ÖSTERSJÖPROGRAMMET
Transnationellt samarbete Östersjöregionen Hav Energi Transport Innovation
Östersjöprogrammet (Baltic Sea Region Programme) är ett av de centrala transnationella programmen

inom EU:s territoriella samarbeten. Ett utkast om programförslag för perioden 2014-2020
publicerades i januari 2014, och synpunkter på utkastet från berörda aktörer har nu samlats in varpå
programmet formellt ska godkännas. Officiell lansering och de första utlysningarna förväntas äga rum
i slutet på 2014.

Mål med Östersjöprogrammet
Målsättningen med Östersjöprogrammet är att
Östersjöregionen vara ett område som är attraktivt att bo,
arbeta och investera i. Programmet ska stärka en
integrerad territoriell utveckling och samverkan mellan
länder och olika aktörer i Östersjöregionen för att främja
ett område som kännetecknas av innovation,
lättillgänglighet och hållbarhet. Regional utveckling
genom transnationellt samarbete ska leda till smarta
lösningar på gemensamma problem.

Programmets utformning
I utkastet om förslag till program har fyra
prioritetsområden tagits fram med bakgrund i
identifierade transnationella utmaningar och möjligheter i
Östersjöregionen. De fyra prioriteringsområdena utgörs
av:
o Innovationskapacitet. Stärka forskning, teknisk
utveckling och innovation med särskilt fokus på
utbyggnad av innovationsinfrastruktur och smart
specialisering.
o Effektiv hantering av naturresurser. Bevara och
skydda miljön och uppmuntra till effektivt användning
av resurser. Satsningar kan göras inom områden som
bidrar till att skydda havsmiljö och främjar blå tillväxt,
förnybar energi etc.
o Hållbara transporter. Främja hållbara transporter och
avlägsna flaskhalsar i infrastrukturnätet. Innefattar
främjandet av interoperabilitet, tillgänglighet till
avlägsna områden, maritim säkerhet och miljövänliga
urbana transportsystem.

Kort om Östersjöprogrammet
o Uppskattad budget (ej fastställd): Cirka 2,3
miljarder kr (263,8 miljoner euro)
o Tidigare program: Östersjöprogrammet 20072013
o Ansvarig myndighet i Sverige: Tillväxtverket
o Länkar för mer information
Utkast till förslag om program:
http://eu.baltic.net/download.php?type=file&
id=2518
Tillväxtverkets hemsida för programmet:
interreg.tillvaxtverket.se
Länk till programmets hemsida:
http://www.eu.baltic.net/

o Institutionell
kapacitet
och
makro-regionalt
samarbete. Förbättra den institutionella kapaciteten
för offentliga myndigheter och intressenter samt
främja en effektiv offentlig förvaltning.

Vem kan söka?
Perioden 2014-2020 ingår åtta av EU:s medlemsstater
(Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen,
Sverige och delar av Tyskland) samt samarbetsländerna
Norge, Vitryssland och delar av Ryssland i programmet.
Nationella, regionala, och lokala offentliga myndigheter
samt offentliga forsknings- och utbildningsinstitutioner
kan söka stöd. Enligt förslag till program kommer även
privata, vinstdrivande aktörer kunna delta som fullvärdiga
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samarbetspartners, vilket de tidigare inte hade möjlighet
att göra inom Östersjöprogrammet. En grundläggande
förutsättning för att söka stöd är att projektsamarbetet

sker mellan minst tre aktörer från minst tre länder, varav
minst en aktör ska komma från en medlemsstat i EU.
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