov av särskilda distansöverbryggande och
kapacitetsstärkande insatser i dessa programområden.
Ett Europa närmare
medborgarna
Att göra det möjligt

Ett nationellt program

för regioner och

gällande fonden för en

människor

att

FRO

Åtgärder för klimatomställning av stål-, mineral- och
metallindustrin

rättvis omställning

samt

raffinaderibranschen

inkl.

bioraffinaderi kan omfattas av fonden. Stödet ska riktas

hantera de sociala,

mot anläggningar som har stora utsläpp så att

ekonomiska

substantiella minskningar av växthusgaser är möjliga.

och

miljömässiga

Åtgärder ska omfatta regioner som står inför allvarliga

konsekvenserna av

socioekonomiska

omställningen

till

övergångsprocessen mot en klimatneutral ekonomi i

klimatneutral

unionen 2050 inom ramen för dessa utpekade industrier.

en

ekonomi

utmaningar

kopplat

till

De utpekade industrierna står för en betydande del av
växthusgaserna i Sverige och det finns därmed en stor
potential i att uppnå minskade utsläpp. Åtgärder ska
inriktas på produktiva investeringar i små och medelstora
företag, inklusive uppstartsföretag, som leder till
ekonomisk diversifiering och omställning, investeringar
i skapandet av nya företag, investeringar i forskning och
innovation och främjande av överföring av avancerad
teknik, investeringar i användning av teknik och
infrastruktur

för

växthusgasutsläpp,

ren

energi,

energieffektivitet

minskning
och

av

förnybar

energi, investeringar för att främja cirkulär ekonomi,
resurseffektivitet, återanvändning och återvinning samt
för kompetenshöjning och omskolning av arbetstagare.

2. Policy choices, coordination and complementarity
Reference: Article 8(b)(i)-(iii), CPR
A summary of policy choices and the main results expected for each of the funds covered by the Partnership
Agreement – Article 8(b)(i) CPR
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)
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Insatserna inom regionalfondsprogrammen ska bidra till omställningen till en hållbar regional utveckling
bland annat genom tillgång till kompetensförsörjning. Insatserna ska därmed bidra till ett grönt, hållbart och
mer innovativt Europa.
Minst 85 procent av programmen avsätts till det politiska målet 1 Ett smartare Europa genom innovativ och
smart ekonomisk omvandling och det politiska målet 2 Ett grönare och koldioxidsnålare Europa, varav minst
30 procent ska gå det politiska målet 2. Därutöver finns det kompletterande insatser inom politiskt mål 3 ett
mer sammanlänkat Europa i programmen i de mycket glesa områdena i Sverige, vilket innebär programmen
Övre Norrland och Mellersta Norrland.
Inom det politiska målet 1 Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling ska de
regionala programmen bidra till att förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och främja användningen
av avancerad teknik. Programmen ska bidra till att säkra nyttan av digitaliseringen för invånare, företag,
organisationer och myndigheter. Programmen ska bidra till att förbättra de små och mellanstora företagens
tillväxt och konkurrenskraft. Programmen ska bidra till att bland annat genom utbildning och
kompetensutveckling utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap.
Inom det politiska målet 2 Ett grönare och koldioxidsnålare Europa ska de regionala programmen bidra till att
främja insatser för energieffektivitet och förnybar energi för minskad klimatpåverkan. Programmen ska bidra
till att främja klimatanpassning, riskförebyggande och motståndskraft mot naturolyckor i samband med
klimatförändringen och främja en hållbar vattenförvaltning. Programmen ska bidra till att främja övergången
till en cirkulär ekonomi och en hållbar vattenförvaltning. Programmen ska också bidra till utvecklingen av en
uthållig och energieffektiv samhällsplanering, lokalt och regionalt, som gynnar energibesparing, ekologisk
resiliens och icke fossil energi.
Inom det politiska målet 3 ett mer sammanlänkat Europa finns kompletterande insatser i programmen i de
mycket glesa områdena i Sverige, vilket innebär programmen Övre Norrland och Mellersta Norrland. Inom
det politiska målet ska de nordliga programmen bidra med tillgång till bredband med hög
överföringskapacitet. Regionalfondens insatser ska inom detta område bidra till hållbara transportlösningar
som underlättar näringslivets förbindelser till omvärlden och ökar arbetskraftens rörlighet. Förbättrad
kapacitet i befintligt transportsystem, med positiv effekt på näringslivets konkurrensförmåga samt fler
hållbara och klimatneutrala transportlösningar.
Det nationella regionalfondsprogrammet ska fokusera på tre delar nämligen gränsöverskridande
flernivåsamverkan inom politiskt mål 1 Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk
omvandling, finansieringsinstrument och hållbar stadsutveckling. Det nationella regionalfondsprogrammet
ska bidra med insatser för att adressera de av städernas utmaningar som är av långsiktig karaktär.
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Det finns möjlighet att stödja insatser för kulturella och kreativa näringar, kulturella verksamheter och
kulturarv under förutsättning att insatserna bidrar till de särskilda målen som återfinns under de politiska
målen.
Europeiska socialfonden plus (ESF+)
Inom det politiska målet 4 Ett mer socialt Europa ska det nationella socialfondsprogrammet innehålla insatser
som förbättrar tillgången till sysselsättning, främjar livslångt lärande, uppmuntrar aktiv inkludering och
främjar social inkludering. I syfte att öka kapaciteten i de nordliga programområdena Övre Norrland och
Mellersta Norrland ska programmet även innehålla insatser som bidrar till att modernisera arbetsmarknadens
institutioner och tjänster.
Inriktningen på socialfondsprogrammet ska vara kostnadseffektiva insatser där behoven är som störst.
Fonden för en rättvis omställning (FRO)
Fonden för en rättvis omställning (FRO) har ett särskilt mål som är att göra det möjligt för regioner och
människor att hantera de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av omställningen till en
klimatneutral ekonomi. FRO förväntas bidra till omställningen av stål-, mineral- och metallindustrin samt
raffinaderibranschen inklusive bioraffinaderi och huvudsakligen riktas mot anläggningar som har stora
utsläpp så att substantiella minskningar av växthusgaser är möjliga. Insatserna omfattar regioner som står
inför allvarliga socioekonomiska utmaningar kopplat till övergångsprocessen mot en klimatneutral ekonomi i
unionen 2050 inom ramen för dessa utpekade industrier.
Fonden kommer att bidra till produktiva investeringar i små och medelstora företag, inklusive
uppstartsföretag, som leder till ekonomisk diversifiering och omställning, investeringar i skapandet av nya
företag, investeringar i forskning och innovation och främjande av överföring av avancerad teknik,
investeringar i användning av teknik och infrastruktur för ren energi, minskning av växthusgasutsläpp,
energieffektivitet och förnybar energi, investeringar för att främja cirkulär ekonomi, resurseffektivitet,
återanvändning och återvinning samt för kompetenshöjning och omskolning av arbetstagare.
Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)
Det kommande operativa programmet för Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) har som primär
målsättning att understödja genomförandet av EU:s gemensamma fiskeripolitik samt delar av EU:s
integrerade havspolitik. Insatserna i programmet syftar till att skapa mervärden för samhället. Insatserna ska
stimulera företag, myndigheter och andra aktörer inom fiske och vattenbruk att genomföra sådana åtgärder
som bidrar till en utveckling i riktningen mot social och miljömässig hållbarhet, jämställdhet, samt mot ökad
konkurrenskraft. Programmet kommer därmed att bidra till målet om ett grönare och hållbarare Europa.
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Alla programmen kommer beakta horisontella kriterier som miljö, jämställdhet, likabehandling och ickediskriminering i genomförandet.

Coordination, demarcation and complementarities between the Funds – Article 8(b)(ii) CPR
Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling
Inom det politiska målet 1 Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling ska Eruf
främja innovationsinsatser och stötta investeringar i bl.a. små och medelstora företag. Att förbättra forskningsoch innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik är ett särskilt mål inom Eruf. Genom en
förbättrad forsknings- och innovationskapacitet och användning av avancerad teknik skapas också möjligheter
för företag att verka och utvecklas i hela landet. Fonden för en rättvis omställning kommer i vissa delar
komplettera insatser inom ramen för Eruf inom politiskt mål 1. Det gäller framför allt i de delar som berör
insatser som kommer att bidra till produktiva investeringar i små och medelstora företag, inkl.
uppstartsföretag, investeringar i skapandet av nya företag samt investeringar i forskning och innovation och
främjande av överföring av avancerad teknik. Det finns en avgränsning gentemot EHFF och inriktningen på
innovativ och konkurrenskraftig fiskerinäring med större anpassningsförmåga till en resursbaserande ekonomi
genom att Eruf inte är inriktat på en specifik bransch.
För att företagen ska få tillgång till arbetskraft med lämplig kompetens är det viktigt att insatser inom de
regionala programmen samverkar med regionalt kompetensförsörjningsarbete, nationella insatser samt
Europeiska socialfonden+ i frågor som rör kompetensutveckling. Programmen ska använda de möjligheter att
finansiera kompetensutveckling och livslångt lärande som finns i den fondgemensamma förordningen.
Ett grönare och koldioxidsnålare Europa
Inom det politiska målet 2 Ett grönare och koldioxidsnålare Europa ska Eruf-programmen bland annat bidra
till att främja insatser för energieffektivitet och förnybar energi. Det finns en tydlig koppling till Fonden för en
rättvis omställning som kan komplettera Eruf:s satsningar på projekt som bidrar till en koldioxidsnål ekonomi.
Fonden för en rättvis omställning ska främja omställningen till klimatneutralitet av stål-, mineral- och
metallindustrin samt raffinaderibranschen inkl. bioraffinaderi och riktas mot anläggningar som har stora
utsläpp så att substantiella minskningar av växthusgaser är möjliga.
Eruf-programmen ska bidra till att främja klimatanpassning, riskförebyggande och motståndskraft mot
naturolyckor i samband med klimatförändringen. Programmen ska främja uppbyggande och skydd av
ekosystem inkl. hållbar vattenförvaltning, inklusive anpassning till klimatförändringar. Programmen ska bidra
till att främja övergången till en cirkulär ekonomi. Här kompletterar insatserna inom Eruf de delar av det
operativa programmet för EHFF som berör utvecklingen mot en högre grad av hållbarhet inom
fiskerinäringarna. Satsningar inom ramen för det operativa programmet för EHFF syftar huvudsakligen till att
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genomföra den gemensamma fiskeripolitiken och delar av den integrerade havspolitiken. Insatser inom ramen
för det operativa programmet för EHFF ska bl.a. hjälpa fiskare vid övergången till ett mer hållbart fiske,
stimulera innovation och utvecklingen av hållbara vattenbruk och processer inom beredningsindustri. De ska
också främja bevarandet av akvatiska miljöer och biologisk mångfald och ett hållbart nyttjande av
naturresurserna. Det finns en tydlig avgränsning till Fonden för en rättvis omställning som är inriktad på att
främja omställningen i andra branscher som inte EHFF hanterar.
Ett mer sammanlänkat Europa
Inom det politiska målet 3 Ett mer sammanlänkat Europa ska Eruf främja utbyggandet av bredband, hållbara
transporter i programmen Övre Norrland och Mellersta Norrland. Inom det politiska målet ska de nordliga
programmen bidra med tillgång till bredband med hög överföringskapacitet.
Ett mer socialt Europa
Inom det politiska målet 4 Ett mer socialt Europa ska ESF+ förbättra tillgången till sysselsättning, främja
livslångt lärande, uppmuntra aktiv inkludering och främja social inkludering, samt för de nordligaste
programområdena även bidra till att modernisera arbetsmarknadens institutioner och tjänster.
Att utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap är ett särskilt mål
inom Eruf. För att bidra till detta särskilda mål kan Eruf stödja strategiskt kompetensförsörjningsarbete i små
och medelstora företag inom områden kopplat till smart specialisering.
Fonden för en rättvis omställning kommer i vissa delar komplettera insatser inom ramen för ESF+. Det gäller
framför allt i de delar som berör insatser som kommer att bidra till kompetenshöjning och omskolning av
arbetstagare.
Ett Europa närmare medborgarna
Inom det politiska målet 5 Ett Europa närmare medborgarna kan Eruf bidra inom ramen för hållbar
stadsutveckling genom att främja lokala utvecklingsstrategier genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
Därigenom kan insatserna bidra till en hållbar utveckling för att möta samhällsutmaningarna. Utgångspunkten
är att hållbara städer ska vara inkluderande och tillgängliga stadsmiljöer som erbjuder alla människor en
attraktiv och grön livsmiljö. Helhetssyn i planeringen tillsammans med innovativa och smarta lösningar kan
bidra till städer där människor kan leva klimatsmart, hälsosamt och tryggt. För att öka den sociala
inkluderingen finns möjligheter till synergier med insatser som stöds av ESF+.
Att göra det möjligt för regioner och människor att hantera de sociala, ekonomiska och miljömässiga
konsekvenserna av omställningen till en klimatneutral ekonomi
Inom det särskilda målet för FRO att göra det möjligt för regioner och människor att hantera de sociala,
ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av omställningen till en klimatneutral ekonomi förväntas
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fonden bidra till omställningen av stål-, mineral- och metallindustrin samt raffinaderibranschen inklusive
bioraffinaderi och riktas mot anläggningar som har stora utsläpp så att substantiella minskningar av
växthusgaser är möjliga.
Det finns en tydlig koppling till Eruf-programmen och insatser inom ramen för det politiska målet 1 Ett
smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling samt 2 Ett grönare och koldioxidsnålare
Europa. Fonden för en rättvis omställning kommer i vissa delar komplettera insatser inom ramen för Eruf
inom dessa politiska mål. Det gäller framför allt i de delar som berör insatser som kommer att bidra till
produktiva investeringar i små och medelstora företag, inklusive uppstartsföretag, investeringar i skapandet av
nya företag, investeringar i forskning och innovation och främjande av överföring av avancerad teknik,
investeringar i användning av teknik och infrastruktur för ren energi, energieffektivitet och förnybar energi,
investeringar för att främja cirkulär ekonomi samt resurseffektivitet. Fonden för en rättvis omställning kan
komplettera Eruf:s satsningar på projekt som bidrar till en koldioxidsnål ekonomi. Fonden för en rättvis
omställning kommer i vissa delar komplettera insatser inom ramen för ESF+. Det gäller framför allt i de delar
som berör insatser som kommer att bidra till kompetenshöjning och omskolning av arbetstagare.

Complementarities and synergies between the funds covered by the Partnership Agreement and other Union
instruments – Article 8(b)(iii) CPR
Digitala Europa syftar till att stödja den digitala omvandlingen av ekonomi och samhälle i Europa och se till
att europeiska medborgare och företag kan dra nytta av omvandlingens fördelar. Det finns kopplingar till Eruf
och det särskilda målet om forsknings- och innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik.
Det är betydelsefullt att kunna utveckla olika typer av innovativa systemlösningar där företag, regioner,
kommuner, statliga myndigheter och andra relevanta aktörer samarbetar och bidrar med kompetenser och
erfarenheter. Det finns synergier med programmet för ett digitalt Europa i frågor kopplade till
kompetensutveckling, samt innovationssinsatser genom Europeiska digitala innovationshubbar.
Programmet för den inre marknaden ska bl.a. stärka kluster och klustersamarbeten. Programmet ska också
stödja kreativitetsdriven innovation och insatser inom bl.a. konkurrenskraft, växt-, djur-, livsmedels- och
foderområdet och konsumentskydd. Programmet tillför ett instrument för att stödja växande företag vilket
även ska främja tillvaratagandet av resultat från bl.a. ramprogrammet för forskning och innovation samt
Horisont Europa. Programmet för den inre marknaden kan vara kompletterande till Eruf som också ska stödja
den hållbara tillväxten och konkurrenskraften hos små och medelstora företag. Programmets insatser inom
djurområdet kan i viss mån komplettera EHFF när det gäller åtgärder för att bekämpa och förebygga spridning
av fisksjukdomar. Programmets insatser inom jordbruks- och livsmedelskedjan angränsar mot CAP och kan
även komplettera dessa insatser.
Kreativa Europa ska bl.a. öka de kulturella och kreativa sektorernas konkurrenskraft. I de kulturella och
kreativa sektorerna ingår bland annat arkitektur, arkiv, bibliotek och museer, konsthantverk, det audiovisuella
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området vilket inkluderar film, television, dataspel och multimedia, materiellt och immateriellt kulturarv,
design (inklusive modedesign), festivaler, musik, litteratur, scenkonst, böcker och förlagsverksamhet, radio
och bildkonst. Kreativa Europa kan komplettera satsningar inom Eruf på forskning och innovation genom att
nyttja kulturens betydelse och potential för regional utveckling.
Horisont Europa övergripande mål är att skapa en vetenskaplig och teknisk grund för att kunna möta
samhällets utmaningar och uppnå Parisavtalet och FN:s Agenda 2030-mål, samtidigt som den europeiska
industrins konkurrenskraft ska öka. Horisont kan bl.a. komplettera insatser inom hållbar stadsutveckling samt
klimatanpassning inom ramen för Eruf. Ett utvecklat regionalt innovations- och forskningsarbete är en viktig
förutsättning för ett utvecklat nationellt innovations- och forskningsarbete samt skapa förutsättningar för att
bygga kapacitet och förmåga att delta samarbeten på EU-nivå, exempelvis i Horisont Europa där bl.a.
kulturella och kreativa näringar nu lyfts fram. Horisont Europa kan även komplettera insatser inom EHFF och
EJFLU inom området livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö genom att främja kunskap,
utöka kapacitet och leverera innovativa lösningar för att påskynda övergången mot en hållbar förvaltning av
naturresurser. Horisont Europa omfattar åtgärder för klimatanpassning och klimatneutralitet, för hållbar
primärproduktion (jordbruk, skogsbruk, fiske och vattenbruk), värdekedjor, livsmedelssystem och
biobaserade industrier; optimering av ekosystemtjänster som kan leda och stödja övergången till en
konkurrenskraftig, mer cirkulär och biobaserad, klimatneutral, motståndskraftig och miljövänlig ekonomi.
EHFF kan stödja lanseringen av ny teknik och innovativa produktprocesser och tjänster kopplat till dessa
insatser.
Urban Development network programme (URBACT) IV är ett interregionalt samarbetsprogram som
omfattar samtliga medlemsstater samt Norge och Schweiz. URBACT:s mål är att möjliggöra för städer att
tillsammans arbeta och utveckla integrerade lösningar till gemensamma urbana utmaningar. Stor vikt ligger på
kunskaps-och erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan regionala och lokala aktörer. Programmet kan
komplettera Eruf som också har hållbar stadsutveckling som ett delområde.
LIFE är EU:s finansieringsinstrument för miljö- och klimatåtgärder och ska möjliggöra övergången till ett
klimatsmart Europa. LIFE ska medfinansiera projekt i medlemsstaterna som inbegriper naturbevarande,
miljöprojekt och klimatåtgärdsprojekt. Synergier och komplementaritet med EU:s fonder främjas framförallt
genom de s.k. integrerade projekt och strategiska naturprojekt. Integrerade projekt syftar till att genom
storskaliga projekt, t.ex. regionala eller multiregionala, skapa synergier mellan andra sektorsområden och
miljö- och klimatområdet. Från och med programperioden 2021–2027 är det tänkt att strategiska naturprojekt
ska stödja uppnåendet av unionens mål för natur och biologisk mångfald genom att genomföra sammanhållna
handlingsprogram i medlemsstaterna för att integrera dessa mål och prioriteringar i övriga politikområden och
EU-fonder. För att skala upp projekten ska både de integrerade projekten och de strategiska naturprojekten
samfinansieras och ha minst en annan finansieringskälla som t.ex. EU-fonderna. Det finns en tydlig
komplementaritet och synergier mellan LIFE och andra EU-fonder såsom Eruf, EHFF, EJFLU och Fonden för
en rättvis omställning som finansierar miljö- och klimatåtgärder på de tillämpningsområdena som är
överlappande inom LIFE och dessa fonder.
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Den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) har under 2021–2027 följande nio mål: garantera
lantbrukarna en skälig inkomst; öka konkurrenskraften; omfördela makten i livsmedelskedjan; motverka
klimatförändringen och klimatanpassa jordbruket; vårda miljön; bevara landskap och biologisk mångfald;
stödja generationsskiften; bidra till en levande landsbygd och skydda folkhälsan samt matens kvalitet. När det
gäller EHFF har EJFLU och EHFF tydliga synergier då många stöd inom det operativa programmet för EHFF
gynnar fiske och vattenbruk samt beredningsindustrin för fiskeriprodukt, som alla är landsbygdsnäringar.
Utvecklingen av tekniken när det gäller odling av fisk på land i recirkulerande system är intressant och har
potential att påverka lantbruket. Insatsen lokalt ledd utveckling genomförs genom CAP men inte i övriga
fonder berörda av den gemensamma förordningen CPR. CAP kommer att ha en öronmärkning av medel till
miljö- och klimatåtgärder, även om åtgärderna ännu inte är utformade. CAP insatserna förväntas även ha en
inriktning mot innovationer och konkurrenskraft inom jordbruket- och trädgårdsnäringen, samt förädling i
livsmedelskedjan. Flera insatser inom CAP kommer angränsa och ha synergier mot ERUF, bland annat lokalt
ledd utveckling, miljö- och klimatåtgärderna och insatserna mot innovationer, konkurrenskraft och förädling.
Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) ska bidra till att säkerställa en långsiktig hållbar
migrationspolitik. Syftet med AMF är att: förstärka det gemensamma europeiska asylsystemet, stödja laglig
migration och integrationsåtgärder i inledningsskedet och förebygga irreguljär migration med hjälp av
fungerande system för återvändande samt genom att främja samarbete med tredjeländer. Fonden kan
komplettera och skapa synergier med flera fonder som omfattas av den gemensamma förordningen. AMIF
kan exempelvis komplettera Fonden för integrerad gränsförvaltning, instrumentet för gränskontroll och
viseringar (BMVI) med utvecklandet av integrerad gränsförvaltning, där en av komponenterna rör
återvändande. AMIF kan även komplettera ESF+ när det gäller integrationsåtgärder – språkutbildning,
samhällsorientering och arbetsförberedande åtgärder. AMIF kan genomföra insatser tidigt i
integrationsprocessen för nyanlända medan ESF+ har ett långsiktigare perspektiv.
Invest EU-programmets övergripande mål är att främja investeringar, konkurrenskraft, tillväxt, innovation
och arbetstillfällen inom EU. Programmet kan komplettera Eruf genom insatser på forskning och innovation
inom hållbar infrastruktur och digitalisering. Invest EU kan också komplettera Eruf:s satsningar på små och
medelstora företag.
Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott. Erasmus+ ska bidra till EU:s
utbildningsstrategi 2030. Både enskilda personer och organisationer kommer att kunna beviljas bidrag genom
Erasmus +. Programmet ska ge européer möjligheten att studera, praktisera och få andra erfarenheter
utomlands. Programmet ska även ge möjlighet för internationella samarbeten mellan organisationer och
institutioner genom t.ex. partnerskap för spetskompetens och kan därigenom vara ett komplement till insatser
som stöds av Eruf. Erasmus+ ska också främja den högre utbildningen och bidra till EU:s ungdomsstrategi.
Programmet kommer dessutom att bidra till att minska ungdomsarbetslösheten genom att stödja övergången
från utbildning till arbetsliv och kan därigenom vara ett komplement till insatser som stöds av ESF+.
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Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) ska finansiera främja hållbarhet genom att projekt inom
transport, energi och digitalisering. FSE bidrar till utfasningen av fossila bränslen i transport- och
rörlighetssektorn och därmed till uppnåendet av klimatneutralitetsmålet för 2050. FSE främjar utvecklingen
av järnvägar, vägar, inre vattenvägar och sjöfartsinfrastruktur samt trygg, säker och hållbar rörlighet. Även
utvecklingen av de transeuropeiska transportnäten, speciellt gränsöverskridande projekt, kommer att
prioriteras. Inom digitaliseringsområdet kommer det fortsättas att satsas på utbyggandet av tillförlitliga och
överkomliga nät med hög eller mycket hög kapacitet. FSE kan komplettera Eruf:s satsningar på
bredbandsutbyggandet samt satsningar inom digitala agendan för Europa (DAE).
EU-fonden för inre säkerhet (ISF) är en av de tre inrikesfonderna och omfattar totalt cirka 1,97 miljarder
euro för perioden 2021–2027. Syftet med fonden är tillförsäkra en hög säkerhetsnivå inom unionen, särskilt
genom att förebygga och bekämpa terrorism och radikalisering, grov organiserad brottslighet och
cyberbrottslighet samt att ge stöd till brottsoffer. Fonden ska därvid bidra till ett antal särskilda ändamål,
nämligen bland annat förbättrat informationsutbyte mellan medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter,
gemensamma gränsöverskridande insatser samt en uppbyggnad av medlemsstaternas brottsbekämpande
förmåga. Det kan finnas möjligheter till synergier mellan ISF och ESF+ för att motverka radikalisering genom
att främja social inkludering.
*The total length of the text inserted in the three text fields above shall be between 10 000 and 30 000
characters.

[3. Contribution to the budgetary guarantee under InvestEU with justification]4
Reference: Article 8(e) CPR; Article 10(a) CPR;
Table 2: Contribution to InvestEU
Category
of

Window

Window

Window

Window

1

2

3

4

(a)

(b)

(c)

(d)

Window 5

Amount

regions*

ERDF

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

More
developed
Less
developed

4

The Council’s partial mandate deleted window 5 in order to align it to the proposed
InvestEU proposal.

14962/19 ADD 1
ANNEX

AFG/NTC/cs
ECOMP.2

13

EN

Transition

Outermost
and
northern
sparsely
populated
More

ESF+

developed
Less
developed
Transition

Outermost

CF
EMFF
AMIF
ISF
BMVI
Total

Text field [3500] (justification)

[4. Transfer between categories of region with justification]
Reference: Article 8(d), Article 105 CPR;
Table 3. Transfer between categories of region
Category of

Allocation by

region

category of

Transfer to:

Transfer

Share of the

Allocation by

amount

initial allocation

category of region

transferred

after the transfer

(g)=(d)/(b)

(h)=(b)-(d)

region*

(a)
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Less developed

More developed
Transition

More developed

Less developed

Transition

Less developed

* Initial allocation by category of region as communicated by the Commission after InvetEU contributions and transfers referred to in tables
2-4, applicable to ERDF and ESF+ only.

Text field [3500] (justification)

4bis The form of Union contribution for technical assistance
Reference Article 8(d bis), CPR
The choice of the form of the Union
contribution to technical assistance

Technical assistance pursuant to Article 30(4)*
Technical assistance pursuant to Article 30(5)**

* If chosen table 5bis is to be filled in.
** if chosen table 5 is to be filled in.
Text field [3500]

5. Preliminärt anslag per politiskt mål och det särskilda målet för FRO
Referens: Artikel 8 c i förordningen om gemensamma bestämmelser
Tabell 4: Preliminärt anslag från Eruf, ESF+, FRO, Sammanhållningsfonden och EHFF per politiskt mål*
Politiskt

Eruf

ESF+

FRO

Sammanhållningsfonden

EHFF

Totalt

mål/FRO:s
särskilda mål
Politiskt mål 1
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Politiskt mål 2
Politiskt mål 3
Politiskt mål 4
Politiskt mål 5
FRO:s
särskilda
mål**
Tekniskt stöd
Anslag

för

perioden 2026–
2027
Totalt
*Politiska mål och det särskilda målet för FRO enligt artikel 4.1 i förordningen om gemensamma bestämmelser. För Eruf, ESF+,
Sammanhållningsfonden och FRO för åren 2021–2025, för EHFF för åren 2021–2027.
**I denna rad inkluderas de kompletterande stöd från Eruf och ESF+ som enligt planerna förs över till FRO.

Text field [3500] (justification)

Table 5: Preliminary financial allocation from AMIF, ISF and BMVI by policy objective*
Policy objective

Allocation

Policy objective as referred to in Article 3 of the [AMIF Regulation]
Policy objective as referred to in Article 3 of the [ISF Regulation]
Policy objective as referred to in Article 3 of the [BMVI Regulation]
Technical assistance
Total
* Policy objectives according to fund-specific regulations for EMFF, AMIF, ISF and BMVI; allocation for years 2021-2027

6. List of programmes
Reference: Article 8(f), CPR; Article 104 CPR
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Tabell 6. Förteckning över program med preliminära anslag*
Namn [255]

Program 1

Fond

Kategori av

EU-

Nationellt

regioner

bidrag

bidrag**

Eruf

Totalt

Mer utvecklade
Övergångsregioner
Mindre utvecklade
De yttersta
randområdena och
de nordliga
glesbefolkade
områdena

Program 1

Sammanhållningsfonden

Program 1

ESF+

Mer utvecklade
Övergångsregioner
Mindre utvecklade
De yttersta
randområdena och
de nordliga
glesbefolkade
områdena

Program 1

FRO-anslag***

Mer utvecklade
Övergångsregioner
Mindre utvecklade

Program 1

FRO – ESF+ kompletterande stöd

Mer utvecklade

som förs över till FRO
Övergångsregioner
Mindre utvecklade
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FRO – Eruf kompletterande stöd

Program 1

Mer utvecklade

som förs över till FRO
Övergångsregioner
Mindre utvecklade
Totalt

ERUF,
SAMMANHÅLLNINGSFONDEN,
ESF+, FRO

Program 2

EHFF

Program 3

Amif

Program 4

Fonden för inre säkerhet

Program 5

Instrumentet för gränsförvaltning
och visering

Totalt

Samtliga fonder

*Politiska mål och det särskilda målet för FRO enligt artikel 4.1 i förordningen om gemensamma bestämmelser. För Eruf, ESF+,
Sammanhållningsfonden och FRO för åren 2021–2025, för EHFF för åren 2021–2027.
** I överensstämmelse med artikel 106.2 om fastställande av medfinansieringsgrader.
*** Det planerade preliminära FRO-anslaget – där det ursprungliga FRO-anslaget och de kompletterande stöden från ESF+ och Eruf för den
berörda regionkategorin anges separat, ifall de redan är kända.

Table 5bis. Preliminary financial allocation from each of the Ffunds covered by the Partnership Agreement
to technical assistance at national level and breakdown of financial resources by programme and category of
regions*
Title [255]

Fund

Category of

Union contribution

National

regions

Total

contribution
Union

Union

contribution

contribution

without TA

for TA

pursuant to

pursuant to

Article

Article 30(5)

30(5)
Programme 1

ERDF

More
developed

14962/19 ADD 1
ANNEX

AFG/NTC/cs
ECOMP.2

18

EN

Transition

Less
developed
Outermost
and northern
sparsely
populated

Programme 2

CF

Programme 3

ESF+

More
developed
Transition

Less
developed
Outermost
and northern
sparsely
populated

Total

ERDF,
CF,
ESF+

Programme 4

EMFF

Total

All
funds

*Programme may be multifund in line with Article 20(1) CPR (as priority can be multifund in line with Article 17(2)
CPR).
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Reference: Article 8 CPR
Table 7 6 List of Interreg programmes
Programme 1

Title 1 [255]

Programme 2

Title 1 [255]

7. A summary of actions planned to be taken to reinforce administrative capacity of the implementation of
the funds covered by the Partnership Agreement

Reference: Article 8(g), CPR
Text field [4 500]

8. (where appropriate) An integrated approach to address the demographic challenges and/or specific needs
of regions and areas
Reference: Article 8(ga), CPR
Text field [3 500]

9. (optional) A summary of the assessment of the fulfilment of relevant enabling conditions referred to in
Article 11 and Annexes III and IV
Reference: Article 8 3rd subparagraph CPR
Enabling

Fund

condition

Selected specific

Summary of the assessment

objective
(N/A to the EMFF)

14962/19 ADD 1
ANNEX

AFG/NTC/cs
ECOMP.2

20

EN

14962/19 ADD 1
ANNEX

AFG/NTC/cs
ECOMP.2

21

EN

