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Inledning

Årsrapporten är upprättad av Förvaltningsmyndigheten enligt Rådets förordning (EG)
1083/2006 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna.
Operativt
program

Mål:
Territoriellt samarbete
Stödberättigande område:
Interreg IVA Nord programmet innefattar följande
stödberättigande områden.
Sverige

Finland
Norge

NUTS III: Norrbottens län, Skellefteå,
Sorsele, Malå och Norsjö kommuner i
Västerbottens län.
NUTS III: Lappland, Norra Österbotten
och Mellersta Österbotten
Finnmarks, Troms och Nordlands fylken
(norska interreg medel)

Övriga delar av Västerbottens län är stödberättigande som
”angränsande område” i enlighet med artikeln 21(1) i förordning (EG)
nr 1080/2006. Det angränsande området i Västerbottens län utgörs av
Storuman, Vilhelmina, Dorotea, Åsele, Lycksele, Vindeln, Bjurholm,
Robertsfors, Vännäs, Nordmaling och Umeå kommuner.
Delprogram Sápmi
Interreg IVA Nord programmets delprogram Sápmi
innefattar följande stödberättigande områden.
Sverige

Finland
Norge

NUTS III: Norrbottens län, Västerbottens
län, Jämtlands län samt del av Dalarnas
län (Idre samebys område)
NUTS III: Lappland, Norra Österbotten
och Mellersta Österbotten
Finnmarks, Troms, Nordlands och Nordoch Sörtröndelag fylken samt del av
Hedmark
fylkeskommun
(Elgå
Reinbetesdistrikt)
(norska
interreg
medel)

Västernorrlands län är stödberättigat som ”angränsande område” i
enlighet med artikeln 21(1) i förordning (EG) nr 1080/2006.
Programperiod:
2007-2013
Programnummer:
CCI: 2007CB163PO032
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Programmets namn:
INTERREG IVA Nord
Årsrapport
om genom
förandet

Rapporteringsår:
2008
Datum för övervakningskommitténs godkännande av
årsrapporten:
2009-05-27

Programområde
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2

Översyn av genomförandet av det operativa programmet

Avsnittet innehåller en sammanfattning av det aktuella genomförandeläget av det
operativa programmet Interreg IVA Nord samt en beskrivning över vilka effekter
programmet har haft för främjandet av lika möjligheter för män och kvinnor. Respektive
prioriterat område beskrivs mer utförligt under kapitel 3. Eftersom inga projekt har
avslutats under 2008 kan ingen analys av uppnådda resultat i förhållande till de
ursprungliga målen presenteras i den aktuella årsrapporten. Först från och med 2009 års
årsrapport kan ett sådant analysarbete påbörjas eftersom de första projekten förväntas
vara avslutade då.

2.1

Resultat och analys av utvecklingen

2.1.1 Genomförandeläge
Programmet har under rapporteringsåret haft två stoppdatum för ansökan om EUfinansiering, en i slutet av mars och en i slutet av september. Ansökningar om
förstudieprojekt har tagits emot löpande. Under året inkom totalt 108 stycken
ansökningar till programsekretariaten för Nord och delprogram Sápmi. På grund av det
höga antalet ansökningar som inkom till det första stoppdatumet ordnades det två
styrkommittémöten kopplade till den aktuella ansökningsomgången, ett i juni och ett i
oktober. Ansökningar som lämnades in i slutet av september behandlades vid
styrkommittémöte i januari 2009.
Tabell 1 Antal inkomna ansökningar per prioriterat område t.o.m. 2008-12-31
Prioriterat område
1. Utveckling av
näringslivet
2. Forskning, utveckling
och utbildning
3. Regional funktionalitet
och identitet
4. Delprogram Sápmigränslös utveckling
Antal ansökningar totalt

2007 2008 2009
0
36

2010

2011 2012

2013

2014 2015 Totalt
36

0

30

30

0

31

31

0

11

11

0

108

108

Tabellen ovan framgår att antalet inkomna ansökningar under 2008 har varit högst inom
prioriterat område 1. Inom delprogram Sápmi har antalet inkomna ansökningar varit
något lägre men relativt bra ändå . Resultatet visar att det har funnits stort intresse i
regionen för programmet och det gränsöverskridande samarbetet.
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Tabell 2 Antal bifall, avslag, återkallade projekt samt avslutade projekt inom samtliga
prioriterade områden t o m 2008-12-31
Samtliga prioriterade
områden
Bifall
Avslag
Återkallade
Avslutade projekt
Under beredning
Antal projekt totalt

2007

2008

0
0
0
0
0
0

34
23
31
0
20
108

2009 2010

2011 2012

2013

2014 2015 Totalt
34
23
31
0
20
108

Under 2008 har 34 projekt beviljats stöd och 23 projekt erhållit avslag. Av de
beviljade projekten har 6 varit förstudieprojekt. Totalt 31 projekt har återkallats av
sökande. Inga projekt har avslutats under 2008.
Multi-/bilateralitet deltagande i projekten
I tabellen nedan framgår det hur de multi- och bilaterala projekten fördelar sig mellan
länderna.
Tabell 3 Multilateralitet/bilateralitet i projektverksamheten t o m 2008-12-31 inom
samtliga prioriterade områden
Samtliga prioriterade
områden

2007

2008

0
0
0
0
0

Se/Fi/No
Se/Fi
Sv/No
Fi/No
Antal beviljade
projekt totalt

2009 2010

2011 2012

2013

2014 2015 Totalt

9
15
10
0
34

9
15
10
0
34

Majoriteten av de beviljade projekten genomförs som bilaterala projekt mellan Finland
och Sverige. Antalet bilaterala projekt sv/fi är störst inom prioriterat område 3 där flera
projekt berör gränskommunalt samarbete, särskilt i Tornedalen. I de övriga prioriterade
områdena är fördelningen mellan multi- och bilaterala projekt mera jämn. Av tabellen
framgår också att alla länderna aktivt deltar i genomförande av programmet.
Huvudsökande (Lead Partner) i projektverksamhet
I tabellen nedan redovisas hur antalet huvudsökande i projektverksamhet fördelar sig
mellan länderna.
Tabell 4 Huvudsökandes landstillhörighet inom samtliga prioriterade områden
Huvudsökanden
(Lead Partner)
Finsk
Lead Partner
Svensk
Lead Partner
Antal totalt

2007

2008

2009 2010

2011 2012

2013

2014 2015 Totalt

0

8

8

0

26

26

0

34

34

Antalet svenska huvudsökanden dominerar inom samtliga prioriterade områden förutom
inom prioriterat område 2 där fördelningen är mer jämn. Samtliga huvudsökande är
offentliga aktörer förutom inom delprogram Sápmi där en huvudsökande är en ideell
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förening. Bland huvudsökande finns kommuner och kommunala utvecklingsbolag,
stiftelse, regionala offentliga aktörer samt nationella offentliga organisationer.
Finansiell information
Av tabellen nedan framgår finansieringsplan för programmet samt hur stor del av
finansieringsplanen som är tagen i anspråk i form av beviljade medel till slutliga
stödmottagare.
Tabell 5 Beslutade ERDF och norska IR medel per prioriterat område t.o.m.
2008-12-31

Interreg IV A Nord Budget enl

Beslutade

Beslutade

2007-2013

Fin.plan

EU-medel

Nat off. (EU) Privat (EU)

ERDF

2008-12-31

2008-12-31

1. Utveckling av
näringslivet

Beslutade

2008-12-31

Beslutade

Budget enl

EU-medel

Fin.plan NO IR-medel

i%

Beslutade

IR-medel

2008-12-31

11 095 705

2 695 365

2 526 487

839 052

24%

2 839 416

705 701

2. Forskning,
utveckling och
utbildning

8 241 454

2 011 174

1 433 584

0

24%

1 986 618

337 601

3. Regional
funktionalitet och
identitet

8 241 454

2 909 581

1 975 358

78 166

35%

1 986 618

396 027

4. Delprogram
Sápmi

4 349 845

1 075 000

580 138

44 467

25%

1 824 818

578 017

5. Tekniskt stöd

2 037 988

971 184

971 184

0

48%

0

0

33 966 446

9 662 304

7 486 751

961 685

28%

8 637 470

2 017 346

Summa

Till och med 2008-12-31 har totalt 9 662 304 euro (28%) av ERDF-medel beslutats i
programmet (i summan ingår även stöd till TA). Av de norska interregmedlen i
finansieringsplanen har 2 017 346 euro beslutats. Beslut om stöd till Teknisk Assistans
(TA) uppgår till 971 184 euro. Stöd har beviljats till de olika aktörerna i
genomförandeorganisationen för åren 2007-2010
Ingen stödmottagare har skickat in ansökan om utbetalning till förvaltningsmyndigheten
och således har heller inga utbetalningar skett under året. Med undantag av erhållna
förskott från kommissionen i december 2007 med 679 328,92 euro samt i maj 2008 med
1 018 993,38 euro så har inga betalningar från kommissionen erhållits. Tabellen i bilaga
6.2 innehåller således ingen redovisning
Uppgifter om uppdelningen av användningen av stödet frånfonderna
I bilaga 6.3 redovisas en kumulativ uppdelning i kategorier av gemenskapens stöd.
Koder för prioriterade områden, finansieringsform, typ av område, näringsgren och
region är i enlighet med tabellerna i bilaga II förordning nr (EG) 1828/2006.
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Stöd som återbetalats eller använts på nytt
Enligt artikel 98 i förordning (EG) nr 1083/2006 ska medlemsstaten göra de finansiella
korrigeringar som krävs i samband med att enskilda eller systembetingade
oegentligheter konstaterats i insatser eller operativa program. Enligt artikel 57 i
förordning (EG) nr 1083/2006 ska medlemsstaten eller förvaltningsmyndigheten
säkerställa insatsernas varaktighet och återkräva felaktigt utbetalade belopp. För
programmet Interreg IV A Nord har inga sådana korrigeringar gjorts under året.

2.1.2 Analys av utvecklingen av det operativa programmet
Analys av utvecklingen av programmet är delat i två delar; del Nord och del Sápmi.
Eftersom inga projekt har avslutats under 2008 kan ingen analys av uppnådda resultat i
förhållande till de ursprungliga målen presenteras i den aktuella årsrapporten. Istället
kommer genomförandeläget att beskrivas utifrån de beviljade projektens innehåll och
deras koppling till de uppsatta delmålen i det aktuella prioriterade området. Tabellerna
nedan redovisar hur många av de beviljade projekten innefattar insatser vilka bidrar till
måluppfyllelse av respektive delmål. Observera att antalet redovisade projekt i
tabellerna nedan återspeglar inte det totala antalet beviljade projekt inom respektive
prioriterat område eftersom ett projekt kan bidra till måluppfyllelse av flera delmål
inom aktuell prioriterat område.

Nord
Prioriterat område 1 Utveckling av näringslivet
Programmets ambition är att verka för näringslivsutveckling i programområdet.
Insatserna som genomförs ska bidra till att små och medelstora företag utvecklas och
blir starkare både nationellt och internationellt.
Till och med 2008-12-30 har 11 projekt beviljats finansiering från prioriterat område 1.
Tre av de beviljade projekten är förstudieprojekt. Totalt 2 695 365 euro (24%) av
budgeterade ERDF-medel har beslutats inom prioriterat område 1, Utveckling av
näringslivet och av budgeterade norska interregmedel har 705 701 (25%) euro
beslutats.
Tabellen nedan visar hur många av de beviljade projekten innefattar insatser som bidrar
till måluppfyllelse av respektive delmål inom prioriterat område 1.
Tabell 6 Antal av beviljade projekt som innefattar insatser som bidrar till
måluppfyllelsen av respektive delmål inom prioriterat område 1
Delmål för prioriterat
område 1
1.Utveckling av
underleverantörsverksamhet
och
produktutveckling
2. Utveckling av
nätverk och affärsrelationer
3. Marknadsutvidgning
och internationalisering

2007 2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 Totalt

0

3

3

0

7

7

0

7

7
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Tabellen visar att sju av de beviljade 11 projekten innefattar insatser som bidrar till
utveckling av affärssamarbete och marknadsutvidgning. I sju projekt arbetas det med att
skapa nätverk och affärsrelationer mellan små- och medelstora företag i
programområdet. Utveckling av gränsöverskridande affärssamarbete sker inom energi
och teknik, IT, upplevelseindustrin och kreativa näringar samt inom gruvnäring.
Samtliga av dessa projekt arbetar även med att stödja företagens internationalisering och
marknadsutvidgning
I tre av de beviljade projekten arbetas det med utveckling av nya produkter och tjänster.
Produkt- och tjänsteutveckling sker inom falldetekteringssystem inom äldreomsorg och
inom processindustrin i form av utveckling av partikelanalys i olja och inom
besöksindustrin.
Det kan konstateras att arbetet med att utveckla näringslivssamarbetet i programområdet
har kommit igång väl samt att flera olika branscher deltar i det gränsöverskridande
samarbetet. Senare under programperioden kommer det att bli möjligt att samla
information om hur projekten arbetar med gränsöverskridande näringslivsutveckling.
Det gränsregionala mervärdet som uppnås med samarbetet kommer också att
synliggöras.

Prioriterat område 2 Forskning, utveckling och utbildning
Programmets målsättning är även att öka det gränsöverskridande forsknings- och
utbildningssamarbetet i programområdet. Den befintliga potentialen för forskning och
utbildning kan utnyttjas mer effektivt om det skapas en regelbunden och systematiskt
dialog mellan centrala aktörer i programområdet. En del av skapandet av starka
forskningsmiljöer är även att stimulera samverkan som syftar till deltagande i aktiviteter
inom europeiskt forsknings- och utbildningsmiljö.
Till och med 2008-12-30 har fem projekt beviljats finansiering från prioriterat område
2. Totalt 2 011 174 euro (24%) av budgeterade ERDF-medel har beslutats inom
prioriterat område 2, Forskning, utbildning och utveckling, och av budgeterade norska
interregmedel har 337 601 (17%) euro beslutats.
Tabellen nedan visar hur många av de beviljade projekten innefattar insatser som bidrar
till måluppfyllelse av respektive delmål inom prioriterat område 2.
Tabell 7 Antal av beviljade projekt som innefattar insatser som bidrar till
måluppfyllelsen av respektive delmål inom prioriterat 2.
Resultat

Delmål för prioriterat
område 2

1. Utveckling av
utbildningssamarbete
2. Utveckling av
forskningssamarbete
3. Utveckling av
kunskaper om
entreperörskap,
innovationer och
innovationsmiljöer

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Summa

0

2

2

0

2

2

0

2

2
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Det kan konstateras att relativt få projekt har beviljats finansiering under 2008 inom
prioriterat område 2. Tabellen visar dock att de beviljade projekten täcker samtliga
delmålen inom det aktuella prioriterade området. Två av de beviljade fem projekten
bidrar till utveckling av utbildningssamarbete. Samarbetet har påbörjats inom
metallurgi- och gruvbransch och inom entreprenörskap. Projektet ”Nordic Mining
school” har som ambition att etablera ett gemensamt utbildningssystem mellan Luleå
Tekniska Universitet och Oulu Universitet inom metallurgi –och gruvbransch. I
projektet ”Innopreneurship” utvecklas det nya kurser för entreprenörsutbildning för
både studenter och lärare.
Utveckling av forskningsmiljöer sker inom ramen av två av de beviljade fem projekten. I
det ena projektet arbetas det med att utveckla forskningsmiljö inom metallurgi- och
gruvbransch. I det andra projektet bedrivs det forskningssamarbete inom bioenergi. Båda
projekten anger att de har som ambition att i framtiden delta i aktiviteter inom europeiskt
forsknings- och utbildningsmiljö.
Utveckling av kunskaper om entreprenörskap, innovationer och innovationsmiljöer sker
inom ramen för två projekt. Bägge projekt innefattar insatser som syftar till att utveckla
nya metoder för företagsamhet och entreprenöriellt lärande i skolan. Ena projektet
berör utvecklandet av det entreprenöriella synsättet inom gymnasieskola och det andra
inom högskola och universitet.
Det kan konstateras att utvecklingen av forsknings- och utbildningssamarbetet i
programområdet har påbörjats. Än så länge pågår samarbetet inom få ämnesområden men
förvaltningsmyndigheten ser med tillförsikt att det kommer att startas både utbildningsoch forskningsprojekt även inom andra ämnesområden som t.ex. miljöteknologi och IKT.

Prioriterat område 3 Funktionalitet och identitet
Programmets ambition är även att stödja skapandet av strukturer som långsiktigt
förbättrar tillgängligheten i programområdet och som tillgodoser näringslivets,
forsknings- och utbildningsinstitutionernas samt allmänhetens behov av
gränsöverskridande infrastruktur och service. Även stimulering av kunskapsutveckling,
medborgarengagemang samt kulturutbyte och informationsspridning i programområdet
är viktigt för sammanhållningen i regionen.
Till och med 2008-12-30 har 11 projekt beviljats finansiering från prioriterat område 3.
Två av dessa projekt har varit förstudieprojekt. Totalt 2 909 581 euro (35%) av
budgeterade ERDF-medel har beslutats inom prioriterat område 3, Regional
funktionalitet och identitet, och av budgeterade norska interregmedel har 396 027
(20%) euro beslutats.
Tabellen nedan visar hur många av beviljade projekt innefattar insatser som bidrar till
måluppfyllelse av respektive delmål inom prioriterat område 3
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Tabell 8 Antal av beviljade projekt som har insatser som bidrar till måluppfyllelsen av
respektive delmål inom prioriterat 3
Delmål för prioriterat
område 3

1. Utveckling av
lösningar som underlättar
informationsöverföringen
samt rörligheten för
personer och varor
2. Utveckling och
fördjupning av
gränsöverskridande
samarbete inom service,
infrastruktur och
myndighetsövning
3. Stimulering av kulturoch erfarenhetsutbyte
samt kunskapsutveckling
i programområdet

Resultat
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Summa

0

3

3

0

4

4

0

4

4

Tabellen visar att de beviljade projekten bidrar till måluppfyllelsen av samtliga
delmålen för prioriterat område 3. I två av de beviljade 11 projekten inom prioriterat
område 3 utvecklas det hållbara gods- och transportmöjligheter. I ett av projekten
arbetar basindustriföretagen, banhållarna och de regionala planeringsmyndigheterna
tillsammans för att utveckla hållbara transportmöjligheter på Nordkalotten. Det andra
projektet syftar till att utarbeta en struktur över logistiken mellan Kirunas och Narviks
kommuner kopplat till transportering av brännbart avfall. Utveckling av de
inomregionala flygförbindelserna sker inom ramen för ett projekt. Syftet med det
projektet är att utveckla flygtrafik mellan Luleå och Tromsö.
Fyra av de beviljade 11 projekten innefattar insatser som bidrar till utveckling och
fördjupning av gränsöverskridande samarbete inom service, infrastruktur och
myndighetsövning. Samtliga fyra projekt berör utvecklandet av gränskommunal service
och infrastruktur. I ett av projekten utvecklas vårdsamverkan mellan kommunerna i
svenska och finska Tornedalen. I projektet ”Karesuvanto och Karesuando
sammanlänkning av vattenförsörjningssystem” arbetas det med integrering av
vattenförsörjning mellan Kiruna och Enontekiö kommuner. I Haparanda – Torneå
området pågår ett programfinansierat infrastrukturprojekt som är en del av arbetet med
att förena de bägge städernas centrumområden. I projektet byggs ett
översvämningsskydd som hindrar Torneälvens översvämning till det nya gemensamma
centrumområdet. Det fjärde gränskommunala samarbetsprojektet berör Kolari-Pajala
området. I projektet ”Meänmaa” utreds utmaningarna kring planerad gruvetablering
samt att det upprättas en gemensam verksamhetsplan för att säkerställa att den framtida
gruvetableringen sker på ett så professionellt och smidigt sätt som möjligt.
Fyra av de beviljade projekten berör stimulering av kultur- och erfarenhetsutbyte samt
kunskapsutveckling i programområdet. I tre av dessa projekt arbetas det med att
synliggöra och bevara programområdets kultur och kulturarv. I projektet ”krigsopera”
synliggörs den gemensamma historien genom en operaföreställning om freden mellan
Ryssland och Sverige år 1809. Det gemensamma kulturarvet är även en utgångspunkt i
projektet ”Tema-årsbok” där syftet är att ta fram en enkel temabok om den
gemensamma historien i Tornedalen under de senaste 200 åren. Boken är avsett att
distribueras till skolor i Tornedalen. Projektet ”Music on Top” syftar till att utveckla det
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musikaliska och kulturella samarbetet på Nordkalotten. I projektet ”Klarar Nordkalotten
global konkurrens och klimatförändringar” arrangeras en stor konferens som berör
globala förändringar och hur Nordkalotten som region påverkas av dem.
Det kan konstateras att genomförande av prioriterat område 3 har kommit igång väl och
det pågår nu samarbete inom flera centrala områden som t.ex. infrastruktur- och
kommunikationer, kommunal planering och service och kultur. Det saknas dock projekt
inom några områden som pekas ut i programmet t.ex. inom myndighetssamarbete och
informationsspridning t.ex. utveckling av nya kanaler/metoder för
informationsspridning. Förvaltningsmyndigheten ser med tillförsikt att även
samarbetsprojekt inom dessa områden kommer igång i framtiden.

Sapmi
Till och med 2008-12-30 har det tagits 5 bifallsbeslut och 0 avslagsbeslut inom
prioriterat område 4. Inga projekt har avslutats. Totalt 1 075 000 euro (25%) av
budgeterade ERDF-medel har beslutats inom prioriterat område 4, Delprogram Sápmi –
Gränslös utveckling. Av budgeterade norska interregmedel har 578 017 euro (32%)
beslutats.
Samisk näringslivsutveckling
Ett av delprogram Sápmis målsättningar är att verka för utveckling av samiskt
näringsliv i programområdet. Tabellen nedan hur många av de beviljade projekten som
har insatser som bidrar till utveckling av det samiska näringslivet.
Tabell 9 Antal av beviljade projekt som arbetar med utveckling av det samiska
näringslivet t.o.m. 2008-12-30
Delmål 1 inom
prioriterat område 4
Stärkning av
traditionella samiska
näringar och utveckling
av nya samiska
näringsverksamheter

2007 2008 2009
0

2010

2011

2012

2013

2014 2015 Totalt

0

0

Till och med 2008-12-30 har inga projekt som berör utveckling av det samiska
näringslivet beviljats finansiering inom prioriterat område 4.
Trots att inga näringslivsprojekt har beviljats inom delprogram Sápmi, så finns det goda
förhoppningar att utveckling av det samiska näringslivet kommer igång inom Sápmi
delprogram.
Samarbetet mellan både samiska och andra aktörer på lokal, regional och central
nivå
Skapande av gränsöverskridande utvecklingsmiljöer för utbyte av idéer och erfarenheter
är en viktig målsättning i delprogrammet Sápmi. Tabellen nedan visar hur många av de
beviljade projekten bidrar till måluppfyllelse av delmål 2 inom Sápmi delprogram.
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Tabell 10 Antal av beviljade projekt som har insatser som bidrar till ökat samarbete
mellan både samiska och andra aktörer
Delmål 2 inom
2007 2008 2009
prioriterat område 4
Samarbete mellan
0
1
både samiska och andra
aktörer på lokal,
regional och central nivå

2010

2011

2012

2013

2014 2015 Totalt
1

Till och med 2008-12-30 berör ett av de beviljade fem projekten utveckling av
samarbete mellan samiska aktörer. I projektet ”SPR:s ungdomskonferens” skapas
mötesplatser för samiska politiskt aktiva ungdomar från Sverige, Finland och Norge.
Genom projektet får samiska ungdomar möjlighet att träffa varandra och diskutera
gemensamma problemställningar.
Synliggörande och bevarande av samiska förhållanden och levnadsvillkor
Det samiska delprogrammets målsättning är även att bevara och synliggöra samiska
förhållanden och levnadsvillkor. Tabellen nedan hur många av de beviljade projekten
innefattar insatser som bidrar till måluppfyllelse av delmål 3 i Sápmi delprogram
Tabell 11 Antal av beviljade projekt som har insatser som bidrar till synliggörande och
bevarande av samiska förhållanden och levnadsvillkor
Resultat

Delmål 3 inom
prioriterat
område 4
Synliggörande
och/eller bevarande
av samiska
förhållanden och
levnadsvillkor

2007

0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Summa

1

1

Tabellen visar att ett av de beviljade projekten berör synliggörande och bevarande av
samiska förhållanden och levnadsvillkor beviljats finansiering. Projektet i fråga arbetar
med att synliggörande och bevarande av sydsamiskt historia och landskap.
Samiska språket
Det samiska språket finns med både som delmål och horisontellt kriterium för
delprogrammet Sápmi. Tabellen nedan visar hur många av de beviljade projekten
innefattar specifika insatser som bidrar till måluppfyllelse av delmål 4 i Sápmi
delprogram.
Tabell 12 Antal av beviljade projekt som har specifika insatser som bidrar till
stärkandet av det samiska språket
Resultat

Delmål 4 inom
prioriterat
område 4
Stärkning av det
samiska språket

2007
0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Summa

2

2

Tabellen visar att två av de beviljade fem projekten innefattar specifika insatser för
stärkandet av det samiska språket beviljats finansiering. I projektet ”Insamling av
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pitesamiska ord” dokumenteras det pitesamiska språket som talas i ett bälte från Piteå
kust till kusten vid Bodö i Norge. I det andra projektet arbetas det med att revitalisering
och förstärkning av det sydsamiska språket genom språkläger för barn.
Kompetensutveckling, forsknings och dokumentation
Sápmi delprograms ambition är att stödja insatser som bidrar till utvecklandet av
gränsöverskridande samiskt forskning och utbildning samt dokumentation. Tabellen
nedan visar hur många av de beviljade projekten bidrar till måluppfyllelse av delmål 5
inom Sápmi delprogram.
Tabell 13 Antal av beviljade projekt som bidrar till gränsöverskridande
kompetensutveckling, forskning och dokumentation inom prioriterat område 4
Resultat

Delmål 5 inom
prioriterat
område 4
Gränsöverskridande
kompetensutveckling,
forskning och
dokumentation

2007

0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Summa

1

1

Tabellen visar att ett av de beviljade fem projekten inom delprogram Sápmi berör
gränsöverskridande forskningssamarbete. I projektet ”Samiskt språk och kultur i
förskola och skola” bedrivs det forskning kopplat till utveckling av metoder för
matematikundervisning utifrån samiskt perspektiv.

2.1.3 Programmets effekter för främjandet av lika möjligheter för
män och kvinnor.
I beredningsprocess för Interreg IVA Nord utgår man från fyra olika
bedömningsgrunder för samtliga horisontella kriterier - Direkt främjande, Främjande,
Passivt ställningstagande, Negativ påverkan. De olika grunderna kan beskrivas enligt
följande:
Direkt främjande: Projektet verkar för att ändra strukturer. Huvudsakligen ett projekt
som ökar jämställdheten, integrationen, mångfalden, användningen av det samiska
språket och förbättrar miljön. Det finns en tydlig avspegling i aktiviteterna, så kallade
riktade projekt
Främjande: Det integrerade arbetssättet genomsyrar projektet. Konkreta aktiviteter till
exempel jämställdhetsintegrering, att projektet bryter traditionella könsmönster, att
projektet förbättrar integrationen för kvinnor och män med utomnordiskt bakgrund, att
det finns konkreta aktiviteter för t ex funktionshindrade, att miljöbelastningen minskar
och förutsättningar för ekologisk hållbarhet förbättras mm
Passivt ställningstagande: Projektet konserverar existerande strukturer. I princip kan
projekt inte vara passiva/ neutrala för till exempel jämställdhet och miljö. Alla varor och
tjänster som produceras har större alt. mindre effekt exempelvis på miljön. Den sökande
bör ge en godtagbar motivering för att projektet ska klassificeras som passivt/ neutralt.
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Negativ påverkan: Projekt som försämrar förutsättningar. Till exempel projekt som inte
avser att genomföra några åtgärder för att förbättra ojämnställda strukturer, försvårar
eller minskar förutsättningar för integration eller projekt där det framgår att
miljöbelastningen riskerar att öka.
Alla projekt som genomförs inom programmet kan inte förväntas vara positiva för alla
dimensioner av hållbar utveckling. Däremot ska avvägningar alltid göras mot bakgrund
av övergripande mål och prioriteringar för att utvecklingen sammantaget ska kunna bli
hållbar. Vid bifall till ett projekt som bedöms vara negativt utifrån en eller flera av de
horisontella kriterierna, ska motiv för att ändå genomföra projektet redovisas i beslutet.
Av de beviljade projekten under 2008 är ett projekt direkt främjande för jämställdhet.
Däremot finns det några projekt som har riktade insatser för jämställdhet. Dock är
merparten av de beviljade projekten främjande för jämställdheten och det finns en del
indikatorer som kommer att bli intressanta att följa upp längre fram utifrån ett
jämställdhetsperspektiv. Det finns en medvetenhet hos de flesta projektägare om vikten
av att ha en jämn könsfördelning i projektorganisationer och dialogen mellan de
sökande och sekretariatet är mycket betydelsefullt. Det är viktigt att studera hur vi
tillvaratar mångfalden i regionen och vilka konsekvenser programmets satsningar får för
kvinnor respektive för män på lång sikt.

2.2

Uppgifter om överensstämmelse med
gemenskapslagstiftningen

Förvaltningsmyndigheten har vid genomförandet av det operativa programmet tillämpat
gällande gemenskapslagstiftning och tillämpningsföreskrifter. Inga problem som rör
överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen har framkommit vid genomförandet
av det operativa programmet. Det har därför inte varit aktuellt med någon åtgärdsplan.

2.3

Betydande problem och åtgärder för att lösa dem

Under år 2008 har programmet startats upp operativt. Inga problem har
uppmärksammats med avseende på programmets genomförande. Revisionsmyndigheten
har inte upptäckt några allvarliga problem i samband med sitt förfarande enligt artikel
62.1 d i förordning (EG) nr 1083/2006. Det har därför inte varit aktuellt för
Förvaltningsmyndighet eller Övervakningskommittén att vidta några åtgärder.

2.4

Förändringar i genomförandet av det operativa programmet

År 2008 skedde inga sådana förändringar i den ekonomiska eller politiska miljön, som
inverkade på programgenomförandet. Programgenomförande fortsatte med
utgångspunkt i det arbete som skett under år 2007.

2.5

Betydande förändringar enligt artikel 57 i förordning (EG) nr
1083/2006

Inga förändringar i insatsernas varaktighet finns att rapportera.
15

2.6

Komplementaritet med andra instrument

Förvaltningsmyndigheten har i sina rutiner i beredning och granskning att säkerställa att
samordning sker mellan andra strukturfondsprogram där det finns beröringspunkter.
Under 2008 har förvaltningsmyndigheten haft ett antal avstämningsmöten med Nutek
avseende Mål 2 samt med förvaltningsmyndighet för Botnia Atlantica program. Inom
FM finns även representation i subkommittén för Östersjö program.

2.4

Åtgärder för övervakning och utvärdering

2.7.1 Förvaltande myndighet
Under år 2008 har arbetet med rutiner för genomförandet vidareutvecklats och
programmet har startats upp. Förvaltningsmyndigheten har fastställt rutiner för
genomförandet, utformat och uppdaterat blanketter, handledningar, checklistor och
övrigt material. Processgruppen som förvaltningsmyndigheten bildat tillsammans
programsekretariat samt representanter från varje land har varit delaktig i framtagandet
av rutiner och annat material för programgenomförandet. Arbetet har skett genom
möten, telefon- och e-postkontakter. Förvaltningsmyndigheten har också anlitat
Länsstyrelsen i Norrbottens läns jurister samt internrevisor för att säkerställa
rättstillämpning i föreskrifter och förordningar.
Nordprogrammet har fortsatt sitt samarbete med Interregprogrammen Botnia-Atlantica
och Sverige-Norge. Under året har ett par erfarenhetsmöten ägt rum mellan
programmens förvaltningsmyndigheter samt att samarbete även skett via telefon- och epostkommunikation. Syftet med samarbetet är att ta del av varandras erfarenheter samt
att diskutera förslag till förbättringar avseende arbetsrutiner, blanketter och checklistor
etc.
Förvaltningsmyndigheten har också deltagit i möten med Näringsdepartementet och
Nutek gällande förordningar, förändringar i den nya programperioden, roller etc.
Förvaltningsmyndigheten har också deltagit i erfarenhetsutbyte mellan alla
Interregprogram i Sverige. Förvaltningsmyndigheten deltog bland annat i InterReg
Forum den 2-3 oktober 2008 som arrangerades av Nutek, Näringsdepartementet, Sida,
Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Huvudtemat för InterReg Forum var
hållbar tillväxt genom gränsöverskridande samarbete.
Förvaltningsmyndigheten har tagit fram speciella bedömningsblanketter om horisontella
kriterier som ska fyllas i utöver ansökningsblanketten. Under
projektberedningsprocessen ska sekretariatet i dialogform med sökande komma fram till
hur projektet ska beakta de horisontella kriterierna. Till sitt stöd har sekretariatet haft
utbildningar både i jämställdhet och i miljö. Dessutom finns det handläggarstöd för
beredningshandläggare.
Utbildningen i miljö har påbörjats under 2008 och upplägget till utbildningen grundar
sig till stor del på bedömningsblanketten, t ex miljömedvetenhet, hållbar
transportutveckling och miljöaspekter i översiktsplanering. Förvaltningsmyndigheten
har varit angelägen att genomföra kortare utbildningsinsatser i olika led i
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programgenomförandet. Exempelvis har en utbildning genomförts för medlemmar i
styrkommittén vid deras första sammanträde i juni 2008.
Utöver processinriktat arbete med sekretariatet under beredningsprocessen deltar
samtliga projektägare i en projektutbildning där horisontella kriterier är en utav
utbildningspunkterna i dagordningen. Som ett led i säkerställandet av miljöperspektivet
i genomförandet av det operativa programmet har förvaltningsmyndigheten även
genomförd en handläggarutbildning i miljöfrågor under 2008. Jämställdhetsaspekten
beaktades genom jämställdhetsutbildning av handläggare under hösten 2007.
Under 2009 kommer sekretariatet att fortsätta med miljöutbildningen. Även en
utbildning i mångfaldsfrågor är inplanerat. Resultatet av arbetet med horisontella
kriterier i projekten följs upp kontinuerligt under hela projektperioden i form av
lägesrapporter och uppföljningsbesök.
Informationspunkten i Rovaniemi och programsekretariatet i Norge har stöttat
förvaltningsmyndigheten och sekretariaten i programarbetet. De bägge ländernas
koordinatorer har deltagit i samtliga projektevalueringsmöten tillsammans med
sekretariaten och förvaltningsmyndighet. Vidare har koordinatorer i Finland och Norge
haft en samordnande roll gentemot de nationella finansiärerna samt genom sina
kontakter med befintliga och nya potentiella projektägare har de arbetat med att stötta
programgenomförande.

2.7.2 NYPS
Nytt projekt- och stödhanteringssystem (NYPS) är ett gemensamt elektroniskt system
mellan Nutek, länsstyrelserna och själsstyrandeorganen, med syfte att effektivisera
stödhantering och uppföljning med hjälp av nya arbetssätt och nytt IT-stöd. Arbetet med
uppdraget att bygga ett nytt ärendehanteringssystem, NYPS, som Nutek ansvarar för har
fortsatt under 2008. Arbete med att överföra de deltagande organisationerna från
projektet till central förvaltning har utmynnat i att Nutek och Länsstyrelsen Västerbotten
övergått till central förvaltning den 31 oktober 2008. Plan för övergång av resterande
organisationer till central förvaltning finns fastställd och slutförs under första kvartalet
2009. I samband med denna övergång så har Nutek upprättat en lokal
förvaltningsorganisation och en förvaltningsplan har tagits fram. Utvecklingen av
ärendehanteringssystemet har även det fortsatt under 2008 genom förbättringar av
tidigare beställda funktioner.
NYPS har driftsatts för programmet Interreg IV A Nord under 2008.
Förvaltningsmyndigheten för Nordprogrammet har tillsammans med övriga
interregprogram under 2008 deltagit i vidareutveckling och testning av rutiner kopplat
till programgenomförande i NYPS. Detta arbete kommer att ligga till grund för en
slutleverans av leverantören och därmed ett acceptansgodkännade av NYPS för
Interregprogrammen under början av 2009.
Huvudprocessen ERUF har startat arbetet med att ta fram en förvaltningsplan.
Revisionsmyndigheten (Ekonomistyrningsverket) har under november och december
genomfört en revision av systemet med avseende på granskning av
informationssäkerheten. Rapport presenteras under 2009.
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2.7.3 Attesterande myndighet
Verksamheten för attesterande myndigheten, Länsstyrelsen i Norrbottens län, har under
2008 bestått av fortsatt uppbyggnad av verksamheten. Då inga ansökningar om
utbetalningar har inkommit under året har det inte varit aktuellt att verkställa några
utbetalningar under året. Attesterande myndighets arbete har därför huvudsakligen
bestått av fortsatt rutinframtagande för den egna verksamheten samt iakttagande av
förvaltningsmyndighetens arbete med programstart och genomförande.

2.7.4 Övervakningskommitténs arbete
Övervakningskommittén för Nord- programmet består av 30 ledamöter och ersättare
från de tre länderna, 10 från varje land. Svenska näringsdepartementets representant är
ordförande och ordförandeskapet kommer att växla under programperioden. Företrädare
för kommissionen kan delta som rådgivare i Övervakningskommittén. (se nedan)
Övervakningskommittén är ansvarig för övervakning och uppföljning av programmets
genomförande och ska förvissa sig om att det genomförs effektivt och med
tillfredställande kvalitet. Övervakningskommittén ska också ansvara för urvalet av
insatser. Regeringarna i Sverige, Finland och Norge har beslutat att inrätta
styrkommittéer för Nord delen samt delprogram Sápmi och dessa gör sedan urval av
projekten.
Övervakningskommittén för Interreg IVA Nord har haft 3 möten under 2008.
Det första konstituerande mötet var den 30 januari 2008 i Luleå. Mötet beslöt om
övervakningskommittèns arbetsordning, fördelning av tekniskt stöd, urvalskriterier och
beslut om underlag för uppföljning och utvärdering av programmet. Styrkommittéernas
arbetsordning bordlades till nästa möte.
Det andra mötet var den 3 juni 2008 i Bodö. Beslutspunkter var godkännande av
årsrapport, styrkommittéernas arbetsordning och om utvärderingsplanen. Mötet var
delvis gemensamt med Interreg IIIA Nord den 3 juni, varvid projektpresentationer
genomfördes. Projekten som presenterades var Gränslöst entreprenörskap och Working
group on emergency och rescue services.
Möte tre 2008 var den 27 november i Rovaniemi. Beslut fattades om tekniskt stöd och
upphandling av utvärdering av genomförandeorganisation samt om referensgrupp till
utvärderingsuppdraget. Tre projektpresentationer genomfördes; Meänmaa, Highbio och
Music on Top.
I Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006, anges vilka utvärderingar
av programmen som ska genomföras. Av artikel 48.3 framgår att medlemsstaterna
under programperioden ska göra utvärderingar som är knutna till övervakningen av
operativa program. Detta särskilt om det vid övervakningen konstateras en väsentlig
avvikelse från de ursprungligen fastställda målen eller om det har lämnats in förslag till
en översyn av ett operativt program enligt art 33. Resultaten ska skickas till
övervakningskommittén och kommissionen.
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Under året har Nutek tillsammans med förvaltningsmyndigheten utarbetat ett förslag till
utvärderingsplan som beslutades vid övervakningskommitténs möte den 3 juni 2008.
Övervakningskommittén gav förvaltningsmyndigheten ett uppdrag att tillsammans med
övervakningskommitténs referensgrupp utarbeta ett upphandlingsunderlag i syfte att
upphandla en extern utvärdering gällande genomförandeorganisationen.
Upphandlingsunderlaget har tagits fram och temat för utvärderingen blir
Gränsöverskridande mervärde vilket beslutades på övervakningskommitténs möte den
27 november 2008. Upphandling av extern utvärderare och utvärdering av
genomförandeorganisationen kommer att ske under 2009.
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3

Genomförande per prioriterat område

Avsnittet innefattar en beskrivning av det aktuella beslutsläget och de beviljade
projekten inom respektive prioriterat område under rapporteringsåret. Här ges också en
kvantitativ och kvalitativ beskrivning av varje prioriterat område i förhållande till de
ursprungliga målen. Under avsnittet beskrivs även vilka effekter respektive prioriterat
område har haft för främjandet av lika möjligheter för män och kvinnor, integration och
mångfald och miljö. Beskrivning av utveckling bygger på analys av resultat från
avslutade projekt inom respektive prioriterat område. Eftersom inga projekt har
avslutats under 2008 kan ingen analys av uppnådda resultat i förhållande till de
ursprungliga målen presenteras i den aktuella årsrapporten. Först från och med 2009 års
årsrapport kan ett sådant analysarbete påbörjas då de första projekten förväntas vara
avslutade då.

3.1

Prioriterat område 1 – Utveckling av näringslivet

Mål: Regionens näringsliv ska 2013 omfatta flera och omsättningsmässigt starkare
företag som är verksamma inom såväl nya som etablerade branscher, oavsett
administrativa gränser
Delmål 1
Små och medelstora företag utvecklar nya produkter och tjänster inom strategiska
utvecklingsområden.
Delmål 2
Gränsöverskridande nätverk och affärsrelationer skapas mellan små och medelstora
företag.
Delmål 3
Små och medelstora företag utvidgar sina marknader inom strategiska
utvecklingsområden.
Prioriterat område 1, Utveckling av näringslivet, har som mål att verka för
näringslivsutveckling i programområdet. Den sammansatta kompetensen inom affärs-,
tjänste- och produktutveckling är stor inom programområdet. Genom
gränsöverskridande samarbete är det möjligt att erbjuda regionens små- och medelstora
företag spetskompetens som kan bidra till att företagen utvecklas och blir starkare både
nationellt och internationellt. Programmet har även en stor betydelse för skapande av
mötesplatser där programområdets SME- företag får möjlighet att lära känna varandra
och skapa nya gränsöverskridande affärsrelationer.
I programmet utpekas ett antal strategiska utvecklingsområden för gränsöverskridande
näringslivssamarbete. Dessa områden utgår från regionens förutsättningar och de finns
även utpekade i de regionala strategierna. De programfinansierade projekten inom
prioriterat område 1 ”Utveckling av näringslivet” bör huvudsakligen beröra de i
programmet föreslagna strategiska utvecklingsområdena och bidra till att det
prioriterade områdets delmål och huvudmål uppnås.
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3.1.1 Uppnådda mål och analys av utvecklingen
Aktuellt beslutsläge
Under 2008 har 36 projektansökningar inom prioriterat område 1, Utveckling av
näringslivet, inkommit till sekretariatet för programmet Nord.
Tabell 14 Antal bifall, avslag, återkallade projekt samt avslutade projekt inom
prioriterat område 1
Prioriterat område 1
Bifall
Avslag
Återkallade
Avslutade projekt
Antal projekt totalt

2007

2008
0
0
0
0
0

2009 2010

2011 2012

2013

11
10
11
0
32

2014 2015 Totalt
11
10
11
0
32

Av tabellen ovan framgår att det har under 2008 tagits 11 bifallsbeslut och 10
avslagsbeslut inom prioriterat område 1. Av de beviljade projekten har tre varit
förstudieprojekt. Totalt 11 projekt har återkallats av sökande. Resterande av de
inkomna ansökningarna är under beredning.
Tabell 15 Beslutade medel inom prioriterat område 1
Prioriterat område 1
Budget totalt
Beslutat
Återfört
Återstår
EURO
t.o.m
t.o.m
t.o.m
2008-12-31 2008-12-31 2008-12-31
ERDF-medel
11 095 705
2 695 365
0
8 400 340
IR-medel Norge
2 839 416
705 701
0
2 133 715
Tabellen ovan visar att under 2008 har 2 695 365 euro (24%) av budgeterade ERDFmedel beslutats inom prioriterat område 1, Utveckling av näringslivet. Av budgeterade
norska interregmedel har 705 701 euro (25%) beslutats under 2008. Privata insatser i
form av kontanta medel och ideellt eget arbete uppgår i de beviljade projekten till 839
052 euro (Sverige + Finland).
Multi-/bilateralitet deltagande i projekten
I tabellen nedan redovisas hur multi/bilateralitet i projektverksamhet fördelar sig
mellan länderna inom prioriterat område 1.
Tabell 16 Multilateralitet/bilateralitet i projektverksamheten t o m 2008-12-31 inom
prioriterat område 1
Prioriterat område 1
Sv/Fi/No
Sv/Fi
Sv/No
Fi/No
Antal beviljade
projekt totalt

2007

2008
0
0
0
0
0

2009 2010

2011 2012

2013

2014 2015 Totalt

4
4
3
0
11

4
4
3
0
11

Tabellen visar att fördelningen av projekt mellan multi- och bilateralitet är relativt
jämn.
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Huvudsökande (Lead Partner) i projektverksamhet
I tabellen nedan redovisas hur antalet huvudsökande i projektverksamhet fördelar sig
mellan länderna inom prioriterat område 1.
Tabell 17 Huvudsökandes landstillhörighet i projekt inom prioriterat område 1
Prioriterat område 1
Finsk
Lead Partner
Svensk
Lead Partner
Antal totalt

2007

2008

2009 2010

2011 2012

2013

2014 2015 Totalt

0

3

3

0

8

8

0

11

11

Tabellen visar att totalt 8 av de beviljade 11 projekten har en svensk Lead Partner.
Beviljade projekt inom prioriterat område 1
Följande projekt har beviljats finansiering under 2008 inom prioriterat område 1,
Utveckling av näringslivet. Utöver projektnamn, Lead Partner och projektets syfte
presenteras även hur mycket EU-medel och Norska IR-medel respektive projekt har
beviljats, vilka länder som deltar i genomförande av projektet, vilket av de strategiska
utvecklingsområdena projektet berör samt vilken/vilka av de tre delmålens
måluppfyllelse det rubricerade projektet bidrar till.
Projektnamn: Fennoscandian Exploration and Mining 2009
Lead Partner: Lapplans Förbund
EU-medel: 63 064 €
Projekttyp: Bilateral sv/fi
Strategiskt utvecklingsområde: Samarbete mellan basindustrin och SME
Delmål: 2 och 3
Huvudsyftet med projektet är att skapa en gränsöverskridande förening/organisation
som kan trygga en fortsättning på nätverkskonferenserna för prospekterings- och
gruvindustribranscherna.

Projektnamn: Nordic Business Link
Lead Partner: Norrbottens Handelskammare
EU-medel: 429 963 €
Norska IR-medel: 170 676 €
Projekttyp: Multilateral sv/fi/no
Strategiskt utvecklingsområde: Energi, IT, Upplevelseindustrin och kreativa näringar
Delmål: 2 och 3
Den framtida tillväxten av regionens företag är beroende av förmågan och
möjligheterna att nå nya kunder och bearbeta nya marknader. Syftet med projektet är att
öka företagens exportmognad och underlätta för företag att på ett effektivt sätt möta nya
affärspartners.
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Projektnamn: Center of Expertise for Energy in Cold Climate
Lead Partner: Luleå Tekniska Universitet
EU-medel: 63 560 €
Norska IR-medel: 52 964 €
Projekttyp: Bilateral sv/no
Strategiskt utvecklingsområde: Energi
Delmål: 2
Syftet med projektet är att skapa en expertisplattform inom energiutveckling i
Nordkalottområdet. Det långsiktiga målet är att det ska finnas en resursstark
utvecklingsmiljö för Nordkalotten med spetskompetens inom främst förnybara
energiområden som bio-, vind-, vatten- och sol- energi.

Projektnamn: SensorBand II - SensorBand in Real Life Environment
Lead partner: Oulun yliopisto, Meri-Lappi Instituutti
EU-medel: 597 600 €
Projekttyp: Bilateral sv/fi
Strategiskt utvecklingsområde: Informations- och kommunikationsteknologi (IKT)
Delmål: 1 och 2
I norra Sverige och Finland finns flera företagen som har produkter inom
äldreomsorgen, och de har behov av produkt- och vidareutveckling av sina tjänster. Det
kan t.ex. röra sig om sensorsystem, kopplade till olika larm. Syftet med projektet är att
utveckla, etablera och utvärdera en falldetekteringstjänst inom äldreomsorgen i Finland
och Sverige.

Projektnamn: Oljeanalys
Lead partner: Luleå tekniska universitet
EU-medel: 486 600 €
Projekttyp: Bilateral sv/fi
Strategiskt utvecklingsområde: Samarbete mellan basindustrin och SME
Delmål: 1, 2 och 3
I diskussioner med regionala industrier har det framkommit att partiklar i olja är ett
problem och att det idag saknas tillfredställande tekniska lösningar på marknaden.
Syftet med projektet är att i samarbete mellan svenska och finska
forskningsorganisationer utveckla en helhetslösning för partikelanalys i olja.

Projektnamn: Filmbågen A - Bolagsutveckling
Lead partner: Filmpool Nord
EU-medel: 667 139 €
Norska IR-medel: 251 668 €
Projekttyp: Multilateral sv/fi/no
Strategiskt utvecklingsområde: Kreativa näringar och upplevelseindustri
Delmål: 2 och 3
Syftet med projektet är att stimulera produktionsbolag i de olika regionerna att
tillsammans skapa gemensamma bolag eller samverka på olika plan för att kunna ta
emot och klara av internationella samproduktioner. Regionerna ska under
projektperioden fördjupa/ spetsa sin företagsprofil för att kunna erbjuda sin kompetens
också till andra regioner.
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Projektnamn: Filmbågen B - Nätverk och kommunikation
Lead partner: Filmpool Nord
EU-medel: 198 521 €
Norska IR-medel: 74 473 €
Projekttyp: Multilateral sv/fi/no
Strategiskt utvecklingsområde: Kreativa näringar och upplevelseindustri
Delmål: 3
Syftet med projektet är att skapa en gemensam virtuell medieplattform för audivisuell
industri i programområdet. Medieplattformen blir en informations- och
kommunikationskanal som nås via nätet. Den kommer även att innefatta även ett
register där programområdets filmarbetare, servicebolag och produktionsbolag
återfinns.

Projektnamn: Gränsleden
Lead partner: Gällivare kommun
EU-medel: 159 000 €
Norska IR-medel: 142 500 €
Projekttyp: Bilateral sv/no
Strategiskt utvecklingsområde: Kreativa näringar och upplevelseindustri
Delmål: 1,2 och 3
Genom näringslivssamverkan över gränserna ska projektet utarbeta en hållbar
gränsöverskridande turistisk produkt, Gränsleden, som innehåller både kvalité och
kultur. Vandringsleden ska vara ett starkt komplement till den lokala näringen för att
stärka regionens attraktion och konkurrenskraft.

Projektnamn: Förstudie - Gränslös affärsutveckling
Lead partner: Argentis AB
EU-medel: 10 000 €
Norska IR-medel: 8 334 €
Projekttyp: Bilateral sv/no
Strategiskt utvecklingsområde: Blandat (bland annat upplevelseindustrin)
Syftet med projektet är att genom en förstudie undersöka förutsättningarna och
inriktning för ett norsk-svenskt affärsutvecklingsprojekt i gränsregionen

Projektnamn: Förstudie - Region Arctica
Lead partner: Enontekiön Kehitys Oy
EU-medel: 9 918 €
Norska IR-medel: 6 250 €
Projekttyp: Multilateral sv/fi/no
Strategiskt utvecklingsområde: Kreativa näringar och upplevelseindustri
Det huvudsakliga målet är att öka turismen i regionen genom att skapa ett lönsamt
samarbete inom regionens näringsliv. Målet med förstudien är att förbereda en
huvudansökan med en detaljerad och konkret verksamhetsplan för att kunna säkerställa
projektets åtgärder.
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Projektnamn: Förstudie - Den euroarktiska mångfalden - från Kemi till Tromsö
Lead partner: Överkalix kommun
EU-medel: 10 000 €
Norska IR-medel: 3 500 €
Projekttyp: Multilateral sv/fi/no
Strategiskt utvecklingsområde: Kreativa näringar och upplevelseindustri
Syftet med projektet är att tillsammans med kommuner och turistorganisationer, längs
vägen från Kemi till Tromsö, synliggöra och strukturera utbudet inom besöks- och
upplevelsenäringen inom området. Projektets mål är att undersöka och sammanställa
förutsättningar för en större samverkansinsats mellan de företag som berörs av turismen.
Kvantitativ och kvalitativ beskrivning av genomförande av prioriterat område 1
Diagram nedan visar hur de beviljade medlen fördelar sig mellan de i programmet
utpekade strategiska utvecklingsområden för näringslivssamverkan.
Diagram 1 Beviljade projekt per utvecklingsområde inom prioriterat område 1
4 000 000

3 500 000

3 000 000

2 500 000

Totalt
ERDF
Privat
Norsk IR
Norsk privat

Euro 2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

Annat

Utveckling av
tjänstesektorn

Testverksamhet

Teknik-, produkt- och
tjänsteföretagande inom
ett hållbart energisystem

Utveckling av förnybara
energiformer samt
miljöteknologi

Informations- och
kommunikationsindustrin
(IKT)

Kreativa näringar och
besöksindustrin

Samarbetet mellan
basindustrin och småoch medelstora företag

0

Diagrammet visar att de beviljade projekten inom prioriterat område 1,
överensstämmer med de i programmet föreslagna strategiska utvecklingsområdena.
Finansiering har beviljats till projekt som berör samarbetet mellan små och medelstora
företag och basindustrin, kreativa näringar, besöksindustrin, informations- och
kommunikationsindustrin samt teknik-, produkt- och tjänsteföretagande inom ett
hållbart energisystem. I dagsläget finns det inga beviljade projekt inom utveckling av
förnybara energiformer och miljöteknologi, testverksamhet och utveckling av
tjänstesektorn. I och med att det är flera år kvar av programperioden, så finns det dock
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goda förhoppningar att även projekt inom dessa utvecklingsområden kommer att
presenteras i programmet.
Majoriteten av de beviljade projekten arbetar mot det prioriterade områdets delmål 2
och 3, dvs. med att skapa gränsöverskridande nätverk och affärsrelationer mellan
små och medelstora företag samt med internationalisering i form av
marknadsutveckling och genomförande av gemensamma marknadsundersökningar. I
tre av de beviljade projekten arbetas det med gemensam produktutveckling inom
bl.a. besöksnäring, äldreomsorg och oljeanalys.
Eftersom inga projekt har avslutats under 2008 kan ingen analys av uppnådda resultat i
förhållande till de ursprungliga målen inom prioriterat område 1 presenteras i den
aktuella årsrapporten.

3.1.2 Horisontella kriterier inom prioriterat område1
Jämställdhet
Det kan konstateras att ett av de projekten som beviljats finansiering under 2008 inom
prioriterat område 1 innefattar specifika insatser för främjandet av jämställdhet. I
projektet ”Filmbågen A - bolagsutveckling” planeras riktade insatser som bidrar till ökat
företagande och sysselsättning bland kvinnor inom film och media. De övriga projekten
bedöms vara främjande för jämställdhet vilket innebär bland annat att projekten i
sammansättning av en projektorganisation eftersträvar en jämn könsfördelning.
Miljö
Fyra av de beviljade projekten under 2008 innefattar riktade insatser för främjandet av
miljö. Samtliga av dessa projekt innefattar insatser som bidrar till att höja företagens
miljömedvetenhet och/eller bidrar till att främja utveckling av miljövänliga produkter
och produktionsmetoder. Övriga projekt är främjande för miljön. I praktiken innebär
detta bland annat att projekten beaktar miljöaspekten i resande och i förbrukning av
energi etc.
Integration och mångfald
Det kan konstateras att hälften av de beviljade projekten inom prioriterat område 1
bedöms vara främjande för integration och mångfald och kommer bland annat att
utbilda projektorganisationen i mångfaldsfrågor. Hälften av de beviljade projekten har
ett passivt ställningstagande till integration och mångfald vilket innebär att de genom
sin passivitet bidrar till att bibehålla existerande strukturer.

3.1.3 Betydande förändringar enligt artikel 57 i förordning (EG) nr
1083/2006
Inga förändringar i insatsernas varaktighet gällande genomförande av prioriterat område
1 finns att rapportera
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3.2

Prioriterat område 2 – Forskning, utveckling och utbildning

Mål: Regionens forsknings- och utbildningsinstitutioner ska senast 2013 ha byggt
upp gemensamma forsknings- och utbildningsmiljöer som förstärker regionens
konkurrenskraft inom strategiska utvecklingsområden och som aktivt deltar i
europeisk forsknings- och utbildningsmiljö.
Delmål 1
Regionens utbildningsinstitutioner utvecklar samarbete inom strategiska utbildningsområden.
Delmål 2
Regionens forskningsinstitutioner utvecklar gemensamma forskningsmiljöer inom
näringslivsstödjande forskning och innovationsverksamhet.
Delmål 3
Regionens näringsliv, offentliga aktörer och forsknings-/utbildningsinstitutioner ökar
sina kunskaper om mekanismerna bakom entreprenörskap, innovationer och
framgångsrika innovationsmiljöer.
Nätverksbyggande och utveckling av strategiska allianser mellan forsknings – och
utbildningsinstitutioner är utgångspunkten för ett långsiktigt gränsöverskridande
samarbete. En viktig målsättning för prioriterat område 2 är att öka regionens
forskningsfinansiering genom stimulans av samverkan som syftar till deltagande i
aktiviteter inom europeisk forsknings- och utbildningsmiljö. Forskningsinsatserna
bör ha en tydlig näringslivs- och tillväxtinriktning så att de gagnar regionens
utveckling och bidrar till Lissabonsstrategins måluppfyllelse. Vidare bör
forskningsområdena vara väl förankrade bland akademierna inom regionen och inom
de strategiska utvecklingsområden som är föreslagna i programmet.
Tillgången till kunskap och kompetens i bred bemärkelse är avgörande för
programområdets konkurrenskraft. Det livslånga lärandets betydelse ökar och den
ständiga förnyelsen av produktion, teknik och kunskap samt tillgång på arbetskraft
med rätt kompetens är en förutsättning för att utveckling av näringslivet i regionen inte
ska hämmas. Utveckling av gemensamma utbildningsprogram kan bidra till ökad
internationalisering, spetskompetens och säkrare arbetskraftsförsörjning i regionen.
Arbete med att utveckla arbetssätt som stimulerar entreprenörskap hos unga människor
pågår regionalt. En fortsatt stimulans av detta inom både teoretiska och praktiska
utbildningsområden är betydelsefull för ett livskraftigt gränsregionalt näringsliv
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3.2.1 Uppnådda mål och analys av utvecklingen
Aktuellt beslutsläge
Under 2008 har 30 projektansökningar inom prioriterat område 2, Forskning,
utveckling och utbildning, inkommit till sekretariatet för programmet Nord.
Tabell 18 Antal bifall, avslag, återkallade projekt samt avslutade projekt inom
prioriterat område 2
Prioriterat område 2
Bifall
Avslag
Återkallade
Avslutade projekt
Antal projekt totalt

2007

2008
0
0
0
0
0

2009 2010

2011 2012

2013

2014 2015 Totalt

5
5
13
0
23

5
5
13
0
23

Av tabellen ovan framgår att det har under 2008 tagits 5 bifallsbeslut och 5
avslagsbeslut inom prioriterat område 2. Av de beviljade projekten har ett varit ett
förstudieprojekt. Totalt har 13 projekt återkallats av sökande. Inga projekt har avslutats
under 2008. Resterande av de inkomna ansökningarna är under beredning.
Tabell 19 Beslutade medel inom prioriterat område 2
Prioriterat område 2
Budget totalt
Beslutat
Återfört
Återstår
EURO
t.o.m
t.o.m
t.o.m
2008-12-31 2008-12-31 2008-12-31
ERDF-medel
8 241 454
2 011 174
0
6 230 280
IR-medel Norge
1 986 618
337 601
0
3 635 635
Tabellen ovan visar att under 2008 har 2 011 174 euro (24%) av budgeterade ERDFmedel beslutats inom prioriterat område 2, Forskning, utbildning och utveckling. Av
budgeterade norska interregmedel har 337 601 euro (17%) beslutats under 2008.
Privata insatser i form av kontanta medel och ideellt eget arbete uppgår till 0 euro
(Sverige + Finland) i de beviljade projekten.
Multi-/bilateralitet deltagande i projekten
I tabellen nedan redovisas hur multi/bilateralitet i projektverksamhet fördelar sig
mellan länderna inom prioriterat område 2..
Tabell 20 Multilateralitet/bilateralitet i projektverksamheten inom prioriterat område 2
Prioriterat område 2
Sv/Fi/No
Sv/Fi
Sv/No
Fi/No
Antal beviljade
projekt totalt

2007

2008
0
0
0
0
0

2009 2010

2011 2012

2013

2014 2015 Totalt

1
3
1
0
5

1
3
1
0
5

Tabellen visar att fördelningen av projekt mellan multi- och bilateralitet är relativt
ojämn då endast ett av de beviljade projekten är multilateralt. Dock är antalet beviljade
projekt än så länge få.
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Huvudsökande (Lead Partner) i projektverksamhet
I tabellen nedan redovisas hur antalet huvudsökande i projektverksamhet fördelar sig
mellan länderna inom prioriterat område 2.
Tabell 21 Huvudsökandes landstillhörighet i projekt inom prioriterat område 2
Prioriterat område 2
Finsk
Lead Partner
Svensk
Lead Partner
Antal totalt

2007

2008

2009 2010

2011 2012

2013

2014 2015 Totalt

0

2

2

0

3

3

0

5

5

Tabellen visar att totalt tre av de beviljade fem projekten har en svensk Lead Partner.
Beviljade projekt inom prioriterat område 2
Följande projekt har beviljats finansiering under 2008 inom prioriterat område 2,
Forskning, utveckling och utbildning. Utöver projektnamn, Lead Partner och projektets
syfte presenteras även hur mycket EU och Norska IR-medel respektive projekt har
beviljats samt vilka länder som deltar i genomförande av projektet, vilket av de
strategiska utvecklingsområdena projektet berör samt vilken/vilka av de tre delmålens
måluppfyllelse det rubricerade projektet bidrar till.
Projektnamn: InnoPreneurship
Lead partner: Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulu
Beviljade EU-medel: 228 000 €
Norska IR-medel: 83 580 €
Projekttyp: Multilateral sv/fi/no
Strategiskt utvecklingsområde: Annat (entreprenörskap)
Delmål: 3
Syftet med projektet är att stärka kompetensen hos lärare inom högskolan till att bättre
kunna undervisa med en entreprenöriell pedagogik inom högskolans alla områden, med
betoning på teknik- och affärsutveckling samt lärarutbildning.

Projektnamn: Highbio
Lead partner: Karleby universitetscentrum Chydenius
Beviljade EU-medel: 900 000 €
Projekttyp: Bilateral sv/fi
Strategiskt utvecklingsområde: Energi
Delmål: 1
Regionen har en stor outnyttjad utvecklingspotential när det gäller att öka
värme-, el- och drivmedelsproduktionen som baseras på användandet av
närproducerade skogsråvaror. Projektet syftar till att ta fram alternativ för en hög
förädling av bioenergi för att främja ett lokalt nyttjande av råvaror genom
vidareförädling.
Projektnamn: Nordic Mining school
Lead partner: Luleå Tekniska Universitet
Beviljade EU-medel: 596 000 €
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Projekttyp: Bilateral sv/fi
Strategiskt utvecklingsområde: Annat (gruv och mineral)
Delmål: 1 och 2
Syftet med projektet är att genom en stark samverkan mellan akademierna bilda en
samlad gränsöverskridande och attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö inom
metallurgi- och gruvbranschen

Projektnamn: Gränslöst entreprenörskap
Lead partner: Arjeplogs kommun
Beviljade EU-medel: 207 879 €
Norska IR-medel: 254 031 €
Projekttyp: Bilateral sv/no
Strategiskt utvecklingsområde: Annat (entreprenörskap)
Delmål: 3
Syftet med projektet är att genom ett välförankrat samarbete och delaktighet mellan
näringsliv och skola stärka det gränsöverskridande synsättet så att skolor och näringsliv
kan komplettera varandra.

Projektnamn: Förstudie – Meän koulu
Lead partner: Lapplands kommunalförbund
Beviljade EU-medel: 10 000 €
Projekttyp: Bilateral sv/fi
Strategiskt utvecklingsområde: Annat (gruv och mineral)
Delmål: 1
Förstudien syftar till att utreda förutsättningar för att utveckla tekniska
programutbildningar som ges gränsöverskridande. Utbildningarna ska rikta sig mot
basindustrin och gruvnäringen i både Sverige och Finland. I förstudien ska det
identifieras vilka inriktningar som bör prioriteras. Utbildningarna ska underlätta
rörlighet över gränsen.
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Kvantitativ och kvalitativ beskrivning av genomförande av prioriterat område 2
Diagram nedan visar hur de beviljade medlen fördelar sig mellan de i programmet
utpekade strategiska utvecklingsområden inom prioriterat område 2.
Diagram 2 Beviljade projekt per utvecklingsområde inom prioriterat område 2
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0

I prioriterat område 2 finns sju utpekade strategiska utvecklingsområden. De beviljade
projekten återfinns huvudsakligen i de två första strategiska områdena, nämligen;
Samarbetet mellan basindustrin och små- och medelstora företag samt Teknik-, produktoch tjänsteföretagande inom ett hållbart energisystem. Några beviljade projekten
återfinns under definitionen ”Annat” som berör entreprenörskap. Entreprenörskap är ett
förhållningssätt som genomsyrar samtliga strategiska utvecklingsområden och därmed
inte kan sättas in som ett eget strategiskt utvecklingsområde. Det finns goda
förhoppningar att programmet kommer att ha projekt inom samtliga områden genom att
endast 24 procent av budgeten än så länge är förbrukad.
Målet med programmet Interreg IV A-Nord är att förstärka programområdets
konkurrenskraft och sammanhållning. Det kan konstateras att de beviljade projekten
inom prioriterat område 2 bidrar till att uppnå målet för programmet genom att
åstadkomma en utbyggnad av regionens gemensamma forsknings- och
utbildningsmiljöer. Detta förstärker i sin tur regionens konkurrenskraft inom strategiska
utvecklingsområden och förstärker regionens möjligheter att aktivt delta i europeisk
forsknings- och utbildningsmiljö. Satsningen inom forskningsområdet är av långsiktig
karaktär. Förhoppningen är att universiteten kommer att ligga i forskningsframkant och
samverka med näringslivet med fler spinoffeffekter som följd.
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Eftersom inga projekt har avslutats under 2008 kan ingen analys av uppnådda resultat i
förhållande till de ursprungliga målen inom prioriterat område 2 presenteras i den
aktuella årsrapporten

3.2.2 Horisontella kriterier inom prioriterat område2
Jämställdhet
Det kan konstateras att ingen av de projekten som beviljats finansiering under 2008
inom prioriterat område 2 är direkt främjande för jämställdhet. Alla de beviljade
projekten bedöms dock vara främjande för jämställdhet. Detta bland annat därför att
projekten i sammansättning av en projektorganisation eftersträvar en jämn
könsfördelning.
Miljö
Ett av de projekten som beviljats finansiering under 2008 inom prioriterat område 2 är
direkt främjande för miljön. Det aktuella projektet innefattar insatser som bidrar till
utveckling av effektivare och miljövänligare energiformer. De övriga projekten kan
bedömas vara främjande för miljön vilket bland annat innebär att projekten strävar efter
att beakta miljöaspekten i resande och förbrukning av energi etc.
Integration och mångfald
Samtliga av de beviljade projekten under 2008 inom prioriterat område 2 är främjande
för integration och mångfald. De anser bland annat att beakta mångfaldsaspekten i
rekrytering av studenter och projektdeltagare.

3.2.3 Betydande förändringar enligt artikel 57 i förordning (EG) nr
1083/2006
Inga förändringar i insatsernas varaktighet gällande genomförande av prioriterat område
2 finns att rapportera

3.3

Prioriterat område 3 – Regional funktionalitet och identitet

Mål: Sammanhållningen i regionen ska 2013 ha förstärkts genom fler gränsöverskridande förbindelser och kontakter som ska underlätta informationsöverföringen och
rörligheten för personer, tjänster och varor över gränserna samt utveckla de
långsiktiga samarbetsrelationerna.
Delmål 1
Offentliga och privata aktörer utvecklar i samarbete gränsöverskridande lösningar som
underlättar informationsöverföringen samt rörligheten för personer och varor i
programområdet.
Delmål 2
Kommuner, myndigheter och organisationer utvecklar och fördjupar det
gränsöverskridande samarbetet inom service, infrastruktur och myndighetsutövning.

32

Delmål 3
Lokala och regionala aktörer deltar i gränsöverskridande aktiviteter som stimulerar
kultur- och erfarenhetsutbyte samt kunskapsutveckling i programområdet
Prioriterat område 3, Regional funktionalitet och identitet, bygger på två aspekter. Den
ena är att stödja utveckling av gränsöverskridande infrastruktur och service och den
andra tar fasta på vikten av att öka den gränsregionala sammanhållningen i
programområdet.

3.3.1 Uppnådda mål och analys av utvecklingen
Aktuellt beslutsläge
Under 2008 har 31 projektansökningar inom prioriterat område 3, Regional
funktionalitet och identitet, inkommit till sekretariatet för programmet Nord.
Tabell 22 Antal bifall, avslag, återkallade ansökningar och avslutade projekt inom
prioriterat område 3
Prioriterat område 3
Bifall
Avslag
Återkallade
Avslutade projekt
Antal projekt totalt

2007

2008
0
0
0
0
0

2009 2010
13
8
5
0
26

2011 2012

2013

2014 2015 Totalt
13
8
5
0
26

Av tabellen ovan framgår att det har under 2008 har tagits 13 bifallsbeslut och 8
avslagsbeslut inom prioriterat område 3. Av de beviljade projekten har två varit
förstudieprojekt. Totalt 5 projekt har återkallats av sökande. Inga projekt har avslutats
under 2008. Resterande av de inkomna ansökningarna är under beredning
Tabell 23 Beslutade medel inom prioriterat område 3
Prioriterat område 3
Budget totalt
Beslutat
Återfört
Återstår
EURO
t.o.m
t.o.m
t.o.m
2008-12-31 2008-12-31 2008-12-31
ERDF-medel
8 241 454
2 909 581
0
5 331 873
IR-medel Norge
1 986 618
396 027
0
3 577 209
Tabellen ovan visar att under 2008 har 2 909 581 euro (35%) av budgeterade ERDFmedel beslutats inom prioriterat område 3, Regional funktionalitet och identitet. Av
budgeterade norska interregmedel har 396 027 euro (20%) beslutats under 2008.
Privata insatser i form av kontanta medel och ideellt eget arbete uppgår till 78 166
euro (Sverige + Finland) i de beviljade projekten
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Multi-/bilateralitet deltagande i projekten
I tabellen nedan redovisas hur multi/bilateralitet i projektverksamhet fördelar sig
mellan länderna inom prioriterat område 3.
Tabell 24 Multilateralitet/bilateralitet i projektverksamheten inom prioriterat område 3
Prioriterat
område 3
Sv/Fi/No
Sv/Fi
Sv/No
Fi/No
Antal beviljade
projekt totalt

2007

2008
0
0
0
0
0

2009 2010

2011 2012

2013

2014 2015 Totalt

3
8
2
0
13

3
8
2
0
13

Tabellen visar att fördelningen av projekt mellan multi- och bilateralitet än så länge är
relativt ojämn i prioriterat område 3, då endast 23% av de beviljade projekten är
multilaterala. Att antalet bilaterala projekt sv/fi är störst kan förklaras av att flera
projekt inom prioriterat område 3 berör gränskommunalt samarbete, särskilt i
Tornedalen.
Huvudsökande (Lead Partner) i projektverksamhet
I tabellen nedan redovisas hur antalet huvudsökande i projektverksamhet fördelar sig
mellan länderna inom prioriterat område 3.
Tabell 25 Huvudsökandes landstillhörighet i projekt inom prioriterat område 3
Prioriterat område 3
Finsk
Lead Partner
Svensk
Lead Partner
Antal totalt

2007

2008

2009 2010

2011 2012

2013

2014 2015 Totalt

0

3

3

0

10

10

0

13

13

Tabellen visar att totalt 10 av de beviljade 13 projekten har en svensk Lead Partner.
Beviljade projekt inom prioriterat område 3
Projekt som presenteras nedan har beviljats finansiering under 2008 inom prioriterat
område 3, Regional funktionalitet och identitet. Utöver projektnamn, Lead Partner och
projektets syfte presenteras även hur mycket EU och Norska IR medel respektive
projekt har beviljats, vilka länder som deltar i genomförande av projektet, vilket av de
strategiska utvecklingsområden projektet berör samt vilken/vilka av de tre delmålens
måluppfyllelse det rubricerade projektet bidrar till.
Projektnamn: Krigsopera
Lead partner: Haparanda stad
Beviljat EU-finansiering: 245 600 €
Projekttyp: Bilateral sv/fi
Samarbetsområde: Kultur och identitet
Delmål: 3
Syftet med projektet är att skapa en unik musikteaterföreställning med hög kvalitet som
ger ett historiskt perspektiv för invånarna på båda sidor om gränsen. Freden mellan
Ryssland och Sverige 1809 är operans tema.
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Projektnamn: Meänmaa-Kolari/Pajala
Lead partner: Kolari kommun
Beviljad EU-finansiering: 398 858 €
Projekttyp: Bilateral sv/fi
Samarbetsområde: Gränskommunalt samarbete
Delmål: 2
I kommunerna Pajala och Kolari planeras ett gränsöverskridande gruvsystem, vars
förutsättningar för närvarande är goda. Projektets syfte är att fokusera på de direkta och
mest viktiga åtgärder som krävs utifrån gruvetableringen och för att säkerställa att den
framtida etableringen sker på ett så professionellt och smidigt sätt som möjligt.
Projektnamn: Klarar Nordkalotten global konkurrens och klimatförändringar
Lead partner: Föreningen Norden
Beviljad EU-finansiering: 60 929 €
Norska IR-medel: 5 195 €
Projekttyp: Multilateral sv/fi/no
Samarbetsområde: Kultur och identitet
Delmål: 3
Projektets mål är att arrangera en Nordkalottkonferens och en parallell
ungdomskonferens i Haparanda, augusti 2008. Syftet med projektet är att diskutera hur
en ökad global konkurrens och växande klimatförändringar kommer att påverka
befolkningen på Nordkalotten samt hur tillväxten kan ökas och konkurrenskraften
stärkas. Syftet är även att sammanföra forskare, företagare och representanter för
Nordkalottens befolkning till en dialog samt att diskutera behovet av en gemensam
globaliseringsstrategi.
Projektnamn: MUSIC ON TOP
Lead partner: Norrbottens läns landsting, Kultur och utbildning, Norrbottensmusiken
Beviljad EU-finansiering: 535 426 €
Norska IR-medel: 131 265 €
Projekttyp: Multilateral sv/fi/no
Samarbetsområde: Kultur och identitet
Delmål: 3
Projektet ska vidareutveckla det musikaliska och kulturella samarbetet på Nordkalotten
för att profilera och stärka regionens identitet.
Projektnamn: Utveckling av Nordkalottens logistik
Lead partner: Länsstyrelsen i Norrbottens län
Beviljad EU-finansiering: 108 600 €
Norska IR-medel: 32 000 €
Projekttyp: Multilateral sv/fi/no
Samarbetsområde: Infrastruktur och kommunikationer
Delmål: 1
I takt med de ökande miljökraven så ökar också efterfrågan på järnvägens
godstransporter. Nordkalottens transportinfrastruktur är i hög grad baserad på nordsydliga transportströmmar medan det finns klara brister i den tvärgående infrastrukturen
i regionen. Projektets syfte är att förbättra tillgängligheten för hållbara
godstransportmöjligheter på Nordkalotten
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Projektnamn: Tema årsbok 2008
Lead partner: Tornedalsrådet
Beviljat EU-finansiering: 21 600 €
Projekttyp: Bilateral sv/fi
Samarbetsområde: Kultur och identitet
Delmål: 3
Ungdomarna i Tornedalen kan anses inte ha tillräcklig kunskap om Sveriges och
Finlands gemensamma historia som tog sin början på 1100-talet och fortsatte till 1809
då Finland blev ett ryskt storfurstendöme. Syftet med projektet är att ta fram en bok som
kan användas till att förstärka den gemensamma gränsöverskridande tornedalska
identiteten bland skolungdomar.
Projektnamn: Karesuvanto och Karesuando sammanlänkning av
vattenförsörjningssystem
Lead partner: Enontekiö kommun
Beviljat EU-finansiering: 210 000 €
Projekttyp: Bilateral sv/fi
Samarbetsområde: Gränskommunalt samarbete
Delmål: 2
Syftet med projektet är att från svenska sidan leda avloppsvattnet genom en ny
rörledning till ett nytt reningsverk på finska sidan samt att sammanslå ledningarna för
rent vatten.
Projektnamn: Renovasjonstransporter på Nordkalotten
Lead partner: Tekniska Verken i Kiruna AB
Beviljat EU-finansiering: 17 625 €
Norska IR-medel: 22 592 €
Projekttyp: Bilateral sv/no
Samarbetsområde: Infrastruktur och kommunikationer
Delmål: 1
Genom att utarbeta en struktur över logistiken med ett antal knutpunkter i Kiruna och i
Narviks kommuner, har projektet som mål att bidra till ett mera ekologiskt rationellt
utnyttjande av transportsystem mellan Norge och Sverige.
Projektnamn: Marknadsutveckling av flyglinjen Luleå - Kiruna - Tromsö
Lead partner: LFV Luleå flygstation
Beviljat EU-finansiering: 237 078 €
Norska IR-medel: 197 500 €
Projekttyp: Bilateral sv/no
Samarbetsområde: Infrastruktur och kommunikationer
Delmål: 1
Genom tidigare erfarenheter, fokusering på affärs- och tjänsteresande, och genom
samverkan med regionens besöksnäringsdestinationer har projektet som mål att öka
flygtrafiken mellan Luleå Tromsö till en långsiktigt kommersiellt uthållig nivå.
Projektnamn: På Gränsen - Rajalla
Lead partner: Torneå Stad
Beviljat EU-finansiering: 852 000 €
Projekttyp: Bilateral sv/fi
Samarbetsområde: Gränskommunalt samarbete
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Delmål: 2
Syftet med projektet är att förena de idag separat fungerande centrumområdena i
Haparanda och Torneå till en funktionell enhet. I det projekt som nu ska starta byggs en
del av den infrastruktur som är viktigast för städernas förenande, nämligen Gränsbågen
som hindrar Torneälvens översvämning till det gemensamma centrumområdet.

Projektnamn: Fritt vårdval inom den funktionella regionen Tornedalen
Lead partner: Norrbottens läns landsting
Beviljat EU-finansiering: 207 601 €
Projekttyp: Bilateral sv/fi
Samarbetsområde: Gränskommunalt samarbete
Delmål: 2
Syftet med projektet är att ytterligare fördjupa vårdsamverkan mellan kommunerna i
svenska och finska Tornedalen för att kunna åstadkomma rätt vårdkvalitet och fritt
vårdval för patienter i regionen. Huvudmålet i projektet är att öka rörligheten för
regionens innevånare genom att säkerställa en god sjukvård, effektivare utnyttja
befintliga sjukvårdsresurser, stärka samarbetsrelationer samt öka
informationsöverföringen mellan regionens olika sjukvårdsaktörer.
Projektnamn: Förstudie - SWEFI - Övertorneå
Lead partner: Övertorneå kommun
Beviljat EU-finansiering: 8 264 €
Projekttyp: Bilateral sv/fi
Samarbetsområde: Gränskommunalt samarbete
Delmål: 2
Målet är att bygga basen för ett gränsöverskridande samarbete och öka kännedomen om
grannkommunen. Förprojektet syftar till att välja något eller några gemensamma
utvecklingsteman och till att bereda en projektplan för ett huvudprojekt.
Projektnamn: Förstudie - Fiberoptik Network Pajala - Kolari
Lead partner: Pajala kommun
Beviljat EU-finansiering: 6 000 €
Projekttyp: Bilateral sv/fi
Samarbetsområde: Infrastruktur och kommunikationer
Delmål: 1
Syftet med projektet är att kartlägga möjligheterna för en gemensam ansökan om en
fiberoptisk förbindelse mellan Sverige - Finland (Pajala - Kolari) som möjliggör
datakommunikation med hög hastighet mellan länderna.
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Kvantitativ och kvalitativ beskrivning av genomförande av prioriterat område 3
Diagram nedan visar hur de beviljade medlen fördelar sig mellan de i programmet
definierade samarbetsområden inom prioriterat område 3.
Diagram 3 Beviljade projekt per samarbetsområde inom prioriterat område 3
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Diagrammet visar att de beviljade projekten inom prioriterat område 3 berör tre i
programmet utpekade samarbetsområden; gränskommunalt samarbete, infrastruktur och
kommunikationer och kultur och identitet.
Det gränskommunala samarbetet handlar om samarbetet inom hälsa- och sjukvård,
kommunal planering, vattenförsörjning och kommunal infrastruktur. Samtliga av dessa
projekt berör Tornedalen.
Utveckling av infrastruktur och kommunikationer sker inom ramen för tre projekt. I ett
av projekten arbetar basindustriföretagen, banhållarna och de regionala
planeringsmyndigheterna tillsammans för att utveckla hållbara transportmöjligheter på
Nordkalotten. Det andra projektet syftar till att utarbeta en struktur över logistiken
mellan Kirunas och Narviks kommuner kopplat till transportering av brännbart avfall.
Det tredje projektet syftar till att utveckla flygtrafik mellan Luleå och Tromsö.
Fyra projekt berör stimulering av kultur- och erfarenhetsutbyte samt
kunskapsutveckling i programområdet. I tre av dessa projekt arbetas det med att
synliggöra och bevara programområdets kultur och kulturarv. I projektet ”krigsopera”
synliggörs den gemensamma historien genom en operaföreställning om freden mellan
Ryssland och Sverige år 1809. Det gemensamma kulturarvet är även en utgångspunkt
för projektet ”Tema-årsbok” där syftet med projektet är att ta fram en enkel temabok om
den gemensamma historien i Tornedalen under de senaste 200 åren. Boken är avsedd att
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distribueras till skolor i Tornedalen. Projektet ”Music on Top” syftar till att utveckla det
musikaliska och kulturella samarbetet på Nordkalotten. I projektet ”Klarar Nordkalotten
global konkurrens och klimatförändringar” arrangeras en stor konferens som berör
globala förändringar och hur Nordkalotten som region påverkas av dem.
I dagsläget finns det inga projekt som berör myndighetssamarbete och
ungdomssamarbete, småskaliga ungdomsprojekt beviljade inom programmet.
Förvaltningsmyndigheten ser dock med tillförsikt att programmet kommer att ha projekt
inom samtliga utpekade samarbetsområden inom prioriterat område 3.
Eftersom inga projekt har avslutats under 2008 kan ingen analys av uppnådda resultat i
förhållande till de ursprungliga målen inom prioriterat område 3 presenteras i den
aktuella årsrapporten

3.3.2 Horisontella kriterier inom prioriterat område 3
Jämställdhet
Fyra av projekten som beviljats finansiering under 2008 inom prioriterat område 3 har
passivt ställningstagande till jämställdhet och därmed riskerar att konservera existerande
strukturer. Resten av de beviljade projekten bedöms som främjande för jämställdhet
vilket bland annat innebär att projekten i sammansättning av en projektorganisation
eftersträvar en jämn könsfördelning. Dessa projekt innehåller även konkreta aktiviteter
som kommer att främja jämställdheten mellan könen.
Miljö
Tre av de projekten som beviljats finansiering under 2008 innefattar insatser som är
direkt främjande för miljön. Två av projekten berör utveckling av hållbara
godstransporter och en berör hållbart utnyttjande av naturresurser. De övriga projekten
kan bedömas vara främjande för miljön vilket bland annat innebär att projekten strävar
efter att beakta miljöaspekten i resande och förbrukning av energi etc.
Integration och mångfald
Merparten av de projekten som beviljats finansiering under 2008 inom prioriterat
område 3 är främjande för integration och mångfald. Dessa projekt anger bland annat att
de avser att beakta mångfalds- och integrationsaspekten genom säkerställande av
tillgängligheten i lokalerna som används i projektet. De övriga projektet inom prioriterat
område 3 har ett passivt ställningstagande till integration och mångfald.

3.3.3 Betydande förändringar enligt artikel 57 i förordning (EG) nr
1083/2006
Inga förändringar i insatsernas varaktighet gällande genomförande av prioriterat område
3 finns att rapportera
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3.4 Prioriterat område 4 – Sápmi delprogram – gränslös
utveckling
Mål: Den samiska regionen ska 2013 ha förstärkt det samiska kultur- och
näringslivet genom att ge förutsättningar för ett bredare och mera strukturerat
näringslivssamarbete som fokuserar på gemensamma lösningar för utveckling av det
som är unikt för den samiska kulturen
Under tidigare programperioder har samisk utveckling funnits i två olika Interregprogram; delprogram/delområde i Interreg IIIA Nord och i Interreg IIIA Sverige-Norgeprogrammet. Västerbottens län har ingått som ett s.k. 20-procentsområde i ovannämnda
program. I detta program Interreg IVA Nord har all samisk utveckling samlats i
Prioriterat område 4, Delprogram Sápmis, och programområdet har utökats med
Västerbottens, Jämtlands och del av Dalarnas län.
Trots att Sápmi sträcker sig över fyra nationer har samerna eftersträvat att hålla samman
socialt, kulturellt och näringsmässigt. Det samiska folket har ett eget språk, en egen
kultur, en egen historia och egna näringar, vilket skapar sammanbindande element för
befolkningen tvärsöver nationsgränserna. För att utveckla och förädla det
gränsöverskridande samarbetet ligger strategin i att använda det samiska områdets alla
resurser. Syftet är att öka tillväxten och attraktionskraften samt att synliggöra det
samiska området som en resurs både för samerna själva och för andra.
Delmål 1
Öka den näringsmässiga variationen genom att stärka de traditionella näringarna och
samtidigt utveckla den nya tidens samiska näringsverksamheter.
Delmål 2
Utveckla samarbete genom interaktion med både samiska och andra aktörer på lokal,
regional och central nivå för att samordna resurser och skapa varaktiga allianser.
Delmål 3
Synliggöra samiska förhållanden och levnadsvillkor i Sápmi och därigenom bidra till
att öka omvärldens kunskap om samer.
Delmål 4
Stärka det samiska språket
Delmål 5
Utveckla gränsöverskridande kompetensutveckling, forskning och dokumentation för att
skapa språkiga, kulturella och näringsmässiga förutsättningar

3.4.1 Uppnådda mål och analys av utvecklingen
Aktuellt beslutsläge
Under 2008 har 11 projektansökningar inom prioriterat område 4, Delprogram Sápmi
- Gränslös utveckling, inkommit till sekretariatet för delprogram Sápmi. Av tabellen
ovan framgår att det har under 2008 tagits 5 bifallsbeslut och 0 avslagsbeslut inom
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prioriterat område 4. Totalt 2 projekt har återkallats av sökande. Inga projekt har
avslutats under 2008. Resterande av de inkomna ansökningarna är under beredning.
Tabell 26 Antal bifall, avslag, återkallade ansökningar och avslutade projekt inom
prioriterat område 3
Prioriterat område 4
Bifall
Avslag
Återkallade
Avslutade projekt
Antal projekt totalt

2007

2008
0
0
0
0
0

2009 2010

2011 2012

2013

2014 2015 Totalt

5
0
2
0
7

5
0
2
0
7

Tabellen ovan visar att under 2008 har 1 075 000 euro (25%) av budgeterade ERDFmedel beslutats inom prioriterat område 4, Delprogram Sápmi – Gränslös utveckling.
Av budgeterade norska interregmedel har 578 017 euro (32%) beslutats under 2008.
Tabell 27 Beslutade medel inom prioriterat område 4
Prioriterat område 4
Budget totalt
Beslutat
Återfört
Återstår
EURO
t.o.m
t.o.m
t.o.m
2008-12-31 2008-12-31 2008-12-31
ERDF-medel
4 349 845
1 075 000
0
3 274 845
IR-medel Norge
3 649 636
578 017
0
3 071 619

Multi-/bilateralitet deltagande i projekten
I tabellen nedan redovisas hur multi/bilateralitet i projektverksamhet fördelar sig
mellan länderna inom prioriterat område 4.
Tabell 28 Multilateralitet/bilateralitet i projektverksamheten inom prioriterat område 3
Prioriterat
område 4
Sv/Fi/No
Sv/Fi
Sv/No
Fi/No
Antal beviljade
projekt totalt

2007

2008
0
0
0
0
0

2009 2010

2011 2012

2013

2014 2015 Totalt

1
0
4
0
5

1
0
4
0
5

Tabellen visar att fördelningen av projekt mellan multi- och bilateralitet är ojämn då
endast ett av de beviljade projekten är multilateralt. Dock är antalet beviljade projekt
än så länge få och fördelningen kan se annorlunda ut när en större andel av budgeten är
beviljad.
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Huvudsökande (Lead Partner) i projektverksamhet
I tabellen nedan redovisas hur antalet huvudsökande i projektverksamhet fördelar sig
mellan länderna inom prioriterat område 4.
Tabell 29 Huvudsökandes landstillhörighet i projekt inom prioriterat område 4
Prioriterat område 4
Finsk
Lead Partner
Svensk
Lead Partner
Varav norsk funkt.
Lead Partner
Antal totalt

2007

2008

2009 2010

2011 2012

2013

2014 2015 Totalt

0

0

0

0

5

5

0

0

0

0

5

5

Tabellen visar att totalt 5 av de beviljade 5 projekten har en svensk Lead Partner.
Beviljade projekt inom prioriterat område 4
Projekt som presenteras nedan har beviljats finansiering under 2008 inom prioriterat
område 4 ”Delprogram Sápmi – Gränslös utveckling”. Utöver projektnamn, Lead
Partner och projektets syfte presenteras även hur mycket EU och Norska IR medel
respektive projekt har beviljats, vilka länder som deltar i genomförande av projektet,
vilket av de strategiska utvecklingsområden projektet berör samt vilken/vilka av de
fem delmålens måluppfyllelse det rubricerade projektet bidrar till.
Projektnamn: Samiskt språk och kultur i förskola och skola
Lead partner: Luleå Tekniska Universitet
Beviljad EU-finansiering: 132 599 euro
Beslutade IR-medel: 37 205 euro
Projekttyp: Bilateral sv/no
Samarbetsområde: Kultur och identitet
Delmål: 5
Projektet ”Samiskt språk och kultur i förskola och skola” handlar om vitalisering och
revitalisering av samiska språket och samisk traditionell kunskap. Det ska ske genom
utvecklingsarbete inom samiska och matematik i samisk förskola och Sameskola. Det
planerade projektet lägger vikt på matematik utifrån samisk kultur, det samiska språket
som skolspråk med funktionell tvåspråkighet som målsättning

Projekt: I det samiska rummet
Lead partner: Gaaltije – sydsamiskt kulturcentrum
Beviljad EU-finansiering: 590 309 euro
Beslutade IR-medel: 306 569 euro
Projekttyp: Bilateral sv/no
Samarbetsområde: Kultur och identitet
Delmål: 3
Syftet med projektet är att det skall generera ny gränsöverskridande kunskap om
sydsamisk historia och kulturlandskap. En sådan dokumentation är nödvändig för
förståelsen av markens betydelse och värde. Resultatet av dokumentationen blir ett
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viktigt planeringsunderlag som bland annat ska kunna bidra till tillväxt och utveckling
av näringsverksamheten. Materialet kommer också att tillgängliggöras och kunna
användas för att stärka samernas arbete mot ökat lokalt inflytande i förvaltningen av
fjällen.

Projekt: Insamling av pitesamiska ord
Lead partner: Arjeplogs sameförening
Beviljad EU-finansiering: 70 318 euro
Beslutade IR-medel: 21 999 euro
Projekttyp: Bilateral sv/no
Samarbetsområde: Samiska språket
Delmål: 4
Pitesamiska, eller arjeplogssamiska som den ofta benämns i Sverige, hör till den
cenralsamiska språken och räknas som helt utdött i Norge medan det kanske är så få
som 20 personer som kan språket i Sverige (Wikipedia). Pitesamiska finns på listan
över de utrotningshotade språken och räknas som allvarligt hotat. Det är väldigt viktigt
att ta till vara på det pitesamiska språket då det inehåller ett tankesätt och därför är
bärare av kulturhistorisk kunskap. I pitesamiska finns det få skrivna källor och det finns
ingen ordlista över språket. Syftet är att dokumentera det Pitesamiska språket som talas
i ett bälte från Piteå vid kusten till kusten vid Bodö i Norge.
Projekt: Saemesth dle!
Lead partner: Sameskolstyrelsen, Sverige
Beviljad EU-finansiering: 227 528 euro
Beslutade IR-medel: 190 968 euro
Projekttyp: Bilateral sv/no
Samarbetsområde: Samiska språket
Delmål: 4
Projektet syftar till att skapa en utveckling som ger förutsättningar språkligt och
kulturellt för att revitalisera, stärka, bevara och utveckla det sydsamiska språket.
Sydsamiska är, enligt UNESCO:s lista över hotade språk, ett svårt hotat språk och
riskerar enligt språkforskare att försvinna och därmed leda till en utarmning av det
gemensamma mänskliga kulturarvet om inte språkbevarande och revitaliserande snarast
vidtas.
Projekt: SPR:s Ungdomskonferens 2008
Lead partner: Sametinget
Beviljad EU-finansiering: 54 246 euro
Beslutade IR-medel: 21 276 euro
Projekttyp: Multilateral sv/fi/no
Samarbetsområde: Kultur och identitet
Delmål: 2
Syftet/temat är att bilda nätverk mellan samiska ungdomar i de olika länderna och att få
samiska ungdomar gränsöverskridande politiskt aktiva. Målgruppen är ungdomar
mellan 18-30 år.
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Kvantitativ och kvalitativ beskrivning av genomförande av prioriterat område 3
Diagrammet nedan visar hur de beviljade medlen fördelar sig mellan de i programmet
definierade samarbetsområden inom prioriterat område 4
Diagram 5 Beviljade projekt per samarbetsområde inom prioriterat område 4
Delprogram Sápmi
2500000

2000000

1500000
Totalt
EU
Privat
Norsk IR
Norsk privat

Euro

1000000

500000

0
Näringslivssamarbete

Kultur och identitet

Samiska språket

Annat

Diagrammet visar att de beviljade projekten berör huvudsakligen samarbetsområden
samiskt språk och kultur och identitet. Under året har 25 % av budgeten beslutats och
således kan det konstateras att programmet har fått en bra start. Det finns goda
förhoppningar att det kommer in fler ansökningar inom prioriterat område 4, särskilt
inom området som berör traditionella samiska näringar och nya näringsverksamheter.

3.4.2 Horisontella kriterier i prioriterat område 4
Jämställdet
Fyra av de projekten som beviljats finansiering under 2008 inom prioriterat område 4 är
främjande för jämställdheten. Dessa projekt avser bland annat att beakta
jämställdhetsaspekten i sammansättning av projektorganisation och genomförande av
projektet så att insatserna riktas både till pojkar och till flickor. I ett forskningsprojekt
kommer jämställdhetsaspekten att belysas i varje enskild del av forskningsarbete. Ett av
de beviljade projekten har ett passivt ställningstagande till jämställdhet.
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Miljö
Fyra av de projekten som beviljats finansiering under 2008 inom prioriterat område 4 är
främjande för miljön vilket bland annat innebär att projekten strävar efter att beakta
miljöaspekten i resande och förbrukning av energi etc. Ett av de beviljade projekten är
direkt främjande. Projektet i fråga avser behandla teman såsom samiska näringar,
duodji, naturkunskap, kulturmiljövård och hållbar utveckling i projektverksamhet.
Integration och mångfald
Samtliga av de beviljade projekten inom prioriterat område 4 är främjande för
integration och mångfald. Som exempel uppger ett projekt, att det internt kommer att
ytterligare stärka den naturliga sammanhållningen och det gränsöverskridande
samarbetet inom det samiska samhället. Externt innebär det också att det samiska
samhället blir en aktiv partner för att öka och förbättra integrationen/mångfalden på
nationell nivå och i hela Sápmi.
Samiska språket
Två av projekten som beviljats finansiering under 2008 inom prioriterat område 4 är
direkt främjande för det samiska språket. I projektet ”Insamling av pitesamiska ord”
dokumenteras det pitesamiska språket som talas i ett bälte från Piteå kust till kusten vid
Bodö i Norge. I det andra projektet arbetas det med att revitalisering och förstärkning
av det sydsamiska språket genom språkläger för barn. De övriga projekten är främjande
för användning av det samiska språket.

3.4.3 Betydande förändringar enligt artikel 57 i förordning (EG) nr
1083/2006
Inga förändringar i insatsernas varaktighet gällande genomförande av prioriterat område
4 finns att rapportera

3.5

Utbetalningar som erhållits från kommissionen

Kommissionen ska enligt artikel 82 i Rådets förordning (EG) nr 1083/2006, efter att
beslut fattats om att godkänna bidrag från fonderna till ett operativt program, betala ett
förhandsbelopp till det organ som medlemsstaten utsett. Förhandsbeloppet utbetalades i
december 2007 med 679 328,92 euro till förvaltningsmyndigheten vid Länsstyrelsen i
Norrbottens län. Förvaltningsmyndigheten har erhållit ytterligare ett förskottsbelopp i
maj 2008 med beloppet 1 018 993,38 euro. Ingen stödmottagare har skickat in ansökan
om utbetalning till förvaltningsmyndigheten under år 2008, således har heller inga
utbetalningar till stödmottagare skett under året och därför har heller inga medel ännu
rekvirerats från kommissionen.

3.6

Utbetalning av medel från europeiska regionala
utvecklingsfonden

Programmet har fattat 34 beslut om stöd under 2008. Ingen av dessa stödmottagare har
hunnit skicka in ansökan om utbetalning till förvaltningsmyndigheten under 2008.
Därmed har inga beslut om utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden
kunnat fattas under året.
45

4

Tekniskt stöd

Programmets Övervakningskommitté fattar beslut om hur det tekniska stödet ska fördelas mellan de olika aktörerna i genomförandeorganisationen. Beslut om fördelningen
för 2008 fattades vid Övervakningskommitténs möte den 30 januari 2008. Beslut om
fördelning för 2009 och 2010 fattades vid Övervakningskommitténs möte den 27
november 2008.
Enligt finansieringplanen har 2 037 988 euro till proriterat område 5 budgeterats, vilket
motsvarar 6% av programmets budget. Hittills har 971 184 euro från ERDF beviljats till
de olika aktörerna i genomförandeorganisationen för åren 2007-2010, vilket motsvarar
47,65 % av de budgeterade medlen för detta ändamål.
Ingen ansökan om utbetalning av dessa medel har inkommit under 2008, varför ingen
presentation kan göras av den faktiska användningen av det tekniska stödet under året.
Men de kostnader som uppstått avser huvudsakligen löner och sociala avgifter för
programadministrationen samt kostnader för informationsinsatser.
Förvaltningsmyndigheten väntar att ansökningar om utbetalning av tekniskt stöd ska
inkomma under april 2009. Kostnaderna kommer sedan att redovisas i
utgiftsdeklaration och ansökan om utbetalning till Kommissionen under 2009.
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5

Information om programmet

5.1 Informationsstrategi
INTERREG IVA Nord är ett program med nya möjligheter för starka projektidéer.
Informationen ska genomsyras av de gränsöverskridande möjligheterna till utveckling
inom programområdet. För att lyckas med det ställs krav på att informationen ska vara
tydlig och enhetlig samt verka engagerande och inspirerande till att ta kontakter med
potentiella projektpartners eller förvaltningsmyndigheten.
Informationsverksamheten ska vara aktiv och kontinuerlig. Initiativet till information
ska komma tidigt och i första hand från förvaltningsmyndigheten, programsekretariaten
och informationspunkterna som söker upp mottagare och erbjuder information. Detta är
inte minst viktigt vid användning av kanalen media. När information efterfrågas ska den
tillhandahållas snabbt. All information ska vara korrekt, relevant och aktuell. Alla
målgrupper ska informeras fortlöpande utifrån sina informationsbehov. Kontinuiteten
ska bidra till att informationsverksamheten är aktiv, förmedlar öppenhet och inbjuder
till dialog. Mottagarna ska känna sig välinformerade, delaktiga och engagerade.
Förvaltningsmyndigheten gör varje år en plan för vilka informationsinsatser som ska
äga rum och för vilka målgrupper dessa insatser är tänkta. Några större
informationsinsatser görs varje år för att särskilt lyfta fram resultat, utveckling och
nyheter. Ett exempel är deltagande i InterReg Forum som hålls varje år. Ett annat gott
exempel är deltagande i olika Match-making events som drar till sig många aktörer och
där information om programmet når ett stort antal aktörer. Även övervaknings- och
styrkommittéerna får information genom riktade insatser.
De huvudsakliga informationsinsatser och offentlighetsåtgärder som planerats och
genomförts under året framgår under avsnitt 5.4. Förvaltningsmyndighetens
informationsarbete har skett i samverkan med programsekretariaten i Luleå och Kiruna,
den finska informationspunkten samt representanter för det norska sekretariatet.

5.2 Kommunikationsplan
Förvaltningsmyndigheten ansvarar bland annat för att programmet genomförs effektivt
och enligt uppsatta riktlinjer och mål i enlighet med förordning (EG) nr 1083/2006.
Förvaltningsmyndigheten har utarbetat en kommunikationsplan i enlighet med artikel 2
i förordning (EG) nr 1828/2006. Kommunikationsplanen beskriver övergripande
förvaltningsmyndighetens planerade informations- och kommunikationsverksamhet för
programmet. Planen kompletteras årligen med konkreta aktivitetsplaner.
Kommunikationsplanen innehåller följande uppgifter:
a) Mål och målgrupper
b) Strategi och innehåll när det gäller de informations- och offentlighetsåtgärder som
ska vidtas av medlemsstaten eller förvaltningsmyndigheten och som riktas till
potentiella stödmottagare, stödmottagare eller allmänheten, med beaktande av det
mervärde som gemenskapens stöd ger på nationell, regional och lokal nivå.
c) Den preliminära budgeten för genomförande av planen.
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d) De administrativa avdelningar eller organ som ansvarar för genomförandet av
informations- och offentlighetsåtgärderna.
e) Den planerade utvärderingen av hur informations- och offentlighetsåtgärderna
påverkat de operativa programmens synlighet samt kunskaperna om dem och om
gemenskapens roll.
Kommunikationsplanens främsta målgrupp är genomförandeorganisationen i form av
förvaltningsmyndighet, programsekretariat och informationspunkter.
Övervakningskommittén har en uppföljande roll och avrapportering sker i samband med
övervakningskommitténs möten. Förvaltningsmyndigheten har under året rapporterat
till Övervakningskommittén om kommunikationsplanen och dess genomförande,
utförda informations- och offentlighetsåtgärder samt de kommunikationssätt som
använts.
Kommunikationsplanen behandlar programadministrationens interna arbete för att
informationen som produceras ska vara enhetlig och produktiv. Planen behandlar också
hur programadministrationen ska arbeta externt med att sprida information om EU:s
strukturfonder och gemenskapens roll till medborgare och potentiella stödmottagare.
För att lyckas med kommunikationen, oavsett om den är genom egna annonser, webb
eller ett bra reportage i tidningen är det viktigt att alla som berörs av frågan känner till
programmets samt EU:s strukturfonders syfte och mål. Den interna kommunikationen
inom genomförandeorganisationen är en av de viktigaste förutsättningarna för att nå
målen med kommunikationsplanen.

5.3 Informations- och kommunikationskanaler
Information kan spridas genom otaliga kanaler som exempelvis muntliga och skriftliga
kanaler samt elektroniska och tryckta informationskanaler. I den dagliga kontakten med
stödmottagare eller mellan personal i genomförandeorganisationen används flera olika
kanaler som telefonsamtal, möten, e-post, webb, broschyrer, blanketter, media etc. De
prioriterade kanalerna är framförallt webben och personliga kontakter via telefon eller
direkta möten. Information om programmet ska finnas med i de sammanhang där andra
strukturfonds- och utvecklingsprogram synliggörs, till exempel webbplatser och
konferenser. Dessutom ska kommunikation ske via redan kända och befintliga kanaler
som målgrupperna använder som exempelvis deltagande vid informationstillfällen som
de målgrupperna själva anordnar i form av mässor, konferenser och möten. Ett annat
exempel är att använda kanaler som programmets samverkande aktörer har etablerat och
som når olika målgrupper.

5.4 Informationsinsatser inom ramen för kommunikationsplanen
Nedan följer de informationsinsatser och offentlighetsåtgärder som genomförts under
2008.
Aktivitet
Internutbildning för personal vid
sekretariat/genomförandeorganisation

Tidpunkt
17 januari 2008
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Information till svenska och norska företag i Luleå
Information till Övervakningskommittén om
kommunikationsplanen
Information om programmet i Kirkenes, Trömsö, Bodö.
107 personer deltog.
Deltagande i Partnersök evenemang i Torneå, Finland.
Evenemanget riktade sig till regionens små- och medelstora
företag.
Informationsmöte om programmet på Rotary i Piteå, 27
personer deltog.
Partnerpointmöte, Handelskammaren m fl i Luleå
Information för forskare vid Samisk högskola och Nordiskt
Samiskt institut. Informationen hölls i Kautokeino.
Information för Sameskolstyrelsen, Sverige och Fylkesmannen
i Nordland. Informationen hölls i Kiruna.
Information för Sameområdets utbildningscentral, Enare.
Informationen hölls i Hetta i Finland.
Annonsering om aktuella ansökningstider (Sápmi) i
samiskspråkiga tidningen Ávvir i Sápmi, i tidningen
Samefolket, i tidningen Mitthärjebladet/Fjällnytt i Funäsdalen
samt på SameNets intranät och på anslagstavlan på Samernas
Hus i Östersund.
Affischannonser om programmet på Luleå Airport m fl
flygplatser i regionen.
Flaggning utanför förvaltningsmyndighetens lokaler
Information om programmet tillsammans med Norra Periferin
på Luleå Tekniska Universitet. 40 personer deltog.
Information till Övervakningskommittén om
kommunikationsplanen
Pressmeddelande om nya beviljade projekt efter
Styrkommitténs möte
Information om programmet i Uleåborg, Finland. 44 personer
deltog.
Kommunikationsplan godkändes av kommissionen
E-nyhetsbrev, 334 mottagare finns på sändlistan (personer i
programadministrationen borträknade).
Dialogcafé om gränsöverskridande turism, gemensamt med
Kolarctic ENPI CBC, i Torneå, Finland. 16 personer deltog.
Information om programmet på Barentsmässan i Saariselkä,
tillsammans med Kolarctic ENPI CBC. Mässan hade 2000
deltagare och 60 utställare.
Information om programmet i Enare, Finland. 14 personer
deltog.
Utbildning för stödmottagare; med tyngdpunkt på krav och
regler vid redovisning av kostnader och ansökan om
utbetalning, grafiska riktlinjer, horisontella kriterier mm.
33 personer deltog.
Information om programmet tillsammans med ENPIprogrammet. 18 personer deltog.

22 januari 2008
30 januari 2008
4-6 februari 2008
13 februari 2008

18 februari 2008
20 februari 2008
28 februari 2008
5 mars 2008
7 mars 2008
mars månad 2008

Mars-april 2008
9-15 maj 2008
29 maj 2008
3 juni 2008
Juni 2008
11 juni 2008
26 juni 2008
Juli 2008
2 september 2008
5-6 september 2008

9 september 2008
16 september 2008

26 september 2008
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InterReg Forum 2008
Information till Styrkommittéer; slutlig version av
kommunikationsplanen delgavs ledamöterna
Presskonferens i Rovaniemi i samband med Styrkommittéernas
möte, information om programmet.
Pressmeddelande om nya beviljade projekt efter
Styrkommitténs möte
Utbildning för stödmottagare; med tyngdpunkt på krav och
regler vid redovisning av kostnader och ansökan om
utbetalning, grafiska riktlinjer, horisontella kriterier mm.
40 personer deltog.
Information till Övervakningskommittén om att Kommissionen
godkänt kommunikationsplanen.
Webben uppdateras löpande under året och nya webbsidan
www.interregnord.com lanserades i september; information
finns på svenska, finska och samiska.
Projektdatabas med förteckning över stödmottagare; alla
beviljade projekt publiceras på programmets webbsida
www.interregnord.com Uppgifter om stödmottagarnas namn,
projektens namn, det beviljade stödbeloppet, kontaktuppgifter
till projektansvarig samt en kortare beskrivning av projektet
anges i projektdatabasen.
Projektportfölj med förteckning över stödmottagare; som
information till Styrkommitté och Övervakningskommitté.
Projektportföljen uppdateras löpande med samtliga projekt som
beviljas stöd från programmet.
Intern information om programmet för avdelning Näringsliv på
Länsstyrelsen i Luleå via Koordinatorsgruppen.
Programsekretariat och informationspunkter (6 personer) har
utöver ovan uppräknade informationsinsatser uppskattningsvis
ca 20-30 kontakter/förfrågningar per månad och person via
personliga möten, e-post och telefonsamtal.

2-3 oktober 2008
9 oktober 2008
9 oktober 2008
Oktober 2008
25 november 2008

27 november 2008
Löpande 2008

Löpande 2008

Löpande 2008

Löpande 2008
Löpande 2008
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5.5 Indikatorer för informationsinsatser och offentlighetsåtgärder
Resultat
Informationsinsatser och
offentlighetsåtgärder
Årlig större
informationsinsats
Informationsseminarier;
För potentiella projektägare,
övriga aktörer, allmänheten

MÅL

2007

2008

1 /år

1

0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Summa
1

obegr
19

Utbildning för projektägare

1-2/ år

0

2

2

Information till Styrkommitté

Vid
behov

1

2

3

Information till
Övervakningskommittén

Vid
behov

0

3

3

Medieaktiviteter
- pressmeddelanden

Vid
behov
Vid
behov

0

2

2

0

3

3

1

1

1

1

1

0

1

1

E-nyhetsbrev

4/år

1

1

2

Flaggning

1/år

1

1

2

Annonsering i lokalpress
Webbsida
Projektbank – förteckning
över stödmottagare
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6

Sammanfattning

Programutfallet och programmets effektivitet bedöms med hjälp av för programmet
godkända indikatorer och kvalitativa resultat. Eftersom inga projekt har avslutats under
2008 kan ingen analys av uppnådda resultat i förhållande till de ursprungliga målen
presenteras i den aktuella årsrapporten. Först från och med 2009 års årsrapport kan ett
sådant analysarbete påbörjas då de första projekten förväntas vara avslutade då.
Under 2008 har 34 projekt beviljats stöd och 23 projekt har erhållit avslag i . Av de
beviljade projekten har 6 varit förstudieprojekt. Inga projekt har avslutats under 2008.
Till och med 2008-12-31 har totalt 9 662 304 euro (28%) av ERDF-medel beslutats i
programmet (i summan ingår även stöd till TA). Av de norska interregmedlen i
finansieringsplanen har 2 017 346 euro beslutats. Beslut om stöd till Teknisk Assistans
(TA) uppgår till 971 184 euro.
Prioriterat område 1 Utveckling av näringslivet
Under 2008 har det tagits 11 bifallsbeslut och 10 avslagsbeslut inom prioriterat område
1 Utveckling av näringslivet. Av budgeterade ERDF-medel har 2 695 365 euro (24%)
och av norska interregmedel har 705 701 euro (25%) beslutats under 2008.
Inom prioriterat område 1 Utveckling av näringslivet har finansiering beviljats till
projekt som berör samarbetet mellan små och medelstora företag och basindustrin,
kreativa näringar, besöksindustrin, informations- och kommunikationsindustrin samt
teknik-, produkt- och tjänsteföretagande inom ett hållbart energisystem. I dagsläget
finns det inga beviljade projekt inom utveckling av förnybara energiformer och
miljöteknologi, testverksamhet och utveckling av tjänstesektorn. I och med att det är
flera år kvar av programperioden, så finns det dock goda förhoppningar att även
projekt inom dessa utvecklingsområden kommer att presenteras i programmet.
Majoriteten av de beviljade projekten arbetar med att skapa gränsöverskridande
nätverk och affärsrelationer mellan små och medelstora företag samt med
internationalisering i form av marknadsutveckling och genomförande av gemensamma
marknadsundersökningar. I tre av de beviljade projekten arbetas det med gemensam
produktutveckling inom bl.a. besöksnäring, äldreomsorg och oljeanalys.
Prioriterat område 2 Forskning, utveckling och utbildning
Under 2008 har det tagits 5 bifallsbeslut och 5 avslagsbeslut inom prioriterat område 2
Forskning, utveckling och utbildning. Av de budgeterade ERDF-medlen har 2 011 174
euro (24%) och av norska interregmedel har 337 601 euro (17%) beslutats under 2008.
Inom prioriterat område 2 har finansiering beviljats till projekt som berör samarbetet
mellan basindustrin och små- och medelstora företag och för teknik-, produkt- och
tjänsteföretagande inom ett hållbart energisystem. Utveckling av kunskaper om
entreprenörskap, innovationer och innovationsmiljöer sker inom ramen för två projekt.
Bägge projekt innefattar insatser som syftar till att utveckla nya metoder för
företagsamhet och entreprenöriellt lärande i skolan. Ena projektet berör utvecklandet av
det entreprenöriella synsättet inom gymnasieskola och det andra inom högskola och
universitet.
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Det kan konstateras att utvecklingen av forsknings- och utbildningssamarbetet i
programområdet har påbörjats. Än så länge pågår samarbetet inom få ämnesområden
men förvaltningsmyndigheten ser med tillförsikt att det kommer att startas både
utbildnings- och forskningsprojekt även inom andra ämnesområden som t.ex.
miljöteknologi och IKT
Prioriterat område 3 Regional funktionalitet och identitet
Under 2008 har tagits 13 bifallsbeslut och 8 avslagsbeslut inom prioriterat område 3.
Regional funktionalitet och identitet. Av de budgeterade ERDF-medel har 2 909 581
euro (35%) och av norska interregmedel har 396 027 euro (20%) beslutats under 2008.
Det har beviljats finansiering till gränskommunala samarbetet inom hälsa- och sjukvård,
kommunal planering, vattenförsörjning och kommunal infrastruktur. Samtliga av dessa
projekt berör Tornedalen.
Utveckling av infrastruktur och kommunikationer sker inom ramen för tre projekt. I ett
av projekten arbetar basindustriföretagen, banhållarna och de regionala
planeringsmyndigheterna tillsammans för att utveckla hållbara transportmöjligheter på
Nordkalotten. Det andra projektet syftar till att utarbeta en struktur över logistiken
mellan Kirunas och Narviks kommuner kopplat till transportering av brännbart avfall.
Det tredje projektet syftar till att utveckla flygtrafik mellan Luleå och Tromsö.
Fyra projekt berör stimulering av kultur- och erfarenhetsutbyte samt
kunskapsutveckling i programområdet. I tre av dessa projekt arbetas det med att
synliggöra och bevara programområdets kultur och kulturarv. Det fjärde projektet
handlar om erfarenhets- och kunskapsutbyte kopplat till globala förändringar och hur
Nordkalotten som region påverkas av dem.
I dagsläget finns det inga beviljade projekt inom myndighetssamarbete och
ungdomssamarbete (småskaliga ungdomsprojekt). I och med att det är flera år kvar av
programperioden, så finns det dock goda förhoppningar att även projekt inom dessa
utvecklingsområden kommer att presenteras i programmet.
Prioriterat område 4 Delprogram Sápmi
Under 2008 har det tagits 5 bifallsbeslut och 0 avslagsbeslut inom prioriterat område 4.
Delprogram Sápmi. Av budgeterade ERDF- medel har 1 075 000 euro (25%) och av
norska interregmedel har 578 017 euro (32%) beslutats under 2008.
De beviljade projekten berör samarbetsområden samiskt språk och kultur och identitet.
Under året har 25 % av budgeten beslutats och således kan det konstateras att
programmet har fått en bra start. Det finns goda förhoppningar att det kommer in fler
ansökningar inom prioriterat område 4, särskilt inom området som berör traditionella
samiska näringar och nya näringsverksamheter
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7

Bilagor

7.1

Resultatutvecklingen

I programmet har inga projekt ännu avslutats, därför kan endast en presentation över
förväntat resultat i programmet redovisas. Allt eftersom projekt avslutas kommer
resultaten från dessa att redovisas i kommande årsrapporter.

Prioriterat område 1, Utveckling av näringslivet

Prioriterat område 1

Mål
2007

2008

2009

2010

Resultat
2011
2012

2013

2014

2015

Summa

Aktivitetsindikatorer
Antal personer som tagit del
av näringslivsinriktade
kompetensutvecklande
insatser
Antal kvinnor
Antal män

500
200
300

0

0

Antal företag som tagit del
av marknadsundersökningar
och/eller marknadsaktiviteter
för internationellt inriktade
företag
- ägda av kvinnor
- ägda av män
- blandat ägande

50
15
30
5

0

0

Antal gränsöverskridande
nätverk för tjänste- och
produktutveckling

10

0

0

500
200
300

0

0

Antal personer som deltagit i
aktiviteter för
gränsöverskridande
erfarenhetsutbyte och
kunskapshöjning kopplat till
gränsregional
näringslivsutveckling
Antal kvinnor
Antal män
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Resultat

Mål
Prioriterat område 1

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Summa

Resultatindikatorer
Antal nya produkter som
uppstår som resultat av
företagens
innovationsverksamhet

20

0

0

Antal nya
produktionsmetoder som
uppstår som resultat av
företagens
innovationsverksamhet

10

0

0

Antal nya tjänster som
uppstår som resultat av
företagens
innovationsverksamhet

10

0

0

Antal nya
gränsöverskridande
affärsrelationer

30

0

0

Antal företag som påbörjat
en marknadsutvidgning
- ägda av kvinnor
- ägda av män
- blandat ägande

35
10
20
5

0

0

Antal företag som utökat
sina produkter/tjänster som
baseras på kultur och
kulturarv
- ägda av kvinnor
- ägda av män
- blandat ägande

5

0

0

Antal företag som deltagit i
programfinansierade
gränsöverskridande
näringslivsutvecklande
projekt
- ägda av kvinnor
- ägda av män
- blandat ägande

300

0

0

Antal unga (16-28 år)
innovatörer/entreprenörer
som deltagit i
gränsöverskridande
näringslivsutvecklande
projekt
Antal kvinnor
Antal män

60
25
35
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Resultat

Mål
Prioriterat område 1

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Summa

2009

2010

Resultat
2011
2012

2013

2014

2015

Summa

Effektindikatorer
Antal nya arbetstillfällen som
skapats som en direkt följd
av projektets verksamhet
- till kvinnor
- till män
Antal nya företag
- ägda av kvinnor
- ägda av män
- blandat ägande

50
20
30
9
3
5
1

Antal företag som ökat sin
omsättning
- ägda av kvinnor
- ägda av män
- blandat ägande

Antal företag som startat en
ny gränsöverskridande
affärsverksamhet
- ägda av kvinnor
- ägda av män
- blandat ägande

0

0

0

0

35
10
20
5

0

0

15
6
8
1

0

0

Mål
Prioriterat område 1

2007

2008

Jämställdhet och
integration/mångfald
Antal projekt med insatser
som bidrar till ökat
företagande och
sysselsättning bland kvinnor
Antal projekt med insatser
som bidrar till ökad
mångfald inom
gränsregional utveckling

15

0

0

3

0

0

200

0

0

Hållbar utveckling
Antal företag som tagit del
av insatser som höjer
företagens miljömedvetenhet
och/eller främjar utveckling
av miljövänliga produkter
och produktionsmetoder
- ägda av kvinnor
- ägda av män
- blandat ägande
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Prioriterat område 2, Forskning, utveckling och utbildning
2009

2010

Resultat
2011
2012

2009

2010

2011

Mål
Prioriterat område 2

2007

2008

2013

2014

2015

Summa

2013

2014

2015

Summa

Aktivitetsindikatorer
Antal projekt som utvecklat
gemensamma
utbildningsprogram

10

0

0

Antal projekt som utvecklat
gemensamma
forskningsmiljöer inom
tillämpad forskning

30

0

0

300
120
180

0

0

Antal personer som deltagit i
aktiviteter för
erfarenhetsutbyte och
kunskapshöjning kopplat till
innovationsverksamhet,
entreprenörskap och/eller
innovationsmiljöer
Antal kvinnor
Antal män

Resultat

Mål
Prioriterat område 2

2007

2008

2012

Resultatindikatorer
Antal genomförda
gränsöverskridande
utbildningsprogram
Antal personer som deltagit i
gemensamma
utbildningsinsatser
Antal kvinnor
Antal män

5

0

0

100
40
60

Antal inskickade ansökningar
till CIP

6

0

0

Antal inskickade ansökningar
till CRAFT

5

0

0

Antal inskickade ansökningar
till FP 7

5

0

0

20

0

0

250
125
125

0

0

150
75
75

0

0

Antal programfinansierade
forskningsinsatser inom
tillämpad forskning
Antal företag som deltagit i
programfinansierade
forskningsinsatser
- ägda av kvinnor
- ägda av män
- blandat ägande
Antal ungdomar (16-28 år) som
deltar i gränsöverskridande
aktiviteter
Antal kvinnor
Antal män
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Resultat

Mål
Prioriterat område 2

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Summa

Effektindikatorer
Antal nya arbetstillfällen som
skapats som en direkt följd av
projektets verksamhet
- till kvinnor
- till män

40
20
20

0

0

Antal gränsöverskridande
utbildningsprogram som
skapats som en direkt följd av
projektets verksamhet

5

0

0

Antal beviljade ansökningar i
CIP

2

0

0

Antal beviljade ansökningar i
CRAFT

2

0

0

Antal beviljade ansökningar i
FP7

2

0

0

Resultat

Mål
Prioriterat område 2

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Summa

Jämställdhet och
integration/mångfald
Antal projekt som innefattar
insatser som bidrar till att
bryta traditionella könsroller
inom utbildning/forskning

6

0

0

Antal projekt som innefattar
insatser som bidrar till ökad
mångfald inom
utbildning/forskning

3

0

0

Antal projekt som bidrar till
utveckling av effektivare och
miljövänligare energiformer
och teknologier

8

0

0

Antal projekt som bidrar till
utveckling av metoder för
hållbart nyttjande av regionens
natur- och kulturvärden

3

0

0

Hållbar utveckling
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Prioriterat område 3, Regional funktionalitet och identitet
Mål
Prioriterat område 3

2007

2008

2009

2010

Resultat
2011
2012

2013

2014

2015

Summa

Aktivitetsindikatorer
Antal projekt som utvecklat
gränsöverskridande
infrastruktur

15

0

0

Antal projekt som utvecklat
myndighetssamarbete över
gränserna

8

0

0

Antal projekt som utvecklat
gemensamt offentligt
serviceutbud och/eller
infrastruktur

8

0

0

10

0

0

3 000
1 500
1 500

0

0

3

0

0

600

0

0

Antal projekt som arbetat
med att synliggöra och
bevara områdets kultur
Antal personer som deltagit i
aktiviteter för
erfarenhetsutbyte och
kunskapshöjning med
koppling till gränsregional
utveckling
Antal kvinnor
Antal män
Antal projekt som utvecklat
nya kanaler/metoder för
informationsspridning
Antal ungdomar (16-28 år)
som deltagit i småskaliga
ungdomsprojekt som
initierats av ungdomar
Antal kvinnor
Antal män
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Resultat

Mål
Prioriterat område 3

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Summa

Resultatindikatorer
Antal resenärer som utnyttjar
de förbättrade möjligheterna
för gränsöverskridande
persontrafik

5 000

0

0

Antal utredningar/studier
som ligger till grund för
utveckling av
gränsöverskridande
infrastruktur

5

0

0

Antal nya
infrastrukturlösningar som
förbättrar regionens
funktionalitet

2

0

0

Antal förvaltnings- och/eller
samarbetsplaner för
gränsöverskridande
myndighetssamarbete

2

0

0

Antal utredningar/studier
som ligger till grund för
utveckling av
gränskommunal service
och/eller infrastruktur

3

0

0

Antal gemensamma
gränsöverskridande service
och/eller infrastrukturer

2

0

0

2 000
1 000
1 000

0

0

3

0

0

Antal personer som deltagit i
aktiviteter för att synliggöra
och bevara områdets kultur
Antal kvinnor
Antal män
Antal nya kanaler/metoder för
informationsspridning
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Resultat
Prioriterat område 3

Mål

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Summ
a

Effektindikatorer
Antal nya arbetstillfällen
som skapats som en direkt
följd av projektets
verksamhet
- till kvinnor
- till män

20
10
10

0

0

Antal gränsöverskridande
förbindelser för
persontrafik

2

0

0

Antal ton ökad mängd
gränsöverskridande
godstrafik per väg
(Haparanda, Riksgränsen,
Kilpisjärvi)

5%
ökn.

0%

0%

Antal ton ökad mängd
gränsöverskridande
godstrafik per järnväg
(Haparanda, Riksgränsen)

10%
ökn.

0%

0%

5 000

0

0

2

0

0

Antal nya ITtjänsteleverantörer

2

Antal nätverk för
gränsöverskridande
myndighetssamarbete

2

Antal personer som berörs
av gränskommunal service
och/eller infrastruktur
Antal nya
informationskanaler som
inte skulle ha funnits utan
projektet

Mål
Prioriterat område 3

Resultat
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Summa

Jämställdhet och
integration/mångfald
Antal projekt som bidrar
till erfarenhetsutbyte
mellan aktörer som arbetar
med frågor kopplade till
integration och mångfald

5

0

0

Antal projekt som berör
gemensam vård och
bevarande av natur- och
kulturtillgångar

6

0

0

Antal projekt som berör
förebyggande av
naturbetingade och
tekniska risker

6

0

0

Hållbar utveckling
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Prioriterat område 4, Delprogram Sápmi – gränslös utveckling
Mål
Prioriterat område 4

2007

2008

2009

2010

Resultat
2011
2012

2013

2014

2015

Summa

Aktivitetsindikatorer
Antal personer som tagit del
av näringslivsinriktade
kompetensutvecklande
insatser
Antal kvinnor
Antal män

80
30
50

0

0

Antal företag som tagit del av
marknadsundersökningar
och/eller marknadsaktiviteter
för samiska företag
- ägda av kvinnor
- ägda av män
- blandat ägande

30
7
8
15

0

0

Antal gränsöverskridande
nätverk för metod- och
produktutveckling

5

0

0

Antal projekt som utvecklat
gemensamma forskningsoch/eller utbildningsmiljöer

8

0

0

Antal projekt som arbetat
med synliggörande och/eller
bevarande av samisk kultur

8

0

0

Antal projekt som utvecklat
nya kanaler/metoder för
informationsspridning

4

0

0

Antal projekt som utvecklat
gränsöverskridande
samarbete (nätverk med
minst tre aktörer)

6

0

0
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Resultat

Mål
Prioriterat område 4

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Summa

Resultatindikatorer
Antal nya produkter/tjänster
som uppstår som resultat av
företagens
innovationsverksamhet

5

0

0

Antal nya
produktionsmetoder som
uppstår som resultat av
företagens
innovationsverksamhet

5

0

0

Antal företag som deltagit i
programfinansierade
gränsöverskridande
näringslivsutvecklande
projekt
- ägda av kvinnor
- ägda av män
- blandat ägande

40
8
12
20

0

0

Antal ungdomar (16-28 år)
som deltagit i
gränsöverskridande
utvecklingsprojekt
Antal kvinnor
Antal män

100
50
50

0

0

4

0

0

Antal personer som deltagit i
kulturella aktiviteter för
synliggörande och/eller
bevarande av samisk kultur
Antal kvinnor
Antal män

400
200
200

0

0

Antal genomförda aktiviteter
för synliggörande och/eller
bevarande av samisk kultur

40

0

0

Antal nya kanaler/metoder för
informationsspridning

3

0

0

Antal genomförda
gränsöverskridande
utbildningsprogram

5

0

0

350
200
150

0

0

Antal programfinansierade
forskningsinsatser inom
tillämpad forskning

Antal personer som deltagit i
gemensamma
utbildningsinsatser
Antal kvinnor
Antal män
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Resultat

Mål
Prioriterat område 4

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Summa

2009

2010

Resultat
2011
2012

2013

2014

2015

Summa

Effektindikatorer
Antal nya arbetstillfällen som
skapats som en direkt följd av
projektets verksamhet
- till kvinnor
- till män
Antal nya företag
- ägda av kvinnor
- ägda av män
- blandat ägande

5
3
2
4
2
1
1

0

0

0

0

Antal nya
informationskanaler som inte
skulle ha funnits utan
projektet

3

0

0

Antal varaktiga nätverk som
inte skulle ha skapats utan
projektet

6

0

0

Mål
Prioriterat område 4

2007

2008

Jämställdhet och
integration/mångfald
Antal projekt som aktivt
bidrar till insatser för att
främja balans mellan könen

3

0

0

Antal projekt som bidrar till
utveckling av metoder för
hållbar utveckling av miljön

5

0

0

Antal projekt som bidrar till
att synliggöra samisk
traditionell kunskap

5

0

0

6

0

0

Hållbar utveckling

Samiska språket
Antal projekt som specifikt
främjar den samiska
språkutvecklingen
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6.2

Finansiell information
Prioriterade områden per finansieringkälla (EUR)
Ingen av stödmottagarna som blev beviljade stöd hade lämnat in ansökan om
utbetalning av stödet under 2008 och därför skedde heller inga utbetalningar till
stödmottagare under 2008.

Alla belopp anges i
EURO

Utgifter som betalats av
stödmottagarna och som
ingår i begäran om
utbetalning som sänts till
förvaltningsmyndigheten

Motsvarande offentligt
stöd

Utgifter som betalats av
det organ som ansvarar för Summma
betalningar från
utbetalningar till
kommissionen
stödmottagarna

Privata utgifter

Prioriterat område 1
ERUF
Därav utgifter av ESF-typ
Därav utgifter av ERUF-typ

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Prioriterat område 2
ERUF
Därav utgifter av ESF-typ
Därav utgifter av ERUF-typ
Prioriterat område 3
ERUF
Därav utgifter av ESF-typ
Därav utgifter av ERUF-typ
Prioriterat område 4
ERUF
Därav utgifter av ESF-typ
Därav utgifter av ERUF-typ
Prioriterat område 5
ERUF
Därav utgifter av ESF-typ
Därav utgifter av ERUF-typ
Slutsumma
Summa för regioner med
övergångsstöd som ingår i
slutsumman

ea

Summa för regioner utan
övergångsstöd som ingår i
slutsumman

ea
0

ea
0

ea
0

ea
0

0

Utgifter av ESF-typ som ingår
i slutsumman om det
operativa programmet
medfinansieras av ERUF

ea

ea

ea

ea

ea

Utgifter av ERUF-typ som
ingår i slutsumman om det
operativa programmet
medfinansieras av ESF

ea

ea

ea

ea

ea

65

6.3

Användning av stödet från fonderna
I tabellen redovisas en kumulativ uppdelning i kategorier av gemenskapens stöd. Koder
för prioriterade områden, finansieringsform, typ av område, näringsgren och region är i
enlighet med tabellerna i bilaga II förordning nr (EG) 1828/2006.

Prioriterat
område
01
02
03
04
05
05
05
06
09
09
10
13
13
13
25
26
26
42
53
56
58
72
72
75
79
80
81
81
85
86

Finansieringsform
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Typ av
område
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08

Näringsgren

Region

17
17
17
22
00
17
00
17
17
19
00
11
11
17
21
00
00
17
18
18
17
00
17
17

Gränsöverskridande
Gränsöverskridande
Gränsöverskridande
Gränsöverskridande
Gränsöverskridande
Gränsöverskridande
Gränsöverskridande
Gränsöverskridande
Gränsöverskridande
Gränsöverskridande
Gränsöverskridande
Gränsöverskridande
Gränsöverskridande
Gränsöverskridande
Gränsöverskridande
Gränsöverskridande
Gränsöverskridande
Gränsöverskridande
Gränsöverskridande
Gränsöverskridande
Gränsöverskridande
Gränsöverskridande
Gränsöverskridande
Gränsöverskridande
Gränsöverskridande
Gränsöverskridande
Gränsöverskridande
Gränsöverskridande
Gränsöverskridande
Gränsöverskridande
Summa

Belopp
EURO
132 599
0
0
486 600
63 064
429 963
1 054 578
0
825 600
63 560
6 000
210 000
207 601
54 246
237 078
17 625
108 600
900 000
852 000
0
1 463 253
277 174
606 000
227 528
0
0
407 122
60 929
833 034
138 150
9 662 304
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