
 

 

 

 

 

GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK 

DIREKTORAT B: STRUKTUR- OCH SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 

 

REGIONAL UTVECKLING 
 

 

 

 

 

HINDER FÖR SÖKANDE AV STÖD FRÅN 
STRUKTURFONDERNA 

 

STUDIE 

SAMMANFATTNING 
 

Sammandrag 

I denna undersökning analyseras de faktorer som gör det enklare eller svårare 
för lokala berörda parter och företag att besluta sig för att ansöka om stöd från 
strukturfonderna (SF). Under den nuvarande ekonomiska nedgången är det 
viktigt att locka så många sökande som möjligt. Genom en omfattande 
litteraturöversikt, fallstudier och frågeformulär görs i denna studie ett försök att 
besvara frågor om vad som kan göras för att få fler ansökningar och hur 
framgångsrika sökandes medverkan kan göras mer effektiv. I studien ges ett 
antal specifika rekommendationer för beslutsfattare på lokal, regional och 
nationell nivå samt på EU-nivå. 

 

IP/B/REGI/FWC/2010-002/Lot1/C1/SC2  20.2.2012 

PE 474.525  SV 

 

 



Denna utredning har beställts av Europaparlamentets utskott för regional utveckling. 
 
FÖRFATTARE 
 
Metis GmbH: Herta Tödtling-Schönhofer, Christine Hamza  
EPRC, University of Strathclyde: Laura Polverari, John Bachtler  
 
ANSVARIG HANDLÄGGARE 
 
Esther Kramer 
Utredningsavdelning B: Struktur- och sammanhållningspolitik 
Europaparlamentet 
B-1047 Bryssel 
E-post: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
REDAKTIONSASSISTENT 
 
Lea Poljančić 
 
SPRÅKVERSIONER 
 
Original: EN 
Översättning: DE, FR. 
Sammanfattning: BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, 
RO, SK, SL, SV. 
 
OM UTGIVAREN 
 
För att kontakta utredningsavdelningen eller prenumerera på det månatliga nyhetsbrevet, 
vänligen skriv till: poldep-cohesion@europarl.europa.eu. 
 
Texten färdigställdes i februari 2012. 
Bryssel, © Europeiska unionen, 2012. 
 
Detta dokument finns tillgängligt på följande webbplats: 
http://www.europarl.europa.eu/studies. 
 
ANSVARSFRISKRIVNING 
 
De åsikter som uttrycks i texten är helt och hållet skribenternas egna och överensstämmer 
inte nödvändigtvis med Europaparlamentets officiella ståndpunkt. 
 
Reproduktion och översättning i icke-kommersiella syften är tillåten, under förutsättning att 
källan anges och att utgivaren meddelas i förväg samt tillställs en kopia. 

mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/studies


Hinder för sökande av stöd från strukturfonderna 

 

FÖRTECKNING ÖVER FÖRKORTNINGAR  
AM Attesterande myndighet  

BRU Byrå för regional utveckling 

CBC Gränsöverskridande samarbete (Cross-Border Cooperation) 

CUP  Codice Unico di Progetto, kKod för enskilt projekt 

EERP Ekonomisk återhämtningsplan för Europa (European Economic Recovery 
Plan) 

EFF Europeiska fiskerifonden 

EJFLU Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 

EK Europeiska kommissionen 

EP Europaparlamentet 

EPC Europaprogramchef (European Programme Executive) 

Eruf Europeiska regionala utvecklingsfonden 

ESF Europeiska socialfonden 

ETC Europeiskt territoriellt samarbete (European Territorial Cooperation) 

EU Europeiska unionen 

FEU Fördraget om Europeiska unionen 

FEUF Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

FM Förvaltningsmyndighet 

FO Förmedlande organ 

FS Frågor och svar 

GD Generaldirektorat 

HEI Högre utbildningsanstalt (Higher Education Institution) 

IA Intresseanmälning 

IFV Institution för vidareutbildning 

IFV Institution för vidareutbildning 

IKT Informations- och kommunikationsteknik 

Jasmin
e 

Gemensam åtgärd till stöd för mikrofinansinstitut i Europa (Joint Action to 
Support Micro-finance Institutions in Europe) 

Jaspers Gemensamt stöd till projekt i de europeiska regionerna (Joint Assistance to 
Support Projects in European Regions) 

Jeremie Initiativet för gemensamma europeiska resurser för mikroföretag till 
medelstora företag (Joint European Resources for Micro to Medium 
Enterprises Initiative) 
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Jessica Gemensamt europeiskt stöd till hållbara investeringar i stadsområden 
(Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) 

JTS Det gemensamma tekniska sekretariatet (Joint Technical Secretariat) 

KONV Konvergens  

KSU Nationellt nätverk av företagsstödcenter  

LGH Landesgewerbeförderungsstelle des Handwerks i NRW 

LLS Lokalsamhällen och lokalt självstyre 

M Miljoner 

mMd  Miljard(er) 

MGP Meistergründungsprämie 

MLLS Minister för lokalsamhällen och lokalt självstyre 

MS Medlemsstat(er) 

NGO Icke-statliga organisationer (Non-Governmental Organizations) 

NKP Nationell kontaktpunkt 

NRW Nordrhein-Westfalen 

NSRF Nationell strategisk referensram (National Strategic Reference Framework) 

NWDA North West Development Agency 

NWOP North West of England OP 

OP Operativt program 

PEB Projektengagemangsbesök (Project Engagement Visits) 

PMC Kommittén för övervakning av programmet (Programme Monitoring 
Committee)  

RKS Regional konkurrenskraft och sysselsättning 

RM Revisionsmyndighet 

RMR Regionala miljö- och rådgivningscenter 

SF Sammanhållningsfonden 

SF Strukturfonderna 

SMF Små och medelstora företag  

SP Sammanhållningspolitik 

SÖE Sydöstra Europa 

TH Teknisk hjälp 

TS Territoriellt samarbete 

ÅGR Årlig genomföranderapport 
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SAMMANFATTNING  

1. Bakgrund 

Genomförandet av sammanhållningspolitiken via strukturfonder är en av grunderna i EU:s 
arbete. 35,7 procent av EU:s budget (cirka 347 miljarder euro) har avsatts till detta för den 
innevarande programperioden 2007–2013. Mot bakgrund av att EU upplever den värsta 
ekonomiska tillbakagången sedan 1930-talet innebär dessa fonder betydande möjligheter 
att skapa sysselsättning och göra investeringar, både genom stöd till befintliga företags 
utveckling och uppmuntran till presumtiva entreprenörer att starta nya företag. De senaste 
tre åren har cirka 27 procent av de tillgängliga medlen, eller 93 miljarder euro, investerats i 
sysselsättning och tillväxt i Europa. 
EU har utvecklat sina instrument för sammanhållningspolitiken i över fyrtio år. Under denna 
tid har man ägnat sig mycket åt att analysera vilken nytta fonderna gjort och åt att 
fastställa, anta och genomföra nödvändiga förändringar. Det viktigaste resultatet av senare 
tids analyser är att man konstaterat den låga graden av utnyttjande av strukturfonderna i 
denna programperiod, 2007–2013. Flera faktorer har beskrivits i detta sammanhang, till 
exempel flaskhalsar i den administrativa kapaciteten och bristande medfinansiering. Något 
som hittills inte analyserats är frågan om strukturfondernas tillgänglighet för de sökande. 
Relativt få undersökningar har gjorts av en av de mest grundläggande frågorna – den om 
att stimulera och locka till ansökningar av stöd från fonderna.  
När det gäller detta påtalades i 2009 års Barca-rapport1 att det inte finns något tydligt 
helhetsperspektiv på hur väl sammanhållningspolitiken fungerar inom EU. Det finns många 
studier och rapporter om den fysiska infrastruktur som byggts upp, om vilka företag som 
fått stöd och till och med om vilka arbetstillfällen som skapats. Men de flesta av dessa 
studier och rapporter är främst inriktade på utvärderingen av kvantitativa data om insatser 
och utnyttjandegrader. Debatten om resultaten förs vanligen bara mellan dem som är 
direkt inblandade i programmets utveckling och ledning. Målgrupper och mottagare 
kommer sällan till tals.  
Statistiken visar att finansieringsmöjligheterna utnyttjas mindre i vissa medlemsstater än i 
andra. Detta kan vara en del av förklaringen till varför många EU-medborgare inte känner 
till och därmed är skeptiska till EU:s insatser. Vissa siffror tyder på att ungefär en tredjedel 
av medborgarna känner till EU-stödda projekt, men bara 10 procent tror att de har haft 
direkt nytta av dem. 
Brister i lokala, regionala eller nationella administrativa tjänster är lätta att uppfatta och 
bidrar utan tvekan till ett lågt utnyttjande i vissa områden. Sådana frågor utgör för 
närvarande som mest hälften av en mer komplex bild. Den andra delen av bilden utgörs av 
frågan om varför företag, lokala organ, läroanstalter, icke-statliga organisationer och andra 
instanser i vissa delar av EU är mer motvilliga till att ansöka om EU-stöd.  
Mot bakgrund av detta ger denna studie en informativ inblick i de hinder, både upplevda 
och faktiska, som de sökande möter när de ansöker om Eruf-medel. Resultaten av denna 
studie ska tolkas mot bakgrund av ett viktigt förbehåll.  

                                                 
1  Barca, F., An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A place based approach to meeting European Union 

challenges and expectations, en oberoende rapport utarbetad på begäran av Danuta Hübner, 
kommissionsledamot med ansvar för regionalpolitik, Eurada, april 2009. 
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Det finns inga tillförlitliga statistikuppgifter eller resultat om dem som antingen inte ansett 
det lönt att söka eller av olika skäl aldrig kontaktat ett lokalkontor eller fyllt i ett 
ansökningsformulär. 

2. Studiens syfte 

Syftet med denna studie är att fastställa de huvudfaktorer som presumtiva sökande 
upplever som uppmuntrande respektive avskräckande när de överväger att ansöka om 
medel från strukturfonderna. Ett tema är att förfarandena är för betungande eller 
komplexa. I studien undersöks detta argument genom en granskning av problem med 
administrativa förfaranden i olika system. Denna analys kommer att göra det lättare att se 
var detta slags problem uppstår (på europeisk, nationell eller regional nivå) och därmed 
kunna leda till förslag på målinriktade lösningar.  
I studien undersöks också olika ansökarprofiler, för att det ska gå att se vilka typer av 
organisationer och organ som brukar söka och vad som får dem att göra det, och på 
grundval av detta komma fram till hur andra skulle kunna lockas att söka. I studien görs 
också en med nödvändighet preliminär granskning av effekterna av de 
förenklingsförfaranden som infördes 2009 på grund av den aktuella ekonomiska 
nedgången. 
Under undersökningens gång och skrivandet av rapporten har inriktningen varit att 
fastställa exempel på ”bästa praxis” från olika initiativ och medlemsstater. Det som 
fungerar väl i en situation kan möjligtvis anpassas (men inte bara tillämpas i oförändrad 
form) så att det fungerar lika bra i ett annat sammanhang. 
Tre huvudsakliga forskningsstrategier har använts i denna studie. Den första var en 
litteraturöversikt, den andra en serie fallstudier av nio olika operativa program och den 
tredje en serie telefon- eller online-intervjuer som följdes upp med ett frågeformulär. 
Fallstudierna gjordes av operativa program i Österrike/Slovakien, Frankrike, Tyskland, 
Grekland, Italien, Polen, Slovakien, Storbritannien och det transnationella programmet för 
sydöstra Europa. Mer än femtio intervjuer gjordes, och frågeformulären spreds till många 
berörda parter. Baserat på källor, målinriktad forskning och analys avslutas studien med ett 
antal specifika rekommendationer om åtgärder på lokal, regional, nationell och europeisk 
nivå. 

3. Studiens innehåll 

I kapitel 1 i studien presenteras sammanhållningspolitiken och strukturfonderna. I kapitel 2 
redogörs för den metod som använts, med litteraturöversikten, fallstudierna och 
intervjuerna. I kapitel 3 undersöks vem som ansöker om stöd från strukturfonderna och de 
bakomliggande motivationerna och upplevelserna. En kort beskrivning ges av den 
nuvarande programperioden, 2007–2013, dess programutvecklingsprocess och relevansen 
av de olika faserna i programprocessen för de sökande. En definition ges också av sju 
kategorier sökande som kan ha nytta av bidrag från strukturfonderna. 
De sökandes roll i förberedelse- och programarbetet för strukturfonderna återstår ännu att 
analysera på europeisk nivå, vilket är något förvånande. Eftersom strukturfondernas 
användning och tilldelning är ett gemensamt ansvar för EU och medlemsstaterna är denna 
frånvaro av analys ett stort problem. En viktig del i framgången för alla program består i 
att fastställa och nå sin möjliga målgrupp.  
Därför analyseras i studien de sökandes position i processen för strukturfondernas 
användning, och en schematisk presentation görs av de olika faserna i 
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ansökningsprocessen, med särskild betoning på presumtiva sökandes roller och 
möjligheter: 

 Informationsåtgärderna är den första fasen där presumtiva sökande görs 
medvetna om program som de kan ansöka om finansiering från. I vissa fall är 
målgruppen för sådana informationsåtgärder relativt tydlig, men inte alltid. Intryck 
och uppfattningar spelar en roll i detta sammanhang, eftersom vissa kategorier av 
sökande tror att EU-program är alltför byråkratiska och ligger utom räckhåll för 
dem. Det finns inte mycket forskning om detta på grund av möjliga konflikter med 
lagar om och praxis för datasäkerhet. Sådana faktorer har också begränsat viss 
forskning i denna studie.  

 I den andra fasen beslutar sig presumtiva sökande för att göra en ansökan. 
De tillgängliga informations- och stödtjänsterna spelar en central roll, liksom den 
sökandes förmåga att utarbeta sin ansökan. Offentliga organ, universitet och större 
företag har bättre förutsättningar att kunna utarbeta och lämna in ansökningar än 
småföretag eller ensamföretagare. Det finns inte mycket tillgänglig information om 
de sökandes möjligheter att utarbeta sina ansökningar.  

 Den tredje fasen är urvalsprocessen och den fjärde är den faktiska 
tilldelningen eller finansieringen.  
De två sista faserna är helt och hållet genomförandeorganens ansvar (till exempel 
förvaltningsmyndigheter och förmedlande organ2). Deras arbete påverkar inte bara 
tilldelningen, utan också det sätt på vilket presumtiva sökande ser på processen 
som helhet. Om urvalsprocessen är effektiv och i rimlig grad öppen och om 
tilldelningen av medel görs på lämpligt sätt så är det sannolikt att det blir fler 
sökande i nästa ansökningsomgång. En motsatt effekt är också möjlig. 

I kapitel 4 behandlas många olika slags faktorer som är av betydelse för strukturfondernas 
tillgänglighet för de sökande. Då det inte finns någon övergripande systematisk och 
analytisk europeisk forskning om frågan om hinder för sökande går det inte att få fram 
några tydliga siffror för de sökandes värdering av programperioderna 2000–2006 och 
2007–2013. Den forskning som finns tenderar att vara inriktad på särskilda 
ämnesområden, särskilda operativa program eller delar av programmens livscykel och 
erfarenheterna från en viss medlemsstat. 
I denna studie behandlas de olika hindren för sökande genom gruppering under fyra olika 
rubriker: Faktorer på europeisk nivå, nationell nivå, programhanteringsnivå och 
operativ nivå. 
På den europeiska nivån fastställs ramverket, bestämmelserna och inriktningen för 
strukturfonderna i en dialog mellan de europeiska institutionerna och medlemsstaterna. I 
medlemsstater där de lokala och regionala nivåerna deltar aktivt och hjälper till att utforma 
den nationella strategiska referensramen kan slutanvändarnas synpunkter formuleras 
bättre. Kraven på kommunikationsaktiviteter kan också fastställas på ett användbart sätt. 
Under den nuvarande programperioden (2007–2013) är förvaltningsmyndigheterna till 
exempel skyldiga att utarbeta kommunikationsstrategier för operativa program där det 
måste ingå regelbundna offentliga evenemang och publicering av en lista med slutliga 
stödmottagare och de belopp dessa tilldelats. 
Åtgärder för att förenkla förfarandena har gradvis införts från den europeiska nivån och 
införandet av dem har påskyndats på grund av den ekonomiska nedgången. I åtgärderna 

                                                 
2  Ett förmedlande organ är ett organ som agerar under ansvar mot en förvaltningsmyndighet och för dennas 

räkning utför åtgärder relaterade till det operativa programmets verksamhet. 
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ingår användning av enhetstaxor och utbetalningar av engångsbelopp, en större flexibilitet i 
medfinansieringen som gör att medlemsstaterna kan återanvända medel som de har fått 
tillbaka och ett mildrande av n+2-reglerna för hur snabbt medlen måste användas efter 
beviljandet. 
På den nationella nivån tillhandahålls den nationella medfinansieringen och det 
administrativa system som strukturfonderna ingår i. De administrativa systemen är en 
viktig faktor i programmets genomförande och är mycket olika i de olika medlemsstaterna. 
Varje medlemsstat har sina egna politiska och administrativa strukturer och traditioner. Det 
finns ingen jämförande analys av hur olika system påverkar strukturfondernas effektivitet 
när det gäller hur man definierar och lockar sökande. 
En utveckling i riktning mot större regionalisering, för att föra myndigheterna närmare de 
sökande, återstår ännu att skapa. Vissa skulle säga att detta i nuläget bara kan sägas ha 
uppnåtts med begränsad framgång. I vissa medlemsstater har genom processen för 
regionalisering ytterligare en nivå av administration tillförts, där de nya regionala eller 
lokala organen existerar sida vid sida med snarare än ersätter de nationella organ som 
tidigare administrerade och hanterade strukturfonderna. Tilldelningen av extra 
ansvarsområden till lokala eller regionala organ har i vissa medlemsstater orsakat 
kapacitetsproblem, särskilt när det gäller kvalificerade medarbetare. 
På programhanteringsnivån sker resurstilldelningen, och här finns 
programhanteringskapaciteten. Här finns återigen skillnader beroende på det aktuella 
programmets beskaffenhet. Tematiska program brukar bedrivas på den nationella nivån, 
medan regionala program är mer regionalt eller lokalt förankrade. Multinationella program 
med medverkan av regioner (grannregioner eller landsgränsöverskridande regioner) i olika 
medlemsstater har sina egna unika behov. 
Den operativa nivån är kopplingen mellan program- och projektnivåerna, och här bedrivs 
aktiviteter som har att göra med skapande, godkännande och genomförande av projekt. I 
detta avseende kan graden av nationell finansiering och den utsträckning i vilken den är 
samordnad eller integrerad med EU-bidragen vara en mycket viktig faktor när det gäller att 
bestämma typen av koppling. Införandet av de finansieringstekniska aspekterna av 
Jeremie3 och Jessica4 har tillfört en viss sinnrikhet (och ibland komplikation) till hela frågan 
om verksamhetsfinansiering. 
I kapitel 5 behandlas faktorer som är relevanta för sökande på operativ nivå. Det bygger 
huvudsakligen men inte helt och hållet på den information som samlats in via fallstudierna 
och frågeformulären. Det är värt att ännu en gång påpeka att det bland de medverkande i 
dessa naturligtvis finns organisationer och företag som har sökt och fått bidrag. 
Fallstudierna hämtades från följande operativa program – samtliga medfinansierade av 
Europeiska regionala utvecklingsfonden:  

 Languedoc-Roussillon, operativt program (Frankrike, regional konkurrenskraft 
och sysselsättning). 

 Digital konvergens, operativt program (Grekland, konvergens 
(konvergensprogram)).  

 Nordvästra England, operativt program (Storbritannien, regional konkurrenskraft 
och sysselsättning).  

                                                 
3  Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (gemensamma europeiska resurser för mikroföretag 

till medelstora företag). 
4  Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (ett gemensamt europeiskt stöd till hållbara 

investeringar i stadsområden). 
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 Österrike/Slovakien, operativt program, europeiskt territoriellt samarbete.  

 Sydöstra Europa, operativt program, europeiskt territoriellt samarbete.  

 Nordrhein-Westfalen (NRW), operativt program (Tyskland, regional 
konkurrenskraft och sysselsättning).  

 Wielkopolskie, operativt program (Polen, konvergensprogram).  

 Piemonte, operativt program (Italien, regional konkurrenskraft och sysselsättning).  
 Miljö, operativt program (Slovakien, konvergensprogram, Europeiska regionala 

utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden). 

När det gäller den operativa nivån är det mycket angeläget, kanske av helt avgörande 
betydelse, att använda lämpliga eller åtminstone likartade ansökningsprocesser. 
Informations- och stödtjänsterna är av avgörande betydelse för presumtiva sökande som 
ibland medger att de är konfunderade över de många möjligheter som erbjuds. 
Erfarenheterna visar att det till stor del har upplevts positivt när programledningen har 
utvecklat gemensamma kontaktpunkter där de sökande kan se vilka möjligheter de har. 
Det kan bli nödvändigt att använda externa konsulter, särskilt för förstagångssökande och 
för mikroföretag där man inte har några egna expertkunskaper eller där de egna 
experterna är fullt upptagna med att driva verksamheten. Externa tjänster kan erbjudas av 
organ eller offentliga instanser av typen handelskammare, eller av privata konsulter. I det 
senare fallet är frågan om tillgång till teknisk hjälp och förberedande stöd för projekt 
mycket central. 
Vilka typer av utlysningssystem som används, med förberedande intresseanmälningar, har 
en uppenbar påverkan på presumtiva sökande. Den första fas då man får in och hjälper till 
med ansökningar följs av den fas då ansökningarna bedöms. Denna bedömningsprocess 
kan ibland bli svår att hantera för de myndigheter och förmedlande organ som inte har 
tillgång till nödvändiga expertkunskaper. Större projekt kan behöva bedömas av flera olika 
experter, och detta kan minska öppenheten i processen. 
En vanlig källa till oro för de sökande är den stora andel ansökningar som avslås. Detta kan 
avskräcka en organisation från att göra ansökningar i framtiden och kan också, på sätt som 
inte enkelt kan mätas, avskräcka andra presumtiva sökande som får kännedom om dessa 
avslag. 
Potentiella stödmottagare bryr sig inte så mycket om vilka finansieringskällor de kan dra 
nytta av i sina ansökningar. Denna studie visade att det finns stor kännedom om de olika 
stödmöjligheter som finns, vilket delvis är ett resultat av informations- och 
kommunikationsinsatserna från förvaltningsmyndigheterna och de förmedlande organen 
och delvis beror på att vissa av programdeltagarna i fallstudierna själva utgör delar av de 
kommunikationskanaler som används. 
Deltagarna i studien angav sju svårigheter för de sökande:  

 Att hitta den lämpligaste bidragsgivaren.  

 Att hålla tidsgränserna för olika utlysningar (för projektidéer eller projektförslag).  

 Att ta till sig stora mängder dokumentationsinformation, som inte alltid har ett 
tydligt fokus, under ansökningsprocessen.  

 Att förutsättas framställa stora mängder dokumentation.  

 Att ibland bli tvungen att skicka in ansökningar med relativt kort varsel.  
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 Att hitta nödvändig matchande finansiering.  
 Att fortlöpande hålla sig informerad om regler som ibland ändras under 

ansökningsprocessen och ibland behöva fatta beslut på grundval av motsägelsefulla 
råd om krav och regler. 

Vidare var tre ekonomiska aspekter källor till oro. En av dessa var frågan om att hitta 
matchande finansiering. En andra aspekt rörde svårigheter med förfinansiering och en 
tredje hur skyndsamt utbetalningar görs, något som är ett bekymmer för många sökande. 
Oron för detta har ökat i takt med att många medlemsstater har minskat den nationella 
finansieringen för att minska de offentliga utgifterna. 
Framgångsrika sökande upplever problem i form av den ofta relativt långa tid som går 
från det att de får bidragen tills den första utbetalningen görs. De flesta upplevde de olika 
kraven och procedurerna för övervakning och revision som svårhanterliga, tidskrävande 
och betungande.  
I program för territoriellt samarbete finns särskilda svårigheter med skillnader i kultur, 
språk och administrativa krav i de olika medlemsstater där programmet drivs. Den mest 
användbara formen för informationsspridning och stöd verkar vara personlig rådgivning och 
personliga diskussioner. 

4. Viktigaste resultat och rekommendationer 

På grundval av undersökningen, fallstudierna, intervjuerna och övrigt arbete ges i denna 
studie ett antal rekommendationer för att förbättra tillgången till strukturfonderna för 
sökande och slutligen för presumtiva sökande. Specifika rekommendationer för de 
europeiska, nationella och operativa nivåerna ges i studiens kapitel 6 under sex 
huvudrubriker:  
1.  Skapande av en praxis för strukturfonder på nationell nivå.  

2.  Nationell samfinansiering.  

3.  Administrativa förfaranden.  

4.  Operativ nivå – information, spridning, projektskapande och ansökningsprocess.  

5.  Specifika faktorer och profiler för stödmottagare.  

6.  Erfarenheter av förenklingar. 

Rekommendationerna rör bland annat en anpassning av information och kommunikation till 
mottagargruppernas behov, behovet av finansieringstekniska instrument som ett alternativ 
till begränsade bidragsresurser och behovet av att ge kostnadsfri personlig hjälp med 
utarbetandet av projektansökningar. 

Rekommendationerna avser till stor del den nationella nivån och de institutioner och organ 
som ansvarar för genomförandet av specifika åtgärder. Behovet av att öka öppenheten och 
flexibiliteten i genomförandesystemet, ansökningsprocedurerna och sättet att identifiera 
och informera de sökande och hjälpa dem igen om ansökningsprocessen är av central 
betydelse.  
På den europeiska nivån kan man bidra till detta genom att tydligare betona det 
nödvändiga i att göra strukturfonderna tillgängliga för en bredare grupp sökande. Man kan 
engagera lämpliga partner i det strategiska definierandet av programmens utformning, 
identifiera ansökningar genom lämpliga kommunikationsstrategier, bygga upp kapacitet 
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genom utbyte mellan program för att förbättra leveranskanalerna (på samma sätt som man 
i Interact5 utvecklar sådana aktiviteter för programmen för europeiskt territoriellt 
samarbete) och ge tillgång till tillräcklig samfinansiering i god tid (inklusive en ökning av 
samfinansieringsgraden och en mindre strikt tillämpning av realkostnadsprincipen). 
På den nationella nivån och programnivån står man inför utmaningen att förenkla 
programmens genomförande den kommande programperioden. Bristande tydlighet i 
ansvarsfördelningen mellan nationella och regionala myndigheter, det behov som därmed 
uppkommer av att övervaka och kontrollera besluten två eller ännu fler gånger och 
besvärliga beslutsförfaranden är vad som ofta ligger till grund för de komplexa och 
betungande procedurer de sökande ställs inför. Detta betyder inte i första hand att 
europeiska förordningar måste ändras, utan snarare att det krävs en grundlig analys av de 
byråkratiska kulturer som etablerats för strukturfonderna och ett avskaffande av regler 
som begränsar tillgången till bidrag till en elit av erfarna utvecklare av 
strukturfondsprojekt. Ett fastställande av kvalitetsstandarder för att nå fram till sökande 
genom information och kommunikation, för lämpliga och tydliga ansökningsprocedurer med 
tillräckligt stöd för sökande som har begränsade resurser, måste införlivas i ramverket för 
strukturfonder på nationell nivå (efterföljare till nationell strategisk referensram) och i 
operativa program. Särskilda medel måste avsättas till kapacitetsuppbyggnad och till en 
förstärkning av kunskapen och kompetensen hos personal som arbetar med operativa 
program och åtgärder, särskilt i de medlemsstater som fortfarande har betydande 
flaskhalsar i sina administrativa system (vissa i EU-12).  
På den operativa nivån rekommenderas starkt att målinriktade informationskanaler 
skapas, att lämpliga system för projektskapande väljs ut, att ansökningsprocedurerna 
befrias från förvirrande och alltför omfattande dokumentationskrav (som skiljer sig åt 
mycket mellan olika bidragssystem) och att förfarandena efter tilldelningen görs 
konsekventa med förfarandena före tilldelningen. Det rekommenderas också att tillräcklig 
tid ges för att utarbeta ansökningar, att beslut om projektansökningar fattas snabbt och att 
regler tillämpas konsekvent under hela projektets gång. Ännu en flaskhals i systemet 
uppkommer genom bristande förfinansiering (beroende på att realkostnadsprincipen 
förflyttas från programnivån till stödmottagarna). I detta avseende bör större hänsyn tas 
till behoven hos sökande med små resurser (NGO, SMF) vid tillhandahållandet av 
samfinansiering.  
Följande ytterligare rekommendationer ges för denna nivå:  

 Finansieringstekniska instrument bör användas som ett alternativ till begränsade 
bidragsresurser.  

 Stödfinansiering bör övervägas för ansökningsfasen, särskilt för små och 
medelstora företag och icke-statliga organisationer. 

 De viktigaste resultaten av övervakningsbesök och -revisioner bör förmedlas till 
alla programpartner så att kunskaper kan spridas bättre. 

 Kostnadsfri personlig hjälp med utarbetandet av projektansökningar bör ges där 
sådan hjälp är svår att få. 

Rekommendationerna omfattar ett mycket brett spektrum av åtgärder som på ett 
användbart sätt skulle kunna göra det enklare för presumtiva sökande att söka bidrag ur 

                                                 
5  Den 4 december 2007 godkände Europeiska kommissionen Interact 2007–2013, ett europeiskt program för 

territoriellt samarbete som omfattar hela EU samt Norge och Schweiz. Syftet med programmet är att främja 
goda styrelseformer för gemenskapsfinansierade program som faller inom ramarna för målet europeiskt 
territoriellt samarbete och har en total budget på cirka 40 miljoner euro. Gemenskapens investeringar via 
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) uppgår till cirka 34 miljoner euro (regionalpolitik – Inforegio, 
webbplats). 
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strukturfonderna. I rekommendationerna fastställs också områden och frågor som behöver 
utredas och analyseras ytterligare. Bland dessa finns också en uppmaning att undanröja 
olikartade och ibland motsägelsefulla kvalifikations- och rapporteringskriterier för nationella 
bidrag och EU-bidrag.  


