
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, ERUF
Europeiska Socialfonden, ESF

Informationstillfälle Mariehamn 1.3.2019

Susanne Strand



EU:s sammanhållningspolitik 2021-2027

• Sju fonder - en grundläggande förordning (CPR). 

• Fortsatt fokus på att utjämna regionala skillnader och att möta utmaningar för 
regionerna i Europa. 

• Fem politiska mål (PO) ersätter nuvarande elva tematiska mål:
✓PO 1. Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling.

✓PO 2. Ett grönare och koldioxidsnålare Europa.

✓PO 3. Ett mer sammanlänkat Europa genom förbättrad mobilitet och regional IKT-
konnektivitet.

✓PO 4. Ett mer socialt Europa genom den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

✓PO 5. Ett Europa närmare medborgarna genom hållbar och integrerad utveckling av stads-, 
landsbygds- och kustområden och lokala initiativ.



Regionalfonden, ERUF

• Fokus på innovation, digitalisering, ekonomisk omvandling och direktstöd till små 
och medelstora företag genom strategier för smart specialisering. Större företag 
stöds indirekt genom ett stärkt företagsklimat.

• Koncentration av finansiering till PO1 smartare Europa genom innovativ och smart 
ekonomisk omvandling på basen av landsrekommendationer för Finland och 
Åland

Investeringsbehov har identifierats; att förbättra forsknings- och 
innovationskapaciteten i såväl miljöer som hos enskilda företag, öka tillväxt och 
konkurrenskraften hos SMF främja ny företagande och nya företagsidéer, öka 
digitaliseringen för medborgare och företag samt främja kompetens och färdigheter 
för smart specialisering och entreprenörskap.



Socialfonden, ESF
• Tre policyområden bidrar till det politiska målet (PO4) för ett mer socialt Europa.

✓Sysselsättning – främja möjligheterna till arbete (särskilt för unga och långtidsarbetslösa), 
matchning och rörlighet på arbetsmarknaden. Investeringsbehov har identifierats i 
landsrekommendationerna att förbättra tillgången till anställning.

✓Utbildning – förbättra kvaliteten, tillgängligheten och arbetsmarknadsrelevansen av 
utbildningsutbudet, främja ett inkluderande perspektiv med fokus på missgynnade grupper, 
erbjuda fortbildning för omställning. Investeringsbehov har identifierats för att främja livslångt 
lärande, att förutse förändringar och nya kompetensbehov baserade på arbetsmarknadens 
behov, underlätta karriärövergångar och främja yrkesmässig rörlighet.

✓ Inkludering – främja lika möjligheter, socio-ekonomisk integration av marginaliserade grupper, 
integration av migranter. Investeringsbehov har identifierats för att främja integration i syfte 
att stödja aktiv inkludering som främjar lika möjligheter och aktivt deltagande samt förbättrar 
anställbarheten.



Gemensamt Eruf och ESF

• Särskilda öronmärkningar att beakta (t.ex. stadspolitik)

• Lägre medfinansiering från EU 40 %

• Förenklade kostnadsalternativ utvidgas och föreslås bli obligatoriskt i projekt på 
högst 200 000 euro 

• För insatser under 5 miljoner euro är moms en stödberättigad kostnad (ökar 
kostnadsmassan)

• Enklare och tydligare regler för ökad användning av finansiella instrument



Övergripande tidsplan
2 maj 2018 KOM presenterade förslag på ny långtidsbudget för perioden 2021-2027

29 maj 2018 KOM presenterade förslag på nytt lagstiftningspaket för sju EU-fonder

Sep 2018 Förhandlingarna om lagstiftningspaketet startade i rådsarbetsgrupp

2019/2020 Beslut om lagstiftningspaket för EU-fonderna

Våren 2019 Formell start av programarbetet hos LR, information skickas ut till 
partnerskapet som grund för nulägesbeskrivning, behovsanalys och prioriteringar.

Hösten 2019/2020 Programförslag utarbetas, öppet hörande

2020 Programförslag inlämnas

2021 Programstart



Tack!


