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1. Inledning 
 
Människor utövar idrott och fysiska aktiviteter av en rad olika anledningar – för att bli 

mer vältränade och få bättre hälsa och skapa en känsla av välbefinnande, eller bara 
för nöjes skull. Att främja idrott i syfte att hjälpa människor att uppnå dessa mål är 

viktigt i sig, men utöver de rent personliga skälen finns det andra anledningar att 
främja idrott och fysisk aktivitet.  

 
I en modern ekonomi bidrar idrotten direkt till den ekonomiska verksamheten, och 

den kan användas för att generera ett ännu bredare spektrum av näringslivsåtgärder 

och sociala åtgärder. Idrotten är en enorm motivationskraft för många människor och 
grupper. Kort sagt kan idrott och fysisk aktivitet ha mycket viktiga ekonomiska och 

sociala effekter, särskilt på lokal eller regional nivå. 
 

Det finns ett antal informationskällor om tillgängligt stöd på europeisk nivå för att 
utveckla idrottsinsatser. Dessa publikationer, som också innehåller många goda råd, 

omfattar i regel alla typer av stöd som finns att tillgå. Följande publikationer är 
relevanta: 

 

Funding for Sports in the European Union publicerad av Europeiska olympiska 
kommittéernas EU-byrå.  

 
The Guide to EU Funding for the Tourism Sector, tillgänglig på engelska och 

franska, som uppenbarligen avser turism, men också innehåller en hel del information 
som är relevant för idrott.  

 
Användbara råd finns också tillgängliga på nationell nivå. Det franska departementet 

för stadsplanering, ungdom och idrott har till exempel nyligen publicerat en guide till 

finansieringskällor för idrott, som omfattar både ESI-fonderna och Erasmus +. Den 
heter 

 
Guide des financements européens pour le sport. 

 
Den tyska olympiska kommittén (DOSB) har också publicerat information om 

idrottsinsatser som fått stöd från strukturfonderna under föregående period, och 
denna är fortfarande av intresse:  

 

Sportstättenförderung durch die EU. 
 

Därutöver tillhandahåller kommissionen allmänna riktlinjer: Guidance for 
Beneficiaries of European Structural and Investment Funds and related EU 

instruments. 
 

Just denna praktiska vägledning är dock inriktad på hur man ska göra för att 
få stöd för projekt som bygger på idrott och fysisk aktivitet som syftar till att 

skapa ekonomiska och sociala effekter genom de europeiska struktur- och 

investeringsfonderna. 
 

Den är därför inriktad på idrottsprojekt som stöds av 
 

 Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf),  

 Europeiska socialfonden (ESF),  

 Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), och 

 Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8496&&lang=sv
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/GuideFinanceEuropeSport_v2.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/synergies_beneficiaries_en.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/synergies_beneficiaries_en.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/synergies_beneficiaries_en.pdf
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1.1 Vem kan använda denna vägledning?  

 
Denna vägledning är avsedd för personer eller kanske framför allt organisationer som 

har ett intresse av att utveckla idrottsverksamheter som de tror kan gynna deras 
samhälle, stad eller region eller till och med hela landet. Det kan röra sig om 

idrottsorganisationer eller idrottsföreningar, affärsverksamheter och klubbar inom 

sport och idrott samt offentliga myndigheter på nationell, regional eller lokal nivå. 
Vägledningen kan också vara relevant för ideella föreningar, utbildningsorganisationer 

eller för dem som har yrkesmässiga intressen i ekonomisk utveckling. 
 

Inledningsvis kommer vägledningen att referera till projekt för den innevarande 
programperioden, 2014–2020. Mer långsiktiga överväganden tas upp i det sista 

kapitlet.  

1.2 Hur man använder denna handbok  

 

Alla som vill utveckla projekt inom ramen för de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna måste vara inställda på att förfarandet kan vara lite komplicerat, 

särskilt om projektet ska bli så framgångsrikt som alla hoppas på.  

 
För att undvika att förvirra användarna genom alltför många detaljer innehåller den 

första delen av vägledningen en översikt av de viktigaste punkterna i förfarandet med 
att utveckla ett projekt, medan vissa nödvändiga detaljer tas upp längre fram. En 

relativt fullständig bild framträder alltså först efter att båda dessa delar gåtts igenom. 
I den första delen ges en sammanfattning av de tio viktigaste åtgärderna som krävs 

för att skapa ett framgångsrikt projekt för den aktuella perioden. Den andra delen 
handlar främst om de närmare överväganden som måste göras och tas med i 

beräkningen, och de informationskällor på detaljnivå som man måste känna till.  

 
Det sista kapitlet handlar om vad som kan göras för att lyfta fram idrottsinriktade 

åtgärder på längre sikt, under framtida programperioder.  
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2. Tio steg för att utveckla ett framgångsrikt projekt 

2.1 Steg 1: Tro att idrott kan göra skillnad 

 

Det första steget är att vara övertygad om att idrott kan göra en verklig skillnad och 
att idrotten har särskilda egenskaper som gör den till ett användbart instrument för 

att skapa verklig ekonomisk och social utveckling.  

 
Huvudrapporten i denna undersökning ger många belägg för hur idrott kan göra 

skillnad, men i allmänhet räcker det att komma ihåg följande: 
 

 Idrott genererar affärsverksamhet direkt – allt från stora fotbollsföretag till lokala 
idrottsklubbar och gym.  

 Idrottsverksamheter kräver mänskliga resurser och är därför relativt bra på att 
generera arbetstillfällen lokalt, inte bara i den egna verksamheten, utan också i 

samband med byggande och underhåll av anläggningar. Kort sagt har idrott en 

hög sysselsättningsmultiplikator.  

 Som ett viktigt inslag i upplevelseekonomin är idrott bra på att locka talanger och 

främja nya och innovativa former av upplevelser, från nya typer av idrott till nya 
sätt att mäta prestationer och övervaka verksamheter.  

 Idrott är en viktig bidragande faktor i utvecklingen av IKT-innehåll och blir, i 
synnerhet genom system för resultatövervakning, allt viktigare i IKT-tillämpningar. 

 Idrottsevenemang och verksamheter kan ha en stark direkt effekt på den lokala 
ekonomin, men kan även skapa stora möjligheter för marknadsföring och reklam – 

från specifika produkter till utländska investeringar. 

 Idrott har många kopplingar till andra ekonomiska verksamheter, särskilt turism, 
och kan vara ett viktigt inslag i en bredare utvecklingsstrategi. 

 Idrott och fysisk aktivitet kan förbättra såväl den psykiska som den fysiska 
förmågan, egenskaper som båda kan ha en direkt inverkan på människors 

produktivitet och anställbarhet och därigenom bidra till ett aktivt och hälsosamt 
åldrande. 

 Idrott är bra på att motivera människor och främja välbefinnande och social 
sammanhållning. 

 Idrott är i synnerhet ett bra medel för att inleda dialoger med socialt utsatta 

grupper och utveckla grundläggande men överförbara färdigheter för ökad 
anställbarhet. 

 Ökad fysisk aktivitet kan leda till en minskad användning av koldioxidbaserade 
transporter och andra positiva miljöeffekter. 

 
Idrottsorganisationer i synnerhet, men även idrottsföretag, kan bli förespråkare för 

idrottens större ekonomiska och sociala betydelse, även om de inte har för avsikt att 
utveckla specifika projekt inom ramen för ESI-fonderna. 

2.1.1 Frågor att överväga:  

 

 Vilka aspekter av din egen organisation ger upphov till ekonomiska och sociala 

effekter? 

 Vilka av egenskaperna ovan stämmer överens med din egen organisation? 
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2.2 Steg 2: Se över organisationens styrkor och möjligheter 

 
Efter den första bedömningen av din organisations potentiella bidrag genom idrott och 

fysisk aktivitet är det bra att göra en mer detaljerad bedömning av vad som skulle 
kunna vara möjligt. 

 

Kom ihåg att engagemanget kan ske på många olika nivåer. 
 

 Vissa operativa program erbjuder stöd till företag och andra organisationer för att 
bedriva forskning, öka användningen av IKT eller förbättra miljöprestandan. Dessa 

förfaranden är relativt enkla och idrottsföretag och idrottsföreningar kan dra nytta 
av dem. 

 På samma sätt kan idrotts- eller frivilligorganisationer ofta ansöka om 
förhållandevis små bidrag för att utveckla projekt inom ramen för ESF:s operativa 

program. 

 Andra stöd kan ges indirekt, till exempel genom rådgivningstjänster till små och 
medelstora företag (SMF). 

 Det kan också finnas möjligheter att delta i relevanta kluster eller andra 
storskaliga projekt som ansöker om bidrag från företag och organisationer på 

fältet. 

 

För den aktuella perioden är dock tendensen att tillgången till individuella stöd 
minskar och att stödet i stället riktas mot projekt som har större effekt. Överväg 

därför om din organisation kan bidra till något mer storskaligt projekt. 

 
Överväg i synnerhet om samverkan med andra organisationer, till exempel lokala 

myndigheter eller frivilligorganisationer, skulle hjälpa dig att nå större effekt. Denna 
typ av samarbete anses vara positivt. 

2.2.1 Frågor att överväga:  

 

 Vilken grad av engagemang i projekt inom ramen för ESI-fonderna skulle passa 
din organisation? 

 Hur skulle utvecklingen av ett projekt inom ramen för ESI-fonderna passa ihop 

med de strategiska målen för din organisation? 

 Har din organisation de resurser och det engagemang som krävs för att utveckla 

ett projekt?  

 Skulle din organisation ha möjlighet att utveckla och presentera ett förslag och 

därefter leda projektet?  Behövs det extern hjälp för att klara detta?  

 Är din organisation beredd att arbeta tillsammans med lokala partner, eller kanske 

med partner från hela Europa, för att utveckla ett projekt? 
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2.3 Steg 3: Utarbeta en projektidé  

 
Med hänsyn till ESI-fondernas övergripande syfte, din organisations relativa styrkor 

och inriktningen för dess utveckling, är det bra att utveckla vissa inledande idéer som 
kan ligga till grund för ett projekt.  

 

Dessa idéer bör eventuellt ta hänsyn till de allmänna målen för idrottsbaserade 
initiativ och kategoriseringen av insatser som utarbetats i denna undersökning 

(se kapitel 3 för närmare uppgifter). Där anges specifikt vilka slags effekter projekt 
inom idrott och fysisk aktivitet kan ge upphov till. Detta bidrar inte bara till att 

utforma projektets centrala syfte, utan även till att föreslå ytterligare dimensioner där 
insatser kan ge upphov till olika positiva effekter samtidigt. 

 
De exempel på god praxis som ges i huvudundersökningen och de beskrivna projekten 

kan tjäna som inspiration.  

 
Så snart det allmänna konceptet för ett projekt har fastställts är det lämpligt att börja 

utarbeta dess specifika mål, överväga hur dessa mål kan uppnås, vem som skulle 
behöva involveras i projektet och hur det skulle förvaltas, under vilken tidsperiod och 

hur det bör övervakas. Slutligen är det viktigt att klargöra förväntade resultat och 
vilken typ av resultat och effekter som ska uppnås. 

2.3.1 Frågor att överväga:  

 

 Om man utgår från din organisations styrkor, vilket projekt skulle vara enklast att 

genomföra? 

 Ligger dessa mål i linje med den allmänna inriktningen för ESI-fonderna under 

innevarande period? 

 Se över klassificeringen av idrottsinsatser i syfte att klargöra idéer eller lägga till 

fler dimensioner. 

 Överväg om projektets mål kan uppnås på ett effektivare sätt genom partnerskap 

med andra organisationer.  

 Fråga dig själv vad dina idéer innebär mer konkret – vilka är målen, hur skulle 

projektet genomföras och under vilken tidsperiod, vilka aktörer bör involveras, vad 

förväntar du dig att uppnå? 

 

2.4 Steg 4: Undersök förhållandena på din ort 

 
Projektidéerna måste kontrolleras mot målen för de relevanta finansieringskällorna, 

och ändringar kan bli nödvändiga. Kom ihåg att ESI-fondernas exakta utformning 
fastställs på nationell eller regional nivå.  

 
Först och främst måste alla möjligheter övervägas. Vilken typ av projekt hade du 

tänkt dig? Är det ett projekt för regional utveckling eller rör det sysselsättning och 
sociala frågor? Skulle kanske Ejflu eller EHFF vara lämpliga, om du befinner dig på 

landsbygden eller i ett kustområde? 

 
Kom ihåg att finansieringskällorna till viss del överlappar varandra, så det finns ett 

visst mått av flexibilitet i systemet.  
 

Därefter måste du förmodligen titta på de relevanta operativa programmen. 
 

Vilka operativa program som är relevanta kommer att bero på ditt land och om du är 
verksam på nationell eller regional nivå. 
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Nästa kapitel innehåller information om hur man fastställer vilka operativa program 

som är relevanta. 
 

När du har fastställt vilka operativa program som är relevanta är det en mycket bra 
idé att läsa programmets relevanta dokument. Där får du information om vad 

myndigheterna försöker uppnå i ditt område, vilka av EU:s prioriteringar som är mest 
aktuella, hur programmet ska genomföras samt mycket information om de lokala 

förhållandena. 
Genom att läsa om de operativa programmen får du reda på om din idé skulle kunna 

vara intressant, i vilken utsträckning den måste anpassas eller om du måste fundera 

vidare. 
 

Alternativt kan europeiska territoriella samarbetsprogram vara lämpliga, t.ex. 
Interreg, som samordnas av kommissionen men som ofta även är verksamma inom 

specifika områden. Återigen är det nödvändigt att sätta sig in i detaljerna.  

2.4.1 Frågor att överväga:  

 

 Har dina projektidéer en koppling till regional utveckling eller till socialfonden, eller 

är du verksam på landsbygden eller kanske i ett kustområde?  

 Skulle ramarna för europeiska territoriella samarbetsprogram, som samordnas 
direkt av kommissionen, vara lämpligare?  

 I detta skede är det bra att se på en rad olika möjligheter. 

 Fastställ vilka handlingar som är relevanta för din situation (se nästa kapitel). 

 

2.5 Steg 5: Fastställa var i programplaneringscykeln vi befinner oss 

 

Kom ihåg att det finns en programplaneringscykel och att de största möjligheterna 
uppstår vid olika tillfällen i cykeln.  

 
Den innevarande programperioden löper från 2014 till 2020. I detta skede, 2016, har 

de viktigaste ramarna på nationell och regional nivå i allmänhet överenskommits och 
vissa förvaltande myndigheter har redan börjat utlysa ansökningsomgångar.  

 

Vissa ansökningsomgångar är fortfarande öppna och det sker ofta ytterligare 
ansökningsomgångar med tidsfrister längre fram i cykeln. 

 
Det är dock viktigt att fastställa när det är möjligt att lämna in ansökningar. 

2.5.1 Frågor att överväga:  

 

 Vilka utvecklingsstadier i programmen är relevanta för dig? 

 Vilka är de avgörande datumen för offentliggörande av ansökningsomgångar och 

deras respektive tidsfrister? 

 Vilka möjligheter kommer att uppstå längre fram i cykeln? 
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2.6 Steg 6: Kontakta personer som kan informera dig om 

utvecklingen av projektet 

 
Det finns en mängd information att tillgå på olika nivåer (som anges i nästa kapitel) 

och förhoppningen är att ett aktivt nätverk för idrottsverksamheter kommer att bli 
tillgängligt för att stödja utvecklingen av idrottsbaserade förslag.  

 
Om möjligt är det dock viktigt att kontakta de personer som förvaltar det operativa 

programmet eller ett annat program inom vilket du avser lägga fram ett förslag. De 

kommer att kunna avgöra om dina idéer uppfyller stödkriterierna, eller kan kanske i 
annat fall föreslå alternativa metoder eller faktorer du behöver ta hänsyn till. 

 
Många förvaltande myndigheter är öppna för att diskutera idéer eller ge råd i de tidiga 

stadierna i utvecklingen av ett förslag, även om det naturligtvis finns restriktioner när 
en ansökningsomgång väl offentliggjorts. 

Kom dock ihåg att förvaltningen av operativa program ofta delegeras till andra 
organisationer. Handlingarna för det operativa programmet i fråga kommer ge 

information om hur programmet förvaltas och vilka organisationer som deltar. Du 

kanske behöver kontakta dessa andra organisationer snarare än 
förvaltningsmyndigheten direkt. 

 
Dessutom är det ofta värdefullt att tala med andra organisationer, lokalt och 

nationellt, som är verksamma inom ditt område. Regionala utvecklingsmyndigheter, 
kommunala myndigheter och näringslivsorganisationer som handelskammare kan ofta 

vara till hjälp i detta sammanhang. De kan också utgöra potentiella partner, särskilt 
inom ramen för smart specialisering, stadsutveckling och andra viktiga strategier.  

2.6.1 Frågor att överväga:  

 

 Fastställ vilka organisationer som är mest relevanta för att diskutera dina 

projektidéer. 

 Ta reda på vilka tjänstemän som är ansvariga inom informationen och se till att 

(träffa dem och) tala med dem.  

 Överväg vilka andra organisationer som det kan vara nödvändigt eller fördelaktigt 

att arbeta och diskutera dina idéer med. 

 

2.7 Steg 7: Börja utarbeta ett förslag  

 
När har klart för dig vilka möjligheter som finns för det projekt du har i åtanke och ser 

att det är realistiskt att gå vidare, är det dags att börja fundera på hur du vill utforma 
ditt förslag. Vänta helst inte tills ansökningsomgången offentliggjorts. 

 

Punkterna 3.7 och 3.8 nedan ger förslag på punkter att ta med och informationskällor 
relaterade till dessa. 

 
Sätt ihop en expertgrupp inom din organisation med ansvar för att skriva förslaget. 

Kontakta potentiella partner med ett tydligt förslag på hur du tycker att ni skulle 
kunna samarbeta. 

 
Försök få tag på kopior från andra, tidigare ansökningsomgångar och förslag, så att du 

kan få en uppfattning om vad de innebär.  

 
Be om råd och hjälp från andra som har erfarenhet av att lägga fram förslag, till 

exempel från ett lokalt universitet. 
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2.7.1 Frågor att överväga:  

 
 Vem kommer att ansvara för att skriva förslaget? 

 Vilka partner kommer du att vända dig till för att föreslå ett samarbete? 

 Lär dig vad det innebär att skriva ett förslag – vilken information som måste ingå, 

hur det ska utformas och så vidare – eventuellt genom att gå igenom tidigare 
ansökningsomgångar och förslag. 

 Hur mycket hjälp kommer du att behöva och vem behöver du söka den hjälpen 
från? 

 

2.8 Steg 8: Skriva och lämna in ett förslag 

 

Så snart en ansökningsomgång har offentliggjorts, läs den ordentligt och notera 
noggrant vilka krav som ställs.  

 

Försäkra dig om att alla centrala krav i ansökningsomgången är uppfyllda. Observera 
särskilt vad ansökningsomgången syftar till att uppnå och försäkra dig om att det 

föreslagna projektet skulle bidra till att förverkliga dessa mål. 
 

Anslå tillräckligt med tid för att skriva förslaget, och lämna utrymme för granskning 
och korrigering. 

 
Planera inlämnandet av förslaget på ett sätt som uppfyller villkoren för format och 

tidsfrist. Försäkra dig till exempel om att alla organisationens juridiska ombud 

undertecknar nödvändiga dokument. 

2.8.1 Frågor att överväga:  

 

 Att skriva förslag kräver planering och disciplin, med interna tidsfrister och 

tillräckligt med tid för att kunna lämna in förslaget formellt innan ansökningstiden 
löper ut.  

 Uppfyller förslaget kraven i ansökningsomgången så direkt som möjligt?  

 

2.9 Steg 9: Genomförandet av projektet  

 
Om ditt förslag är framgångsrikt kommer det förmodligen att få betydande 

konsekvenser för din organisation. Dessa bör hanteras så snart du får veta att 

förslaget har godkänts.  
 

Beroende på vad du har föreslagit kommer projektet att vara mer eller mindre 
komplext, men det är under alla omständigheter viktigt att hålla uppsikt över de 

centrala målen och övervaka framstegen. 
 

Det finns vissa regler som måste följas under genomförandet av ett projekt, särskilt 
vad gäller stödberättigande kostnader och rapporteringskrav. Det är viktigt att dessa 

regler följs. 

 
I takt med att projektet utvecklas kommer du sannolikt att uppleva hur nya perspektiv 

öppnar sig när det gäller idrottens bidrag till ekonomisk och social utveckling.  
  



 

 Praktisk vägledning om utveckling av projekt för idrott och fysisk aktivitet inom ramen för de europeiska 

struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) 

juli 2016   9 

2.9.1 Frågor att överväga:  

 

 Att göra nödvändiga anpassningar av ansvarsområdena för teamet i din 

organisation om förslaget godkänns är något som ofta behöver tänkas igenom och 
planeras. 

 Se till att sätta dig in i de formella bestämmelserna för kontraktets genomförande. 

 Ha projektets centrala mål för ögonen, men var även öppen för nya idéer och 

metoder. 
 

2.10 Steg 10: Bedöma och rapportera om projektet  

 
Allteftersom projektet framskrider är det viktigt att fundera över vilka följder det får.  

 
Å ena sidan handlar det om att se till att de framsteg som gjorts har bedömts rättvist 

och, om möjligt, mätts mot lämpliga indikatorer. Formella utvärderingar kan vara till 

hjälp i denna process.  
 

Å andra sidan är det mycket viktigt att du säkerställer kontinuitet i projektets insatser 
och gör personer med intresse i idrott och regional utveckling mer medvetna om vad 

projektet åstadkommer. 
 

Här är det viktigt att du sätter dig in i rapporteringsprocessen. Det handlar också om 
att höja profilen för projekt och uppnådda resultat på andra mindre formella sätt och 

bidra till att utveckla kunskap och erfarenhet i sammanhang som rör såväl idrott som 

regional utveckling.   
 

Se alltså till att rikta uppmärksamheten mot det du har åstadkommit.  

2.10.1   Frågor att överväga:  

 

 Hur ska du göra för att profilera dig utifrån vad du åstadkommit, både på nationell 

eller regional nivå och inom idrottsrörelsen? 

 Kan du förmedla dina nya kunskaper och erfarenheter till andra?  
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3. Kontroll över detaljerna 
 
De tio åtgärder som anges i föregående kapitel har förhoppningsvis hjälpt dem som är 

intresserade av att utveckla projekt baserade på idrott och fysisk aktivitet inom ramen 
för ESI-fonderna att få en överblick av förfarandena och förstå vad som måste göras. 

 
I tidigare kapitel har dock vissa detaljer utelämnats avsiktligt. Dessa frågor tas i stället 

upp i detta kapitel, som ger vägledning om hur man får tillgång till den detaljerade 
information som är nödvändig för att utveckla framgångsrika projekt. Kapitlet är 

uppdelat i flera delar så att du får en snabb överblick av det mest nödvändiga och 

innehåller även hänvisningar till de viktigaste källorna. 
 

Det bör dock påpekas att man inte måste ha tillgång till all den information som 
anges. Mycket av den bör betraktas som bakgrundsinformation som kan vara 

användbar för den som vill få ökad kunskap om de olika aspekterna av EU-
finansieringen, när de grundläggande principerna behärskas.  

 
De avsnitt som sannolikt kommer att vara användbara i början är 3.1, 3.4, 3.5 och 

3.9. 

3.1 Användbara vägledningar  

 

Det är värt att återigen hänvisa till följande: 
 

Funding for Sports in the European Union publicerad av Europeiska olympiska 

kommittéernas EU-byrå.  
 

The Guide to EU Funding for the Tourism Sector, tillgänglig på engelska och 
franska, som handlar om turism, men som också innehåller en hel del information som 

är relevant för idrott.  
 

Användbara råd finns också tillgängliga på nationell nivå. Det franska departementet 
för stadsplanering, ungdom och idrott har till exempel nyligen publicerat en guide till 

finansieringskällor för idrott, som omfattar både ESI-fonderna och Erasmus +. Den 

heter 
 

Guide des financements européens pour le sport. 
 

Den tyska olympiska kommittén (DOSB) har också publicerat information om 
idrottsinsatser som fått stöd från strukturfonderna under föregående period, och 

denna är fortfarande av intresse:  
 

Sportstättenförderung durch die EU. 

 
Kommissionen har också utfärdat en allmän vägledning: Guidance for Beneficiaries 

of European Structural and Investment Funds and related EU instruments. 
 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8496&&lang=sv
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/GuideFinanceEuropeSport_v2.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/synergies_beneficiaries_en.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/synergies_beneficiaries_en.pdf
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3.2 Den politiska bakgrunden i EU 

 
3.2.1 Idrottspolitik  

 
En översikt av den senaste utvecklingen inom EU:s idrottspolitik och hänvisningar till 

det arbete som utförs av vissa av de expertgrupper som inrättats genom EU-

arbetsplanen för idrott (2014–2017) ingår i huvudrapporten för undersökningen av 
idrottens bidrag till regional utveckling genom strukturfonderna. 

 
På Europeiska kommissionens webbplats för idrott finns både information om den 

politiska utvecklingen och om nyligen vidtagna åtgärder: 
 

http://ec.europa.eu/sport/  
 

och http://ec.europa.eu/sport/policy/index_en.htm  

 
En inblick i diskussionen om den senaste tidens utveckling ges på den webbplats som 

redovisar resultaten av det europeiska idrottsforumet år 2016: 
 

http://ec.europa.eu/sport/forum/index_en.htm  
 

En vägledning till EU:s idrottspolitik på engelska, franska och tyska finns även på 
webbplatsen för Europeiska olympiska kommitténs EU-kontor:  

 

http://www.euoffice.eurolympic.org/eu-sport-policy  

3.2.2 De europeiska struktur- och investeringsfonderna 

 
Information om den senaste utvecklingen inom de europeiska struktur- och 

investeringsfonderna (ESI-fonderna) ges i huvudrapporten för undersökningen av 
idrottens bidrag till regional utveckling genom strukturfonderna. 

 
En översikt av hur ESI-fondernas komponenter har utvecklats, med hänvisningar till 

förhandlingarna med medlemsstaterna, de rättsakter om fastställande av de olika 

medlen för den aktuella perioden och många hänvisningar till annan användbar 
bakgrundsinformation finns på: 

 
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_sv.htm  

3.3 Huvudsakliga finansieringskällor 

 
Grundläggande information om vilka medel som finns tillgängliga och hur de fördelas 

finns på 
 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/  
 

En viktig resurs som täcker många aspekter av ESI-fonderna och särskilt de 

regionala fonderna finns på 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sv/policy/what/investment-policy/ 
 

Denna webbplats är sannolikt den mest användbara på området. 
Hänvisningar till dess olika underavdelningar ges nedan.  

 
 

http://ec.europa.eu/sport/
http://ec.europa.eu/sport/policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/forum/index_en.htm
http://www.euoffice.eurolympic.org/eu-sport-policy
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_sv.htm
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sv/policy/what/investment-policy/
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Motsvarande webbplats för Europeiska socialfonden är 

 
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=sv   

 
Dessa två webbplatser är tillgängliga på alla EU:s officiella språk. 

 
Grundläggande information om den allmänna riktlinjen för Ejflu under den aktuella 

perioden finns på 
 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sv.htm  

 
Mer detaljerad information om uppföljningen av idéer för eventuella förslag som finns 

dock på webbportalen för landsbygdsutveckling 2014-2020: 
 

http://enrd.ec.europa.eu/en/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-
2014-2020  

 
För havsområden finns information om hur EHFF:s medel förvaltas och 

kontaktuppgifter i medlemsstaterna på  

 
https://ec.europa.eu/fisheries/contracts_and_funding_sv  

 
Information om Interreg, som främjar europeiskt territoriellt samarbete och 

underlättar gemensamma åtgärder och politiskt utbyte mellan nationella, regionala 
och lokala aktörer från olika medlemsstater, finns på 

 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/  

 

Denna webbplats ger tillgång till mycket användbar information. En del av den 
informationen tas upp längre fram. 

 
Checklistan för EU-medel (the EU Funds Checklist), är ett webbaserat verktyg som 

sammanfattar EU:s finansieringskällor för specifika mål (relaterade till det 
övergripande tematiska målet): 

 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/checklist/  

3.4 Idrott och dess ekonomiska och sociala effekter 

 
Undersökningen av idrottens bidrag till regional utveckling genom strukturfonderna 

ger många exempel där idrott och fysisk aktivitet haft en betydande inverkan på den 
ekonomiska och sociala utvecklingen på regional nivå. Den lyfter också fram områden 

där idrott är ett särskilt effektivt verktyg, framför allt på grund av dess förmåga att 

engagera vitt skilda sociala grupper, och dess roll inom den utvecklande 
upplevelseekonomin. I undersökningen har dock även olika typer av effekter som 

idrott och relaterade verksamheter kan ge upphov till analyserats, och det ges 
exempel på god praxis för dessa olika typer av effekter. Denna analys beskrivs 

framför allt i kapitel 3, med hänvisning till 33 exempel på god praxis som redovisas 
separat i en bilaga. Sammantaget visar dessa belägg att idrott kan bidra till att uppnå 

alla de tematiska mål som utgör grunden för utformningen av ESI-fonderna.  
 

  

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=sv
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sv.htm
http://enrd.ec.europa.eu/en/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020
http://enrd.ec.europa.eu/en/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020
https://ec.europa.eu/fisheries/contracts_and_funding_sv
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/checklist/
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När det gäller att bedöma hur idrott kan spela en roll i de frågor som är centrala för 

den innevarande programperioden för ESI-fonderna visar dessutom kapitel 4 i 
undersökningen hur idrott redan är integrerad i ett antal smarta 

specialiseringsstrategier. Idrott har dessutom stor potential att bidra till städers 
utveckling, samtidigt som dörren hålls öppen för integrerade åtgärder inom flera 

relaterade sektorer, särskilt i anknytning till turism.  
 

Bakom denna analys ligger ett omfattande arbete som utförts under flera års tid på 
uppdrag av Europeiska kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur eller 

av de expertgrupper som inrättats inom ramen för arbetsplanen för idrott. Analysen 

finns på följande webbplats: 
 

http://ec.europa.eu/sport/library/index_en.htm  
 

Arbetet med Eurostat i utvecklingen av det statistiska underlaget för idrott i ekonomin 
är särskilt betydelsefullt. Resultaten av detta arbete finns på följande webbplats: 

 
http://ec.europa.eu/idrott/policy/economic_dimension/sport_statistics_en.htm  

 

Sammantaget ger analysen av de ekonomiska och sociala effekterna av 
idrottsbaserade insatser ett viktigt stöd till dem som vill föra nya projekt och insatser 

vidare inom sektorn. 

3.5 Fastställa relevanta program för ditt område 

 

Det är nödvändigt att fastställa vilka program som är relevanta för dig. Detta kommer 
i huvudsak att handla om att fastställa vilka operativa program som är relevanta för 

det område där du bor. Kom ihåg att vissa operativa program kan vara nationella, 
medan andra är områdesspecifika.  

 
Följande dokument innehåller en översikt av de enskilda medlemsstaterna förslag till 

hur programmen inom ramen för ESI-fonderna ska genomföras i början av 
programperioden: 

 

http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/esif/invest-progr-details-each-ms_en.pdf  
 

Tillgång till information om de särskilda operativa programmen inom ramen 
för Eruf i ditt land finns på följande webbplats: 

 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sv/atlas/programmes/  

 
Denna webbplats innehåller en förteckning över alla operativa program för varje land, 

åtföljt av kortfattade beskrivningar av varje operativt program inklusive tematiska 

prioriteringar och budget. Tillgång till textinnehållet för det operativa programmet ges 
dock inte. Det kan man dock ofta hitta genom en allmän sökning på nätet. 

 
Europeiska socialfondens operativa program hittas i avsnittet ”Stöd i ditt land” på 

Europeiska socialfondens webbplats: 
 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=sv  
 

På denna webbplats finns en översikt av hur ESF genomförs i varje enskilt land och en 

förteckning över operativa program och nationella kontakter, och i detta fall även 
dokumenten för de berörda operativa programmen.  

 
  

http://ec.europa.eu/sport/library/index_en.htm
http://ec.europa.eu/idrott/policy/economic_dimension/sport_statistics_en.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/esif/invest-progr-details-each-ms_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sv/atlas/programmes/
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=sv
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Motsvarande uppgifter för det europeiska territoriella samarbetsprogrammet finns på: 

 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sv/atlas/programmes  

3.6 Hitta information om relevanta program för ditt område 

 

När du har tagit reda på vilka operativa program eller Interreg-program som är 

relevanta krävs lite extraarbete för att sätta dig in i hur programmen genomförs.  
 

De webbplatser som anges i föregående avsnitt tillhandahåller information om de 
förvaltande myndigheterna för programmen i ditt land, och i detta sammanhang 

kan följande webbplats vara användbar: 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sv/atlas/managing-authorities/ 
 

Ansvaret för detaljerna i genomförandet kan dock delegeras till andra organ. 

Dokumentet för det berörda operativa programmet i sin helhet förklarar situationen i 
varje enskilt fall. De myndigheter som ansvarar för genomförandet av särskilda 

operativa program kan kontaktas för diskussioner om projektidéer, och de har ofta 
rådgivningstjänster. 

 
Webbplatserna innehåller också information om EU-fondernas mottagare, vilket kan 

bidra till att ge en uppfattning om vilka slags projekt som stöds lokalt.  
 

Observera att det på dessa webbplatser även finns länkar till nationella 

webbplatser, vars innehåll varierar, men som ofta kan ge mycket ofta användbar 
information, inte minst om ytterligare källor till råd och hjälp samt information om 

ansökningsomgångar och deras tidsfrister. Dessutom innehåller de nationella 
webbplatserna information om nationella och regionala organisationer som arbetar för 

ekonomisk och social utveckling. Här kan du få information om eventuella partner. 
 

Det är nödvändigt att fastställa vilka möjligheter som finns inom ramen för det 
berörda operativa programmet. Förvaltande myndigheter eller deras organ utlyser 

ansökningsomgångar och tillhandahåller vanligtvis information om planerade 

ansökningsomgångar. Liknande information finns tillgänglig för Interreg-programmen. 
Denna information är naturligtvis viktig för en effektiv planering. 

 
Hänvisningar till vissa av källorna för råd och hjälp ges i avsnitt 3.9.  

 
Dessutom kommer det, i synnerhet om det projekt som är under utveckling rör 

innovation i samband med idrott eller bidrag till stadsutveckling, att vara nödvändigt 
att ta hänsyn till regionens beslut i fråga om strategier för smart specialisering eller 

dess syn på stadsutveckling inom ramen för ESI-fonderna.  

 
Plattformen för smart specialisering ger information om strategier som utarbetats av 

regionerna för perioden i fråga, tillsammans med en stor mängd information, uppgifter 
och resurser. Webbplatsen riktar sig egentligen till regionala myndigheter och 

beslutsfattare inom ekonomisk utveckling och kan upplevas som lite svårförståelig när 
man besöker den första gången.  

 
En selektiv användning av de uppgifter som tillhandahålls kan dock ge en översikt av 

de prioriteringar som beslutats för din region och de relevanta kontakterna på regional 

nivå, om du vill fortsätta att driva dina idéer i detta sammanhang.  Webbplatsen finns 
på 

 
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sv/atlas/programmes
http://ec.europa.eu/regional_policy/sv/atlas/managing-authorities/
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
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Deltagandet i detta projekt är frivilligt för Europas regioner och vissa har valt att inte 

delta. Informationen är därför inte fullständig.  
 

Webbplatsen för nätverket för stadsutveckling innehåller information om 
stadsutveckling från kommunala myndigheter inom ramen för de europeiska 

strukturfonderna: 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/network/ 
 

På Urbacts webbplats finns dock mer detaljerade redogörelser för pågående 

stadsutvecklingsåtgärder i hela Europa. Urbact är ett program inom ramen för 
Interreg: 

 
http://urbact.eu/urbact-glance  

 
Även Urbacts webbplats kan upplevas som lite svårförståelig vid första anblicken och 

den rör i första hand idrott som en del i projekt för stadsutveckling. För dem som har 
valt att gå i denna riktning ger webbplatsen dock viktig information om vad som är 

möjligt. 

3.7 Utformning av projektet  

 

När du funderar över idéer till ditt projekt är det viktigt att du är särskilt uppmärksam 
på målen och prioriteringarna för det eller de program som du har identifierat som 

relevanta för din situation. Det centrala i varje förslag är att förklara hur ditt projekt 

kan uppnå de mål som fastställts.  
 

Förhoppningsvis ger undersökningsrapporten inspiration till en rad nya initiativ. De 
allmänna målen för idrottsbaserade insatser är en bra utgångspunkt, och de exempel 

på god praxis som ges i en bilaga till rapporten ger viss information om hur idrott 
och fysisk aktivitet har använts tidigare för att uppnå strukturfondernas mål. Du 

kommer att se att de avser olika allmänna politiska mål och de är organiserade enligt 
följande rubriker:  

 

 Direkta effekter på sysselsättningen. 
 Innovation. 

 Idrottsinfrastruktur och regional strategi. 
 Idrottsstrategi och regional strategi – allmänt. 

 Idrott, stadsförnyelse och utveckling. 
 Idrott och landsbygdsutveckling. 

 Integrering med turismstrategier. 
 Integrering med industrier inom den kulturella och kreativa sektorn. 

 Utbildning för anställda inom idrott – direkt kompetensutveckling. 

 Anställbarhet och övergripande kompetens. 
 Bidrag till förbättrad hälsa. 

 Bidrag till miljön. 
 Social sammanhållning och försoning.  

 
Bland alla de projekt som anges för varje medlemsstat finns exempel på insatser som 

har fått stöd i ditt eget land. 
 

Analysen av dessa exempel och den goda praxis som identifierats låg till grund för 

rapportens kategorisering av idrottsinsatser, där man försökt skilja mellan de 
olika effekter som projekt baserade på idrott och fysisk aktivitet kan ge upphov till.  

 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/network/
http://urbact.eu/urbact-glance
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Insatskategorierna är följande: 

 
Tabell 3.1 Kategorier av idrottsinsatser 

 

1. Direkt stöd till små och medelstora 
företag inom idrott.  

10. Främja utvecklingen av teknik inom 
idrotten samt andra innovationer.  

 

2. Förbättring av den fysiska miljön. 11. Systematiskt utveckla en bredare 
strategi baserad på idrott. 

3. Främja hållbara transporter. 12. Sammankoppla åtgärder på 

idrottsområdet med utvecklingen av 
turism eller den kulturella och den 

kreativa sektorn. 

4. Andra åtgärder för att minska 
miljöpåverkan. 

13. Förbättra färdigheter och 
kompetenser inom idrott. 

 

5. Främja och uppmuntra investeringar 
utifrån.  

14. Använda idrott för att utveckla en 
bredare kompetens som ökar 

anställbarheten. 

6. Skapa sysselsättning inom idrott och 
fysisk aktivitet. 

15.  Samhällsengagemang.  
 

7. Effekter på sysselsättningen.   16. Förbättra styrning och administrativ 

kapacitet. 

8. Indirekta effekter på 

sysselsättningen. 

17. Ta itu med hälsorelaterade 

utmaningar och andra 

samhällsutmaningar och bidra till glädje 
och välbefinnande. 

9. Tillväxt och andra ekonomiska 

effekter.  

 

 

Observera att projekten kan sträva efter att nå flera av dessa mål samtidigt. De olika 

kategorierna kan dock användas för att göra en mångsidigare analys av förslaget och 
inte minst inspirera till ytterligare dimensioner, vilket gör det lättare att beskriva hela 

effekten av den föreslagna insatsen. Kategorierna av idrottsinsatser beskrivs och 
diskuteras i avsnitt 5.2 i den slutliga rapporten.  

 
Tänk kreativt och låt dig inspireras av idéerna i undersökningen. Det kommer att 

hjälpa dig att formulera ett övertygande förslag, men de exakta kraven kommer 
naturligtvis inte att vara kända förrän ansökningsomgången offentliggörs. Tänk på 

att alla förslag måste uppfylla de kravspecifikationer som anges i 

ansökningshandlingarna. När ansökningsomgången har offentliggjorts bör du 
noggrant sätta dig in i dessa specifikationer, och det är särskilt viktigt att du noterar 

tidsfristerna för att lämna in ansökningar. Det går dock att förbereda sig inför 
ansökningsomgången innan den offentliggörs. 

 
Som förberedelse bör du studera det relevanta operativa programmet för att förstå 

vad myndigheterna försöker uppnå och vilka problem de vill åtgärda. 
 

Andra faktorer som du bör tänka på är centrala mål, projektpartner och övriga 

insatser, hur projektet kommer att förvaltas samt systemet för övervakning av 
framsteg och rapportering, inbegripet vilka indikatorer som kommer att föreslås. Allt 

detta kommer att behöva anpassas utifrån de faktiska kravspecifikationerna i 
ansökningsomgången, men de kommer sannolikt att ingå på ett eller annat sätt. I 

nästa avsnitt ges tips på var du kan hitta inspiration för att ta fram ett bra förslag.  



 

 Praktisk vägledning om utveckling av projekt för idrott och fysisk aktivitet inom ramen för de europeiska 

struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) 

juli 2016   17 

3.8 Andra förslag och rapporter 

 
Det kan gå att hitta exempel på tidigare förslag. Dessa förslag, eller 

sammanfattningar av dem, kan ibland hittas på nätet eller finnas tillgängliga lokalt hos 
organisationer som är beredda att dela med sig av den här typen av dokument. Kom 

dock ihåg att förslag som rör tidigare programperioder kanske inte innehåller delar 

som är nya för den innevarande programperioden. 
 

Det finns många utvärderingsrapporter som omfattar tidigare och ibland pågående 
verksamheter inom ramen för strukturfonderna. Dessa avser ibland specifika projekt, 

men handlar oftast om aspekter på regional, nationell och europeisk nivå.  
 

På europeisk nivå finns ett antal utvärderingsrapporter om den föregående 
programperioden tillgängliga på följande webbplatser: 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013/ 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sv&catId=701 

https://enrd.ec.europa.eu/en/evaluation  
 

Det finns också en rad Interreg-utvärderingar, som du hittar på webbplatsen för 
regionalpolitisk utvärdering. 

 
Vissa av de ovannämnda webbplatserna kan också ge tillgång till utvärderingar på 

nationell nivå, antingen direkt eller genom hänvisningar till nationella webbplatser.  

För alla projekt gäller att man måste rapportera om sin verksamhet, och vissa av 
dessa rapporter finns på projektwebbplatserna. 

3.9 Hjälp och stöd  

 
Som ett resultat av projektet håller ett nätverk för idrottsverksamheter på att skapas, 

bestående av enskilda personer och organisationer som har ett intresse av att föra 
utvecklingen vidare när det gäller idrottsbaserade projekt som stöds av ESI-fonderna. 

Det kommer i huvudsak att vara en grupp för ömsesidigt stöd som hjälper sina 
medlemmar och organisationer att lösa problem som uppstår vid utarbetandet av 

förslag och projekt. Medlemmarnas bidrag kommer att variera, men det kommer att 
finnas personer som är beredda att arbeta aktivt för att stödja utvecklingen av förslag, 

vanligen i egenskap av partner i projektet.  

 
Vid tidpunkten för utarbetandet av detta dokument pågår fortfarande diskussioner 

med de organisationer som är intresserade av att arrangera nätverket. Ytterligare 
information om denna utveckling kommer att offentliggöras på webbplatsen för 

centret för strategi och utvecklingstjänster, Centre for Strategy & Evaluation Services 
(CSES): 

 
http://www.cses.co.uk/sport-and-regional-development/spn-1/  

 

Förutom detta särskilda nätverk finns många organisationer som kan bidra till 
utarbetandet av förslag.  

 
Nätverket Enterprise Europe Network har kontor över hela EU som tillhandahåller 

rådgivning och stöd till företag och andra som vill utnyttja europeiska möjligheter 
effektivt. Dessa kontor finns vanligen inom viktiga regionala organisationer, vilket 

innebär att personalen är väl förtrogen med den regionala dimensionen av 
utvecklingsinsatser.  

 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sv&catId=701
https://enrd.ec.europa.eu/en/evaluation
http://www.cses.co.uk/sport-and-regional-development/spn-1/
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Det närmaste kontoret som är medlem av nätverket hittar du på: 

 
http://een.ec.europa.eu/ 

 
Som nämnts tidigare hänvisar de nationella webbplatserna för Eruf och ESF ofta till 

organisationer som kan hjälpa dig på nationell eller regional nivå, inbegripet 
rådgivningstjänster hos förvaltande myndigheter. 

 
Interreg Europa har kontor på nationell nivå som ge rådgivning om alla Interreg-

program:  

 
http://www.interregeurope.eu/in-my-country/  

 
Det kan vara bra att veta att det finns ett antal konsulter som arbetar med 

organisationer för att utarbeta förslag.  

http://een.ec.europa.eu/
http://www.interregeurope.eu/in-my-country/
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4. På lång sikt 
 
För närvarande, och fram till år 2020, fastställs målen, prioriteringarna och 

förfarandena för genomförande av ESI-fonderna i stor utsträckning både på europeisk 
nivå och på nationell och regional nivå. Beslut har fattats om 

investeringsprioriteringarna och, i stora drag, om vilka typer av åtgärder som kommer 
att få företräde. Dessutom har ansökningsomgångar offentliggjorts, projekt har 

godkänts och inletts, och stora delar av budgeten har redan fördelats.  
 

Utvärderingarna av den föregående programperioden håller på att slutföras, och 

kommissionen har redan börjat diskutera ESI-fondernas utformning för nästa 
programperiod. Under arbetets gång kommer samråd att hållas på både europeisk och 

nationell nivå. 
 

Det är därför viktigt att fundera över hur idrott och fysisk aktivitet kan integreras i de 
europeiska struktur- och investeringsfonderna efter år 2020 och över möjligheten att 

påverka dessa fonders utformning och innehåll på ett sätt som för närvarande inte är 
möjligt. 

 

Det är relativt sannolikt att idrottens allt större roll i den ekonomiska och sociala 
utvecklingen i sig kommer att uppvärderas, eftersom närvaron av idrott och relaterade 

områden blivit allt mer påtaglig i den moderna upplevelseekonomin i takt med att vi 
får allt fler belägg för att idrott och fysisk aktivitet är effektiva instrument för att 

motverka ekonomiska och sociala utmaningar. Ändå måste detta bevisas på olika 
nivåer.  

 
Syftet med undersökningen av idrottens bidrag till regional utveckling genom 

strukturfonderna var att lägga fram bevis för att idrotten bör få en större roll inom 

ESI-fonderna. Undersökningens resultat och analyser måste nu utnyttjas till att främja 
idrottens roll. Exemplen på god praxis kan vara särskilt användbara, eftersom de på 

ett tydligt och konkret sätt visar vad som kan uppnås. 
 

Kulturella och kreativa verksamheter upplevde en liknande situation för ett antal år 
sedan. Då spelade kulturministerierna en viktig roll genom att uppmärksamma de 

nationella finans- och ekonomiministerierna på sektorns betydelse. En motsvarande 
ansträngning från de ministerier som ansvarar för idrott skulle kunna vara en viktig 

utveckling, särskilt om de nationella idrottsorganisationerna också mobiliseras.  

 
Det är också nödvändigt att lyfta fram frågan på regional nivå och argumentera för en 

mer framträdande plats för idrotten i regionala operativa program. Idrottens roll bör 
likaså tas upp inom ramen för diskussionerna om smart specialisering och de 

strategier som detta utmynnar i. Ett lämpligt tillfälle att göra detta är i samband med 
diskussionerna om idrottsbaserade projekts omfattning.  

 
Nätverket för idrottsverksamheter är avsett att främja insatser för att höja idrottens 

profil på regional nivå och bidrar även till utvecklingen av specifika projekt.   

 
Samtidigt måste man vara medveten om att idrottens roll kan lyftas fram mer 

effektivt om det sker tillsammans med andra parallella områden, exempelvis turism 
och kulturella och kreativa industrier. Även om exemplen på god praxis visar att det är 

fullt möjligt att basera regional utveckling enbart på idrott, är det på grund av lokala 
omständigheter ofta mer förnuftigt att integrera utvecklingen av idrott i en bredare 

turismstrategi, eller i en strategi kopplad till upplevelseekonomin.  
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