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1. KOMMUNIKATION OM SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN
GYNNAR ALLA PARTER

Att göra sammanhållningspolitiken mer synlig har på senare år kommit att prioriteras högre. Varje år är 
det tusentals projekt i hela Europa som får stöd genom sammanhållningspolitikens finansiering, och det är 
genom den som det märks mest konkret ute på plats vad EU gör. Om man mer effektivt kan nå ut och berätta 
om de här insatserna blir folk mer medvetna om vad EU gör för nytta i deras tillvaro, och unionen får en 
bättre image bland allmänheten. Det har faktiskt gjorts flera forskningsstudier med belägg för att 
sammanhållningspolitiken positivt påverkar folks inställning till det europeiska projektet. 

Med detta i åtanke har medlemsländerna och Europeiska kommissionen åtagit sig att utöka arbetet med 
kommunikation om sammanhållningsfonderna, däribland genom mer samarbete. I sina slutsatser från den 25 
april 2017 vädjade rådet till alla inblandade myndigheter i medlemsländerna att ägna sig mer åt ”omfattande 
och systematisk” kommunikation om politikens möjligheter, resultat och effekter. Detta är på samma gång en 
plikt och en möjlighet. 

Det är en plikt eftersom medlemsländerna är gemensamt ansvariga för att utforma – och i de flesta fall 
genomföra – EU:s politik, och därför också bör bidra mer till att synliggöra den. Kommunikation om Europa måste 
vara ett gemensamt ansvar, som delas mellan EU:s institutioner och de nationella och lokala institutionerna. Det 
gäller inte minst sammanhållningspolitiken, där principen om delad förvaltning gäller.

Det är också en möjlighet, för när resultaten av EU-finansieringen syns bättre blir det till nytta för de nationella 
och lokala institutionernas rykte, då det är de som i slutändan ansvarar för att genomföra programmen. 

Detta är den bakomliggande filosofi som vi anser bör vägleda kommunikationsaktiviteterna kring nästa 
generation sammanhållningsfonder. Kommunikation om EU och om det mervärde som EU:s insatser för med 
sig hindrar inte att man lyfter fram de förvaltande myndigheterna i medlemsländerna och deras roll. Snarare 
bör dessa två gå hand i hand, som ett naturligt exempel på delad förvaltning. 

Av samma skäl är det viktigt att göra stödmottagarna mer medvetna om vilket mervärde det faktiskt ger när 
man på bästa sätt berättar om deras projekt. När ett projekt görs mer synligt ger det åtskilliga fördelar, t.ex. att 
dess stödmottagare kan nå ut till potentiella partner för framtida projekt eller locka privata investerare. 

Kommunikation om EU är inte en belastning, utan något som gynnar alla parter! 

Regelverket för kommunikation om sammanhållningspolitiken har gradvis utvecklats genom flera 
programperioder på rad: från enkla publicitetskrav till mer ingående krav på kommunikation och insyn. Under 
perioden 2014–2020 togs ett avgörande steg mot att erkänna kommunikationen som en strategisk funktion i 
programmen. Det synsättet upprätthölls i de nya bestämmelserna för 2021–2027. Där försöker man hitta en 
balans mellan att höja ansvaret för medlemsländerna/de förvaltande myndigheterna och stödmottagarna, och 
att lätta på regelbördan för dem. 

I regelverket fastställs minimikraven för kommunikationen om program och projekt. Hur väl dessa insatser ska 
lyckas beror dock i slutändan på det faktiska engagemanget, professionalismen och sakkunskaperna hos de 
inblandade myndigheterna och projektansvariga. Det innebär att man behöver gå mycket längre än att bara 
uppfylla regelverken. Med andra ord bör inte kommunikation behandlas som att man bara byråkratiskt bockar 
av saker på en lista. Den bör vara en central aspekt och en huvudfråga i program och projekt. 

Det här häftet handlar om olika möjliga metoder att berätta om finansieringen utifrån bestämmelserna för 
2021–2027.   

http://t.ex
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2. NYHETER I FÖRORDNINGEN FÖR 2021–2027

2021-2027

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI  

MEDLEMSLÄNDERNAS ANSVAR

EU-EMBLEMET

2014-2020

De förvaltande myndigheterna ska ange den 
planerade strategin för kommunikation i ett 
särskilt avsnitt i programmet.  

Medlemsländerna ska säkerställa att insatser 
av strategisk betydelse är särskilt väl synliga.

 
 

Europeiska unionens emblem ska 
vara framträdande placerat på allt 
kommunikationsmaterial, tillsammans med 
texten ”(Med)finansieras av Europeiska 
unionen” utskriven i sin helhet. Texten hänvisar 
inte till någon specifik fond. 

Utöver EU-emblemet får ingen annan visuell 
symbol eller logotyp användas för att 
framhäva EU:s stöd.

EU-emblemet ska åtföljas av namnet 
”Europeiska unionen”, utskrivet i sin helhet, och 
en hänvisning till den specifika fonden.

Kommunikationsstrategin är ett eget dokument 
åtskilt från programmet och bedöms inte 
formellt av Europeiska kommissionen. 
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KOMMUNIKATIONSANSVARIGA OCH KOMMUNIKATIONSNÄTVERK

DE FÖRVALTANDE MYNDIGHETERNAS ANSVAR

STÖDMOTTAGARNAS ANSVAR

Medlemsländerna ska utse varsin enda nationell 
kommunikationssamordnare för varje fond.

Kommunikationssamordnarens roll med att 
samordna synlighetsåtgärder för alla program 
erkänns uttryckligen.  

Kommissionen ska upprätthålla ett 
gemensamt nätverk för alla fonder, bestående 
av kommunikationssamordnarna och de 
kommunikationsansvariga för programmen. 

De förvaltande myndigheterna ska upprätta en 
webbplats med information om programmet, 
inom sex månader efter att det godkänts.

De förvaltande myndigheterna är ansvariga 
för att på programmets webbplats, eller på 
den gemensamma nationella webbportalen, 
offentliggöra en tidtabell för de planerade 
och offentliggjorda ansökningsomgångarna. 
Tidtabellen bör uppdateras minst tre gånger 
om året.  

Förteckningen över insatserna/verksamheterna 
måste uppdateras var fjärde månad.

För insatser av strategisk betydelse eller insatser 
över 10 miljoner euro ska stödmottagarna 
anordna ett kommunikationsevenemang 
eller en kommunikationsverksamhet som 
inbegriper kommissionen och den förvaltande 
myndigheten.

Stödmottagare som inte följer synlighetskraven 
underställs finansiella korrigeringar på upp till 
3 % av det stöd som mottas. 

När flera insatser äger rum på samma 
plats ska det sättas upp minst en skylt eller 
anslagstavla.

Förordningen innehåller bara ett underförstått 
krav på att programmen ska ha en webbplats.

Förteckningen över insatserna/verksamheterna 
måste uppdateras var sjätte månad.

Medlemsländerna kan utse en nationell 
kommunikationsansvarig för var och en av de 
enskilda fonderna. 

Kommissionen kan upprätta olika nätverk, 
exempelvis per fond, med de nationella 
kommunikationsansvariga och de 
kommunikationsansvariga för programmen, 
för att säkerställa informationsutbyte. 
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RAPPORTERINGSSKYLDIGHETER   

ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉER

De årliga genomföranderapporterna 
upphör. Emellertid ska medlemsländerna ge 
kommissionen information om genomförandet 
av kommunikations- och synlighetsåtgärder i 
samband med förberedelserna för det årliga 
översynsmötet.    

Övervakningskommittéerna ”ska granska 
genomförandet av kommunikations- och 
synlighetsåtgärder”.

(Kommittéerna får en starkare roll med att 
övervaka programmens resultat, däribland 
sett till kommunikation.)

Kommittéerna ”ska granska 
kommunikationsstrategin för det operativa 
programmet”.

I de årliga genomföranderapporter som 
lämnas in 2017 och 2019 ska det finnas 
information om resultaten av de informations- 
och offentlighetsåtgärder som genomförts för 
fonderna inom kommunikationsstrategin.
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3. MEDLEMSLÄNDERNAS ANSVAR

Artikel 46

Varje medlemsstat ska säkerställa följande: 

a) Synlighet för stödet i all verksamhet som rör insatser som får stöd från fonderna
och därvid ägna särskild uppmärksamhet åt insatser av strategisk betydelse.

b) Kommunikation till unionsmedborgarna om den roll fonderna spelar och resultatet
av dem, genom en gemensam webbportal som ger åtkomst till alla program där
medlemsstaten deltar.

Medlemsländerna har ett ansvar att förmedla detaljerad och korrekt information om 
finansieringen. Det ska upprättas en gemensam nationell webbplats för att förmedla den 
informationen. 

3.1 Hur strukturerar man bäst varje lands gemensamma webbplats?  

För de flesta användare är landets gemensamma webbplats den enda ingången till information om 
fonderna. Den behöver därför vara så navigerbar och tillgänglig som det bara går, samtidigt som 
innehållet ska vara relevant och korrekt.

På startsidan på den gemensamma nationella webbplatsen bör följande vara tydligt framträdande, 
antingen direkt eller genom länkar till interna sidor:

• En kort och tydlig beskrivning av vad sammanhållningspolitiken och strukturfonderna
omfattar och syftar till (exempel 1).

• Resultat illustrerade både med exempel på finansierade projekt och med data
(exempel 2).

• Förteckning över program och direktlänk till deras hemsidor, eller interna sidor eller
underavdelningar om dessa program är inbyggda i den gemensamma
nationella webbplatsen (exempel 3).

• Uppdateringar om genomförandet av program (exempel 4).

Det är upp till medlemsländerna att avgöra om den gemensamma nationella webbplatsen 
ska innehålla programmens officiella sidor eller om programmen ska ha sina egna särskilda 
webbplatser. Helst bör det finnas tillgång till programmens förteckning över insatser.

Helst ska den gemensamma nationella webbplatsen vara igång så snart programperioden börjar.
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Exempel 1 – Förklaring av politiken
Gemensam nationell portal för Frankrike 2014–2020



10

Exempel 2 – Uppvisning av vad som uppnåtts 
Gemensam nationell portal för Slovenien 2014–2020

Gemensam nationell webbplats för Polen 
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Exempel 3 – Hur man får tillgång till programmen  
Gemensam nationell portal för Belgien 2014–2020

Gemensam nationell portal för Tjeckien 2014–2020
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Exempel 4 – Genomförandet 
Gemensam nationell portal för Italien 2014–2020

Gemensam nationell portal för Tjeckien 2014–2020
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3.2 Hur ska medlemsländerna se till att insatser av strategisk 
betydelse blir synliga? 

Insatser av strategisk betydelse är projekt som bidrar centralt till att uppnå målsättningarna 
med ett program. De är avsedda att vara de mest representativa projekten i programmen, 
då de omfattar själva målen i dem. 
Följande kommunikationsverksamheter som sätts in av medlemsländerna är de som bäst 
kan lyfta fram dessa insatsers roll:  

• Särskilt avsedda (mini)kampanjer som kretsar kring projektet/projekten.

• Att anordna invigningsevenemang.

• Att se till att medierna kraftigt uppmärksammar projekten, inte minst när de
framskrider till en viss nivå (presskonferenser, pressmeddelanden, inbjudningar till
journalister att gästa projektet, andra medieevenemang).

• Spridning av information om projekten genom den gemensamma portalen/
programmens webbplats (t.ex. en särskild avdelning på den gemensamma
portalen).

• Att ta fram kampanjmaterial (t.ex. broschyrer), även att användas av
kommissionen.

Dessa insatser genomförs bäst i nära samarbete med den berörda förvaltande 
myndigheten och stödmottagaren, då gemensamma och samordnade åtgärder ger bättre 
mervärde än mer splittrade insatser.

http://t.ex
http://t.ex
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4. NATIONELL KOMMUNIKATIONSSAMORDNARE OCH
KOMMUNIKATIONSANSVARIGA

Artikel 48 

Varje medlemsstat ska utse en kommunikationssamordnare med ansvar 
för synlighets-, öppenhets- och kommunikationsverksamhet i samband 
med stödet från fonderna, inklusive programmen inom målet Europeiskt 
territoriellt samarbete (Interreg), om den förvaltande myndigheten finns i den 
medlemsstaten. Kommunikationssamordnaren får utses av det organ som avses 
i artikel 71.6 och ska samordna kommunikations- och synlighetsåtgärderna 
mellan programmen.

Kommunikationssamordnaren ska delta i synlighets-, öppenhets- och 
kommunikationsverksamhet i följande organ: 

a) Europeiska kommissionens representationskontor och Europaparlamentets
förbindelsekontor i medlemsstaterna samt Europa direkt-kontor och andra
relevanta nätverk och utbildnings- och forskningsorganisationer.

b)  Andra relevanta partner som avses i artikel 8.1. 

2. Varje förvaltande myndighet ska utse en kommunikationsansvarig för varje
program. En kommunikationsansvarig kan vara ansvarig för fler än ett program.

3. Kommissionen ska upprätthålla nätverket bestående av
kommunikationssamordnarna, de kommunikationsansvariga och kommissionens
företrädare, för att utbyta information om synlighets-, öppenhets- och
kommunikationsverksamhet.

I den nya förordningen förespråkas att synlighetsåtgärderna harmoniseras bättre mellan 
programmen genom utökad nationell samordning och mer samarbete mellan alla 
inblandade berörda parter. 

     4.1 Vilken roll spelar den nationella kommunikationssamordnaren 
och programmens kommunikationsansvariga? 

Tanken bakom att utse en nationell kommunikationssamordnare som ansvarar för 
samtliga fonder, plus kommunikationsansvariga för respektive enskild fond, är att 
åstadkomma bättre samordning på nationell nivå för alla program, däribland Interreg. 
Den nationella kommunikationssamordnaren får i förordningen förtroendet att se till att 
programmens kommunikationsåtgärder anpassas och integreras bättre. Den uppgiften 
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kan bäst fullgöras genom att det bland annat antas gemensamma visuella material, 
motton och budskap. Samtidigt föreslår vi att de enskilda programmen får tillräckligt med 
utrymme att själva utforma och införa åtgärder utifrån just sina kommunikationsbehov. 

För att säkerställa ändamålsenlig samordning är det nödvändigt att upprätta 
ett nationellt nätverk där de kommunikationsansvariga från samtliga program 
(däribland om möjligt landsbygdsutvecklingsprogrammen) ingår. Nätverket är en 
plattform där man kan utbyta kunskaper och utveckla gemensamma arbetssätt. Det bör 
träffas regelbundet, minst två gånger om året. Den nationella samordnaren skulle 
också kunna bjuda in företrädare för de organ som nämns i artikel 48.1 a och b, 
till exempel Europeiska kommissionens och Europaparlamentets representationer eller 
Europa direkt-kontoren, till att delta i de nationella nätverkens sammanträden, 
regelbundet eller tillfälligtvis.  Helst borde uppdragen som kommunikationssamordnare 
och kommunikationsansvariga för programmen vara heltidsanställningar, som 
innehas av personer med beprövad erfarenhet inom kommunikation av 
sammanhållningspolitiken. 

När den organisatoriska strukturen tillåter det skulle de nationella 
kommunikationssamordnarna kunna fungera som talespersoner för EU-finansieringen 
till landet.

VIKTIGT: För att genomföra en enhetlig ram för kommunikation om fonderna skulle 
det vara till nytta att utse kommunikationssamordnaren i god tid, närmare bestämt så 
snart programperioden börjar. På samma sätt tillråds de förvaltande myndigheterna att 
utse en kommunikationsansvarig så snart programmet antas. Vi föreslår att 
kommissionen i god tid underrättas om utnämningen för att underlätta utbytet.    

EXEMPEL PÅ VANLIGA KOMMUNIKATIONSINSLAG I PROGRAMMEN

Frankrike – ”L’Europe s’engage en….”
Under perioden 2014–2020 antog Frankrike en gemensam logotyp och mottot ”l’Europe 
s’engage en….”) för alla ESI-fondprogrammen runtom i landet, med möjlighet att 
anpassa den efter fond och region.
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Under 2014–2020 antog Polen en gemensam mall, visuellt material 
och struktur för alla programmens webbsidor.

 4.2 Hur ska kommunikationssamordnaren engagera de organ som 
anges i artikel 48? Vilka andra berörda parter bör engageras?

Nationella myndigheter och programmyndigheter bör inte ensamma ha hand om 
kommunikationen. Samarbete med ett brett antal organ är nyckeln till att nå ut 
längre och påverka med kommunikationsarbetet. Det är 
kommunikationssamordnarna som avgör hur man mest ändamålsenligt knyter 
förbindelser med dessa enheter, utifrån det nationella systemets särdrag och/
eller befintliga metoder. Det bör vara viktigt att beskriva på vilka sätt de ska 
delta i kommunikationsstrategierna och kommunikationsplanerna. Lika viktigt är 
det att om möjligt engagera de organ som förtecknas i artikel 8.1, då de kan spela 
en betydelsefull roll som multiplikatorer. Helst bör det hållas regelbundna möten 
med företrädare för dessa organ.

   4.3 Hur ska EU:s nätverk för kommunikationsansvariga fungera?

Med hjälp av erfarenheterna från tidigare perioder kommer nätverket att utgöra 
en plattform för att utbyta information och diskutera gemensamma 
utmaningar. För första gången kommer det att omfatta samtliga fonder i 
förordningen om gemensamma bestämmelser.  
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5. DE FÖRVALTANDE MYNDIGHETERNAS ANSVAR

Artikel 49

1. Den förvaltande myndigheten ska inom sex månader från beslutet om godkännande av 
programmet säkerställa att det finns en webbplats med information om mål, verksamhet,
tillgängliga finansieringsmöjligheter och resultat för de program som den ansvarar för.

2. Den förvaltande myndigheten ska säkerställa att en tidsplan över planerade
ansökningsomgångar offentliggörs på den webbplats som avses i punkt 1 eller den
gemensamma webbportal som avses i artikel 46 b, som uppdateras minst tre gånger per
år och innehåller följande vägledande uppgifter:

a) Det geografiska område som ansökningsomgången omfattar.
b) Det politiska eller specifika mål som berörs.
c) Typ av stödberättigade sökande.
d) Totalt stödbelopp för ansökningsomgången.
e) Start- och slutdatum för ansökningsomgången.

3. Den förvaltande myndigheten ska på webbplatsen offentliggöra en förteckning över de
insatser som valts ut för att få stöd från fonderna på minst ett av unionens institutioners
officiella språk och ska uppdatera den förteckningen åtminstone var fjärde månad. Varje
insats ska ha en unik beteckning. Förteckningen ska innehålla följande uppgifter:

a) För rättsliga enheter, stödmottagarens namn, och, när det gäller offentlig upphandling,
uppdragstagarens namn.
b) Om stödmottagaren är en fysisk person, förnamn och efternamn.
c) För EHFVF-insatser kopplade till ett fiskefartyg, numret i registret över unionens
fiskeflotta enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/218 ( 47).
d) Namnet på insatsen.
e) Insatsens syfte och vad som förväntas uppnås eller faktiska resultat.
f) Startdatum för insatsen.
g) Förväntat eller faktiskt datum för insatsens slutförande.
h) Total kostnad för insatsen.
i) Berörd fond.
j) Det specifika mål som berörs.
k) Unionens medfinansieringsgrad.
l) Platsindikator eller geolokalisering för den insats och det land som berörs.
m) För mobila insatser eller insatser som omfattar flera platser, stödmottagarens plats
om stödmottagaren är en rättslig enhet; eller regionen på Nuts 2-nivå om stödmottagaren 
är en fysisk person.
n) Interventionstyp för insatsen i enlighet med artikel 73.2 g.

För de uppgifter som avses i första stycket b och c ska uppgifterna tas bort två år efter 
den dag då de först offentliggjordes på webbplatsen. 
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I förordningen utökas de förvaltande myndigheternas ansvar sett till insyn och 
synlighet. Samtidigt görs de rättsliga kraven enklare och mindre betungande.  

     5.1 Hur ska webbplatsen för ett program se ut?

Webbsidan/webbplatsen för ett program är den främsta informationskällan för 
potentiella stödmottagare och allmänheten. I enlighet med förordningen ska 
webbplatsen vara utlagd senast sex månader från att programmet antagits, men för 
öppenhetens skull är det bättre ju snabbare webbplatsen är igång. 

Det är viktigt att webbplatsen har en sådan utformning att det är lätt att navigera 
på den. För detta finns det ingen självklar formel, men man kan ta hänsyn till de här 
grundkriterierna:

• Ordna smidig navigering genom strömlinjeformat innehåll, 
navigeringshierarki och tillgänglig design.

• Webbplatser bör eftersträva att uppfylla  W3C:s kriterier för 
tillgänglighet.

• Sidorna bör ha korrekta och lätt igenkännliga titlar (och ikoner!) för 
navigering. Besökare bör få en allmän uppfattning om vad de hittar på en sida 
redan innan de klickar på någon länk.

• Mobiloptimering 

4. De uppgifter som avses i punkterna 2 och 3 i denna artikel ska offentliggöras på den webbplats
som avses i punkt 1, eller på den gemensamma webbplats som avses i artikel 46 b i denna
förordning, i ett öppet maskinläsbart format i enlighet med artikel 5.1 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2019/1024 ( 48), som gör det möjligt att sortera, söka i, extrahera, jämföra
och vidareutnyttja uppgifterna.

5. Den förvaltande myndigheten ska informera stödmottagarna om att uppgifterna kommer att
offentliggöras innan offentliggörandet äger rum i enlighet med denna artikel.

6. Den förvaltande myndigheten ska säkerställa att kommunikations- och synlighetsmaterial,
även på stödmottagarnivå, görs tillgängligt på begäran av unionens institutioner, organ eller
byråer, och att det finns ett icke-exklusivt, oåterkalleligt och avgiftsfritt tillstånd att använda
sådant material samt att eventuella befintliga rättigheter till materialet ges till unionen i
enlighet med bilaga IX. Detta får inte medföra några betydande ytterligare kostnader eller
någon betydande administrativ börda vare sig för stödmottagarna eller för den förvaltande
myndigheten.

https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/
https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/
https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/
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5.2 Vilken information bör finnas på ett programs webbplats?

I enlighet med förordningen bör hemsidan ge enkel och direkt tillgång till följande:

• Ett avsnitt där informationen om huvudprogrammet läggs upp i enkla 
ordalag: Målsättningar och prioriteringar, geografisk och/eller tematisk 
omfattning, totalt tilldelat belopp (exempel 1).

• Ansökningsomgångar för projekt (exempel 2).

• En avdelning om resultat där det visas upp uppgifter och exempel på projekt 
(exempel 3). 

Annan viktig information som behöver finnas på webbplatsen är följande:

• Kontaktuppgifter till den förvaltande myndigheten.

• Dokument om programmet.

• Förteckning över insatser. 

Startsidan bör dessutom innehålla följande:

• EU-logotypen och texten om (med)finansiering enligt de tekniska standarder 
som fastställs i förordningen, väl synliga. Detta kan åstadkommas genom att 
dessa delar placeras inuti visningsområdet på en digital enhet, utan att 
användaren måste rulla nedåt på sidan.

• Väl synliga knappar för att dela på sociala medier och följa programmens konton.

• En sökfunktion och/eller en meny för enkel navigering (”sajtkarta”). 
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Exempel 1 – Förmedling av allmän information om programmen  
Webbplatsen för Interreg Centraleuropa 2014–2020

Exempel 2 – Ansökningsomgångar för projekt 
Operativa programmet Norte 2020 – Ansökningsomgångar för projekt
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Operativa programmet Calabria 2014–2020 – Ansökningsomgångar för projekt

Exempel 3 – Kommunikation om resultat
Operativa programmet Podkarpackie Voivodeship 2014–2020
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5.3 Hur kan de förvaltande myndigheterna bäst följa kravet 
på att på förhand offentliggöra information om de planerade 
ansökningsomgångarna?

Grunden till detta krav är att ge mer öppenhet och insyn i ansökningsomgångar för 
finansiering, och att i synnerhet göra det möjligt för fler potentiella stödmottagare att 
delta, i god tid och välinformerat. 

De förvaltande myndigheterna skulle kunna offentliggöra schemat för planerade 
ansökningsomgångar på en särskild avdelning på webbplatsen som det väl synligt 
hänvisas till (t.ex. en fokussida/fönster/avdelning på hemsidan med de kommande 
ansökningsomgångarna och en klickbar länk för att få mer info).  

De förvaltande myndigheterna bör eftersträva att presentera denna information på ett 
tydligt och enkelt språk.

Enligt förordningen bör det i schemat för de planerade omgångarna, som bör uppdateras 
minst tre gånger om året, finnas med följande vägledande information för varje 
kommande ansökningsomgång:

• Det geografiska område som ansökningsomgången omfattar.
• Det politiska eller specifika mål som berörs.
• Typ av stödberättigade sökande.
• Totalt stödbelopp för ansökningsomgången.
• Start- och slutdatum för ansökningsomgången.

Ytterligare användbar information gäller de typer av projekt som stöds, stödberättigande 
kostnader och förfaranden för att ansöka.    

Exempel: Kommunikation om ansökningsomgångar för projekt
Finländska inrikesministeriet, fonderna för inrikes frågor    

• sex månader före: en nyhetsartikel med grundinformation om ansökningsomgången (+
tweet)

• två–tre månader före: en nyhetsartikel med mer specifik information

• en månad före: en nyhetsartikel om ”call clinics” (45 minuter samtal med en sökande, sista
minuten-frågor om ansökan osv.)

• Dagen då ansökningsomgången öppnar: pressmeddelande utfärdas, nyhetsartikel på vår
webbplats och ministeriets webbplats, annons utgiven i de största tidningarna

• Vid ansökningsomgångens slut: en nyhetsartikel om de mottagna ansökningarna + en
förteckning över ansökningarna, e-post till övervakningskommittéerna

• När finansieringsbesluten är klara: ett pressmeddelande om de finansierade
projekten med en länk till de uppdaterade projektlistorna på webbplatsen, e-post till
övervakningskommittéerna

http://t.ex
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Exempel: Horisont 2020-arbetsprogrammen (EU-portalen för deltagare)
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Exempel – Förhandspublicering av information om planerade 
ansökningsomgångar 
Webbplats för det operativa programmet Calabria 2014–2020 (sammanfattning av 
en kommande ansökningsomgång)

5.4 Hur ska förteckningen över insatser sammanställas?  

Förteckningen över insatser bör vara lätt åtkomlig från hemsidan. Den bör tillhandahållas 
i ett maskinläsligt format (CSV, XLS) och uppdateras var fjärde månad. Rubrikerna bör 
följa samma ordning som anges i förordningen – och om möjligt finnas på engelska och 
franska. 
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6. STÖDMOTTAGARNAS ANSVAR

Artikel 50

1. Stödmottagarna och de organ som genomför finansieringsinstrumenten ska
informera om stöd från fonderna, inklusive medel som återanvänds i enlighet
med artikel 62, till insatsen genom att

a) på stödmottagarens officiella webbplats, om sådan finns, och på sidor på
sociala medier tillhandahålla en kort beskrivning av insatsen, i proportion till
stödnivån, inklusive dess syfte och resultat, där unionens ekonomiska stöd
framhävs,

b) på ett synligt sätt redogöra för stödet från unionen i de dokument och i det
kommunikationsmaterial som rör genomförandet av insatsen och som är avsett
för allmänheten eller deltagarna,

c) sätta upp hållbara skyltar eller anslagstavlor som är tydligt synbara för
allmänheten och som visar unionens emblem i enlighet med de tekniska
egenskaper som fastställs i bilaga IX, så snart det fysiska genomförandet av
insatserna, vilket omfattar fysiska investeringar, inleds eller inköpt utrustning
installeras för

i) insatser som får stöd från Eruf och Sammanhållningsfonden om den
totala kostnaden överstiger 500 000 EUR,
ii) insatser som får stöd från ESF+, FRO, EHFVF, Amif, Fonden för inre
säkerhet eller instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och
viseringspolitik om den totala kostnaden överstiger 100 000 EUR,

d) för insatser som inte omfattas av led c, på en plats som är tydligt synbar för
allmänheten sätta upp minst en affisch i minst A3-format eller en motsvarande
elektronisk bildskärm med information om insatsen, där stödet från fonderna
framhävs; om stödmottagaren är en fysisk person ska stödmottagaren i
möjligaste mån säkerställa att det finns lämplig information där stödet från
fonderna framhävs, på en plats som är synbar för allmänheten eller genom en
elektronisk bildskärm,

e) för insatser av strategisk betydelse och insatser för vilka den totala kostnaden
överstiger 10 000 000 EUR, anordna ett kommunikationsevenemang eller en
kommunikationsverksamhet, beroende på vad som är lämpligt, och i god tid
involvera kommissionen och den ansvariga förvaltande myndigheten.



26

Publicitetskraven för stödmottagarna är också förenklade och harmoniserade mellan 
fonderna. 

De förvaltande myndigheterna har utvecklat ordentligt med vägledning och stöd till 
stödmottagarna så att de framgångsrikt ska kunna lyfta fram sina projekt och sin EU-
finansiering. Enligt principen om delad förvaltning är det de som ligger bäst till för att 
vägleda och stödja stödmottagare i samband med dessas kommunikationsverksamhet.

Här följer några praktiska förslag, som främst bygger på frågor och återkoppling från 
Inform-nätverket.

Det krav som fastställs i första stycket d ska inte gälla om en ESF+-bidragsmottagare 
är en fysisk person eller för insatser som får stöd inom det specifika mål som 
fastställs i artikel 4.1 m i ESF+-förordningen. 

För insatser som får stöd från Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet 
för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik får det dokument 
som anger villkoren för stödet, genom undantag från punkt 1 c och d, fastställa 
särskilda krav för den offentliga visningen av information om stödet från fonderna, 
om detta är motiverat av skäl som rör säkerhet och allmän ordning i enlighet med 
artikel 69.5. 

2. För småprojektsfonder ska stödmottagaren fullgöra sina skyldigheter enligt
artikel 36.5 i Interreg-förordningen.

För finansieringsinstrument ska stödmottagaren genom kontraktsvillkoren 
säkerställa att slutmottagarna uppfyller kraven i punkt 1 c. 

3. Om stödmottagaren inte fullgör sina skyldigheter enligt artikel 47 eller
punkterna 1 och 2 i den här artikeln och om korrigerande åtgärder inte har
införts ska den förvaltande myndigheten vidta åtgärder med beaktande av
proportionalitetsprincipen genom att dra tillbaka högst 3 % av stödet från fonderna
till den berörda insatsen.
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6.1 Hur kan en stödmottagare informera om EU-stöd på sociala 
medier?      

EU-stödet kan visas upp tydligt i beskrivningen på stödmottagarens konton på sociala 
medier. Information som nämns i artikel 50.1 a i förordningen om gemensamma 
bestämmelser kan lämnas i bion/profilbeskrivningen så att den alltid syns. Inlägg som 
används för regelbundna uppdateringar om verksamheterna och resultaten skulle också 
kunna innehålla personliga historier från projektens verkliga slutanvändare. 

6.2 Hur länge ska det finnas en anslagstavla eller skylt?

Permanenta anslagstavlor eller skyltar bör placeras på verksamhetsplatsen så fort den 
drar igång, vilket också anges i artikel 50.1 c och d i förordningen om gemensamma 
bestämmelser. De förvaltande myndigheterna kan hjälpa stödmottagarna att välja det 
mest lämpliga formatet, genom att ge dem tillräckligt med flexibilitet när det gäller 
storlek och material som ska användas. 

Skyltar och anslagstavlor ska vara permanent uppsatta. 

Ett vanligt problem är att uppfylla kravet på permanent informationsmaterial när det finns 
stränga regler för historisk rekonstruktion. En enkel, anpassningsbar mall utan restriktion 
av material och med minimal restriktion av storlek är till hjälp för stödmottagarna och 
minskar behovet av enskild rådgivning. 
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6.3 Vilka är de ytterligare skyldigheterna för projekt av strategisk 
betydelse?

Det bör anordnas minst ett evenemang eller aktivitet där EU-stödet har en framträdande 
plats. Om bara ett sådant evenemang eller aktivitet anordnas bör det helst vara 
projektets invigning. Den förvaltande myndigheten och kommissionen bör underrättas i 
god tid, exempelvis tre månader i förväg, så att de får möjlighet att delta i evenemanget. 
Evenemanget eller aktiviteten bör vara tillgänglig för media, och möjliga slutanvändare 
bör bjudas in för att få en första titt på vad som åstadkommits. Dessutom kan det i 
aktiviteterna även ingå en öppen dag medan projektet genomförs.

6.4 Hur ska medlemsländerna avgöra satsen för finansiell korrigering?

Det är medlemsländerna som avgör hur denna bestämmelse genomförs på det mest 
lämpliga och effektiva sättet. När den finansiella korrigeringen bestäms behöver det göras 
proportionerligt mot projektets storlek och omfattningen av det upptäckta underskottet. 

Andelen sammanhållningsfinansiering som gått via finansieringsinstrument har vuxit st-
adigt under de senaste programperioderna. I förordningen för 2021–2027 införs fören-
klade bestämmelser med syftet att instrumenten ska användas ännu mer. Därför utökas 
synlighetsbestämmelserna som gäller finansieringsinstrument. Organ som genomför 
finansieringsinstrument har en rättslig skyldighet att upplysa om stödet från fonder-
na. På samma sätt måste slutmottagarna respektera samma publicitetskrav som gäller 
stödmottagarna till bidragen. Med tanke på detta är det viktigt att de förvaltande my-
ndigheterna även särskilt uppmärksammar finansieringsinstrumentens synlighet. Detta 
skulle bäst kunna åstadkommas genom särskilda kommunikationsåtgärder med spe-
cialanpassade budskap riktade till de möjliga stödmottagarna för dessa instrument. Det 
bör också finnas mer livlig kommunikation om finansieringsinstrumentens resultat. De 
förvaltande myndigheterna bör uppmuntra genomförandeorganen att trappa upp sitt 
kommunikationsarbete och stödja dem där så är lämpligt. Det bör tas hänsyn till att 
finansieringsinstrumenten kräver en särskild metod för kommunikation när de ställs mot 
bidrag.

6.5 Vad är grunden till de nya publicitetsbestämmelserna för finan-
sieringsinstrument?
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7. DIALOG MED ALLMÄNHETEN

Det är mycket viktigt att samarbeta med allmänheten för att stärka demokratin i EU 
och den europeiska identiteten och förankra stödet för EU mer. 
Kommissionsledamöterna uppmanas därför att delta aktivt i dialoger med invånare i 
hela EU. 

Allmänhetens engagemang fungerar bara om det är dubbelriktat. Dessa dialoger är 
tillfällen att presentera kommissionens politiska dagordning men framför allt lyssna 
på invånarnas tankar och förväntningar. 

Initiativ med syftet att gynna en äkta debatt med allmänheten och dess aktiva deltagande 
genom hela policycykeln kan bli mycket kraftfulla verktyg för att öka kännedomen 
om politiken och skapa genuin delaktighet och stöd bland folket.  

Här följer några exempel på initiativ som kommissionen tagit fram och som nationella 
och regionala myndigheter kan följa, eller ta efter och anpassa till sitt lokala 
sammanhang. 

At the School of Open Cohesion

At the School of Open Cohesion (ASOC) är en utbildningsutmaning och en MOOC-kurs 
(storskalig öppen nätkurs) utformad för gymnasieelever. Den är till för att eleverna 
genom att använda offentliga öppna data ska kunna följa hur ändamålsenliga 
EU:s sammanhållningspolitiska investeringar är. Initiativet syftar också till att 
gynna en kultur av aktivt medborgarskap, som lyfter fram offentliga institutioners 
ansvarsskyldighet och ökar ungas kännedom om sammanhållningspolitiken. 
Utbildningsutmaningen kombineras med en tävling: de deltagande eleverna tar 
där fram en kommunikationsprodukt för att illustrera resultaten av sitt arbete och 
konkurrera med likasinnade inom landet och på europeisk nivå..
At the School of Open Cohesion 

#EUinmyregion

”EU i min region” är en EU-omfattande kampanj där allmänheten uppmuntras att upptäcka 
europeiska projekt i sin närhet. 
EU i min region/Öppet hus för projekt

#EUinmyregion/Regionala kampanjer
Tillsammans med flera regioner i Europa driver kommissionen en rad regionala 
kampanjer med hyperlokala inslag och glimten i ögat!
EU i min region/Regionala kampanjer

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/inform-network/asoc
https://ec.europa.eu/regional_policy/sv/policy/communication/euinmyregion/
https://ec.europa.eu/regional_policy/sv/policy/communication/euinmyregion/regional_campaigns/intro/
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REGIOSTARS
Sedan 2008 har Europeiska kommissionen delat ut årliga REGIOSTARS-priser till 
EU-finansierade projekt som uppvisar spetskompetens och nya arbetssätt inom 
regionalutveckling. I syfte att inspirera andra regioner och projektledare i Europa 
uppmärksammas de deltagande projekten i kommunikationskampanjer på europeisk 
nivå. REGIOSTARS delas ut till projekt i fem temakategorier (smart tillväxt, hållbar tillväxt, 
tillväxt för alla, stadsutveckling samt årets tema).
Fler detaljer om årets tävling

Smarta regioner gör, i samarbete med Euronews, en rundtur i Europa och besöker de 
städer och orter där sammanhållningspolitikens projekt minskar de regionala klyftorna 
och ger riktiga, konkreta fördelar till samhällen runtom i EU.
Smarta regioner 

Hundratusentals projekt inom hela EU har finansierats genom EU:s regionalpolitiska 
program under årens lopp. I vår databas kan du se några exempel på de många olika 
sorters projekt som har fått stöd.
Projektdatabas

Den europeiska veckan för regioner och städer är ett årligt fyra dagar långt evenemang 
där städer och regioner visar upp sin förmåga att skapa tillväxt och arbetstillfällen, 
genomföra EU:s sammanhållningspolitik och bevisa hur viktig den lokala och regionala 
nivån är för ett gott europeiskt styre.
EURegionsWeek

På ESI-fondernas portal för öppna data kan vem som helst se hur det går att leverera 
investeringar på EU-nivå, efter temaområde, land eller fond. Dataseten går att visualisera, 
bygga in i andra webbplatser eller ladda ner för analys.
ESI-fondernas portal för öppna data

”Framgångshistorier om EHFVF” är en kampanj som visar upp de positiva resultaten 
av EHFVF:s finansiering. Den syftar till att öka kännedomen och vinna stöd bland den 
bredare, inte så insatta publiken, och uppmuntra kustsamhällen, företagare och forskare 
att använda sig av EU-stöd till sina projekt.  
Hemsidan för havs- och fiskeripolitiken

Smarta regioner 

Projektdatabas

EURegionsWeek 

ESI-fondernas portal för öppna data 

Framgångshistorier om EHFVF  

#EUinmyregion

ec.europa.eu/inforegio EUinmyregion

https://ec.europa.eu/regional_policy/sv/regio-stars-awards/
https://ec.europa.eu/regional_policy/sv/policy/communication/campaigns/smart_regions
https://ec.europa.eu/regional_policy/sv/projects/
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://cohesiondata.ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/fisheries_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/fisheries_en
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