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REGIOSTARS är en årlig tävling som organiseras av DG REGIO sedan 2008; den har blivit 

Europas främsta utmärkelse för EU-finansierade projekt som påvisar genomslag och inkludering 

i regional utveckling. Från och med 2023 introducerar vi några nyheter i tävlingen. Den första är 

att projekten kan tävla i sex kategorier, enligt informationen nedan, som kommer att kvarstå under 

de kommande åren. Genom att presentera lösningar på gemensamma utmaningar och utnyttja 

de viktigaste möjligheterna har REGIOSTARS inspirerat regioner att leverera allt mer effektiv 

regionalpolitik inom EU. Vi uppmuntrar ansökningar från jämförelsevis mindre utvecklade 

regioner i Europa och inom alla programområden. Onlineplattformen är öppen för ansökningar 

från den 27 februari till den 31 maj 2023. 

 

REGIOSTARS delas ut till projekt inom sex tematiska kategorier: 

 

• Kategori 1) ETT KONKURRENSKRAFTIGT OCH SMART EUROPA  

• Kategori 2) ETT GRÖNT EUROPA  

• Kategori 3) ETT SAMMANLÄNKAT EUROPA 

• Kategori 4) ETT SOCIALT OCH INKLUDERANDE EUROPA  

• Kategori 5) ETT EUROPA SOM ÄR NÄRMARE MEDBORGARNA 

• Kategori 6) ÅRETS ÄMNE (Europaåret för kompetens 2023) 

 

Även urvalsprocessen har reviderats. Först kommer en panel bestående av akademiker som är 

framstående inom respektive område att bedöma de inkomna ansökningarna, och välja ut 

finalisterna. Därefter bjuds finalisterna in till en ”slutlig urvalsomgång” under Europeiska veckan 

för regioner och städer i Bryssel. 

 

Precis som tidigare år kommer allmänheten ha möjlighet att rösta på den finalist de tycker bäst 

om för det så kallade Folkets val (Public Choice Award). Alla vinnare kommer att tillkännages vid 

REGIOSTARS ceremoni i Ostrava (Tjeckien) den 16 november 2023. 

 

Vinnarna i de sex kategorierna kommer att få en lokal kommunikationskampanj, som drivs i 

samarbete med DG REGIO, för att främja de prisbelönta aktiviteterna i regionen.  

 

Denna vägledning för sökande ger dig all den information du behöver för att göra ditt projekt till 

en vinnare. Vägledningen innehåller en detaljerad beskrivning av priskategorierna samt 

behörighets- och tilldelningskriterier och praktisk information om ansökningsprocessen.  

 

Vi ser fram emot att ta emot din projektansökan. Lycka till! 

REGIOSTARS-teamet 
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Kategori 1 fokuserar på projekt som stödjer politiskt mål 1, att uppnå ett konkurrenskraftigt och 

smart Europa genom att främja innovativ och smart ekonomisk omvandling och regional ICT-

samhörighet. 

Den inre marknaden, som gör det möjligt för människor, tjänster, varor och kapital att röra sig fritt, 

är central i det europeiska projektet och erbjuder både möjligheter för europeiska företag och 

bättre urval och lägre priser för konsumenterna. Den gör det möjligt för medborgare att resa, bo, 

arbeta och studera var de vill. På det stora hela hjälper den europeiska städer och regioner att 

fördjupa sin integrering i den Europeiska unionen. Att uppnå en friktionsfri inre marknad är ett 

viktigt mål, där företag av alla storlekar och inom alla branscher kan konkurrera på lika villkor, och 

utveckla, marknadsföra och använda digitala tekniker, produkter och tjänster på en skala som 

främjar deras produktivitet och globala konkurrenskraft, och där konsumenterna kan känna sig 

trygga i att deras rättigheter skyddas. Med den inre marknaden har Europeiska unionen åtagit sig 

att stärka sin position på den globala marknaden, bli en global digital aktör och tillhandahålla en 

rättvis och konkurrenskraftig digital ekonomi, enligt den Europeiska digitala strategin ”Ett Europa 

rustat för den digitala tidsåldern”. Syftet med EU:s digitala strategi är att se till att den här 

omvandlingen fungerar för människor och företag, och att samtidigt bidra till att uppnå målet med 

ett klimatneutralt Europa till år 2050. 

Vi söker bra projekt som främjar innovativ och smart ekonomisk transformation och regional ICT-

samhörighet. Detta omfattar projekt som förstärker digitaliseringsprocesser och uppvisar 

innovativa angreppssätt för att genomföra RIS-strategier som involverar intressenter. Projekt som 

förbereder små och medelstora europeiska företag för att konkurrera inom en globaliserad 

ekonomi välkomnas. Sådana projekt kan exempelvis omfatta aktiviteter som utvecklar ny teknik 

och nya produkter, förbättrar innovationssystem, bygger upp konkurrenskraft genom design och 

kreativa industrier, främjar socialt entreprenörskap, stärker social innovation såväl som innovation 

inom tjänster, och stödjer nya affärsmodeller och praxisbaserade innovationer. Egenskaper i 

sådana projekt kan vara att bidra till hållbara regionala innovationssystem och främja 

arbetsmarknaden inom digitala branscher.  

Användbara referenser 

• Europeisk digital strategi: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-

2019-2024/europe-fit-digital-age_en  

• Europeisk industristrategi: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-

2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en  

• Plattform för smart specialisering: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu  

• Europeisk strategi för en inre marknad: https://single-market-

economy.ec.europa.eu/single-market/single-market-strategy_en 

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/single-market-strategy_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/single-market-strategy_en
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Kategori 2 fokuserar på projekt som stödjer politiskt mål 2, att uppnå ett grönt och 

motståndskraftigt Europa som främjar en ren och rättvis omställning, grön och blå investering, 

den cirkulära ekonomin, begränsning av och anpassning till klimatförändringen, 

riskförebyggande och riskhantering, samt hållbar urban mobilitet. 

Europeiska unionen strävar efter att bli den första klimatneutrala kontinenten till år 2050. Med den 

ambitiösa gröna given strävar Europeiska unionen efter att förbättra medborgarnas och 

kommande generationers välbefinnande och hälsa genom att tillhandahålla (1) frisk luft, rent 

vatten, frisk mark och biologisk mångfald, (2) renoverade, energieffektiva byggnader, (3) 

hälsosam och prisvärd mat, (4) mer kollektivtrafik, (5) renare energi och banbrytande ren teknisk 

innovation, (6) produkter som håller längre och som kan repareras, återvinnas och återanvändas, 

(7) framtidssäkra jobb och kompetensträning för omställningen såväl som en (8) globalt 

konkurrenskraftig och motståndskraftig industri. Därför är den gröna given ett viktigt ramverk. Med 

REPowerEU-planen strävar EU efter att stödja energibesparingar, producera ren energi och 

diversifiera energiförsörjningen. För att uppnå klimatneutralitet föreslog kommissionen den 

europeiska klimatlagen, vilken också sätter upp ett nytt, mer ambitiöst mål om att minska 

utsläppen av växthusgaser med minst 55 % till år 2030, jämfört med år 1990. Centralt i den 

europeiska gröna given ligger även bevarande och skydd av Europas hav, oceaner och miljö, 

som är en källa till naturligt och ekonomiskt välstånd för Europa. Exempelvis förutser EU:s gröna 

giv att plantera ytterligare 3 miljarder träd till år 2030. Överlag omfattar den skydd av EU:s 

biologiska mångfald och ekosystem, minskade föroreningar i luft, vatten och mark, att gå emot en 

cirkulär ekonomi, förbättrad avfallshantering och att säkerställa hållbarhet inom blå ekonomi och 

fiskesektorn. Europa siktar även mot ett skifte inom jordbruks- och livsmedelssystemet, som gör 

EU till den globala ledaren vad gäller säkerhet, försörjningstrygghet, näring och kvalitet.  

Vi söker bra projekt som stärker ett grönare och mer motståndskraftigt Europa och som hjälper 

till att uppnå den Europeiska unionens mål gällande klimatneutralitet och förbättrade 

miljöförhållanden. Projekten kan bland annat omfatta investeringar i gröna initiativ som förbättrar 

kvaliteten på luft och vatten, främjar hållbart jordbruk och bevarar miljösystem. Att skapa en 

effektiv cirkulär ekonomi, bidra till övergången till en resurseffektiv ekonomi eller övergång till 

förnybart kan vara andra egenskaper hos sådana projekt.  

Användbara referenser 

• Europeiska gröna given: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-

2019-2024/european-green-deal_en  

• Från jord till bord: https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en 

• Miljöpolicy: https://environment.ec.europa.eu/index_en  

 

 

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://environment.ec.europa.eu/index_en
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Kategori 3 fokuserar på projekt som stödjer politiskt mål 3 om ökad mobilitet och 

sammanlänkning. 

En sammanlänkad, modern, säker och smart infrastruktur kommer att vara nyckeln till att uppnå 
sammanhållning och för att leverera den europeiska gröna given. Därför verkar Europeiska 
unionen för att stödja utvecklingen av hållbara, effektivt sammankopplade transeuropeiska 
nätverk med hög prestanda inom transport, energi och digitala tjänster. Transportpolicy på 
europanivå har som mål att säkerställa smidig, effektiv, säker och fri rörlighet av människor och 
varor genom hela EU med hjälp av integrerade nätverk som omfattar alla transportslag (väg, räls, 
vatten och luft). Energipolitiken arbetar mot ett kontinentövergripande energisystem där energi 
flödar fritt över gränser, baserat på en konkurrens med effektivt reglerade energimarknader på 
EU-nivå där det krävs, och att leverera säker energiförsörjning till medborgarna. Energiunionen 
sätter därmed upp målen för en motståndskraftig energiunion med kärnan i en ambitiös 
klimatpolitik. Detta innebär att EU:s konsumenter – hushåll och företag – ska tillhandahållas 
säker, hållbar, konkurrenskraftig och prisvärd energi. Samtidigt formulerar EU, i sin Digitala 
strategi, målet att Europa ska vara den mest sammanlänkade kontinenten till år 2030. För att 
uppnå detta utvecklar EU till exempel harmoniserade regler för konnektivitetstjänster, 
introducerade en europeisk kodex för elektronisk kommunikation, stödjer trådlösa nätverk såsom 
5G och stoppade avgifterna för roaming i EU. Det främsta målet för konnektiviteten under det 
digitala årtiondet är att varje europeiskt hushåll ska ha tillgång till Internet med hög hastighet till 
år 2025, och gigabit-konnektivitet till år 2030. Fonden för ett sammanlänkat Europa möjliggör 
investeringar som fyller luckorna i Europas struktur för energi, transport och digitalt. 
 
Vi söker bra projekt som främjar skapandet av ett mer sammanlänkat Europa. Detta omfattar 
projekt som främjar effektiva, säkra och miljövänliga mobilitetslösningar inom EU och skapar 
förutsättningar för en konkurrenskraftig industri som genererar tillväxt och arbetstillfällen. Det kan 
även omfatta omfattande frågor såsom passagerarrättigheter och ren energi. Projekten kan även 
bidra till att uppnå målen om det transeuropeiska nätet inom energi, transport och digital 
konnektivitet. Projekten kan uppvisa utveckling av ny energi- eller transportinfrastruktur, eller 
rehabilitering eller uppgradering av befintlig infrastruktur. De kan även uppvisa utvecklingen av 
säker, trygg och hållbar högpresterande infrastruktur inklusive gigabit- och 5G-nätverk; ökad 
kapacitet och motståndskraft hos digital ryggradsinfrastruktur eller digitalisering av transport- och 
energinätverk. 

Användbara referenser: 

• Digital agenda för Europa: 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/64/digital-agenda-for-europe  

• Digital strategi för Europa: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/connectivity  

• Energipolitik: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/68/energy-policy-

general-principles  

• Energistrategi för Unionen: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN  

• Fonden för ett sammanlänkat Europa: 

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_en   

• Transportpolitik: https://transport.ec.europa.eu/facts-fundings_en   

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/64/digital-agenda-for-europe
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/connectivity
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/68/energy-policy-general-principles
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/68/energy-policy-general-principles
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_en
https://transport.ec.europa.eu/facts-fundings_en
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Kategori 4 fokuserar på projekt som stödjer politiskt mål 4, att uppnå ett mer socialt och 

inkluderande Europa genom genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter. 

Europeiska unionen är baserad på värderingar om mänsklig värdighet, frihet, demokrati, 

jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekt för mänskliga rättigheter, inklusive rättigheter för 

personer som tillhör minoritetsgrupper. I enlighet med det gör EU enorma ansträngningar med att 

bekämpa alla slags diskriminering och öka jämställdheten i behandlingen av alla européer, 

inklusive jämställdhet mellan könen, integrering av migranter och tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning. Artikel 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

klargör att all diskriminering av något skäl såsom kön, ras, hudfärg, nationalitet, etniskt eller socialt 

ursprung, genetiska genetiska särdrag, språk, religion eller tro, politisk eller någon annan åsikt, 

tillhörighet till en nationell minoritet, egendom, födelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell 

läggning är i strid med den europeiska samhällsmodellen och förbjuden inom EU. De 20 

principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter är ledstjärnan i EU:s arbete mot ett 

starkt socialt Europa som är rättvist, inkluderande och fullt av möjligheter. Det omfattar lika 

möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsförhållanden och rätten till fullgott 

socialt skydd och inkluderande. Den påföljande åtgärdsplanen ska säkerställa att tre ambitiösa 

mål nås till år 2030. Det första är att minst 78 % av befolkningen i åldern 20 till 64 år ska ha 

anställning; det andra är att minst 60 % av alla vuxna ska delta i utbildning varje år; det tredje är 

att minska antalet människor som riskerar fattigdom eller socialt utanförskap med minst 15 

miljoner människor. 

 

Vi söker bra projekt som bidrar till ett mer inkluderande samhälle överlag, icke-diskriminering av 

alla människor och jämställdhet mellan könen inom och bortom EU. I synnerhet ska projekten 

stödja de 20 principerna såväl som de tre målen i åtgärdsplanen till den europeiska pelaren för 

sociala rättigheter. Detta kan exempelvis involvera aktiviteter på arbetsmarknaden, inom 

utbildningssektorn, i lokala samhällen och internationella nätverk. Projekten ska uttryckligen 

uppvisa innovation vad gäller att främja aktivt inkluderande av diskriminerade personer eller 

personer som riskerat att utsättas för diskriminering, underlätta återintegrering av missgynnade 

personer på arbetsmarknaden, bidra till jämstäldhet mellan könen och mångfald genom 

förvaltningsstrategier, eller skapa arbetstillfällen i samband med integreringsarbete och insatser 

mot diskriminering. Dessutom är projekt som arbetar med med barn-, äldre- eller hälsovård och 

bidrar till en god balans i arbetslivet välkomna.  

 

Användbara referenser: 

• EU:s stadga om grundläggande rättigheter:https://ec.europa.eu/info/aid-development-

cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en  

• Den europeiska pelaren för sociala rättigheter: https://commission.europa.eu/strategy-

and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-

investment/european-pillar-social-rights_en 

• Åtgärdsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter: 

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
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people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-

rights-action-plan_en  

• GD JUST, Jämställdhet mellan könen: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-

fundamental-rights/gender-equality_en 

 

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_en
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Kategori 5 fokuserar på projekt som stödjer politiskt mål 5, att främja hållbar och integrerad 

utveckling av alla typer av territorier och lokala initiativ. 

Europeiska unionen är engagerat i hållbar och integrerad utveckling av stads-, landsbygds- och 

kustområden genom lokala initiativ. Nyckeln till att uppnå europeisk sammanhållning är att 

övervinna utmaningar inom flera områden för att uppnå integrerad regional utveckling över 

sektorer. Med lanseringen av detta tvärgående politska mål har EU för avsikt att erkänna vikten 

av integrerade investeringsstrategier med inriktning på olika territoriella skalor – exempelvis 

städer, landsbygd, storstadsområden och funktionella regioner där människor dagligen arbetar, 

bor och pendlar. EU avser därför att svara på de utmaningar som identifierats inom ett visst 

område där lokala intressenter utvecklar lokala lösningar. Att ha ett uttalat territoriellt fokus 

innebär att behov, utmaningar och möjligheter till utveckling måste stämma överens med lämplig 

rumslig skala och territoriellt sammanhang. Kommissionen erkänner små och medelstora städers 

roll och angreppssätt med funktionella områden som viktiga drivkrafter för regioners och 

landsbygdens attraktivitet och utveckling genom att skapa positiva spridningseffekter mellan 

stadsområden och andra territorier, och förstärka kopplingar mellan stad och landsbygd. Under 

2021-2027 har i varje medlemsstat minst 8 % av resurserna i den Europeiska regionala 

utvecklingsfonden öronmärkts för städer av alla storlekar, samt deras storstads- och funktionella 

områden, genom territoriella och/eller lokala utvecklingsstrategier, dvs. användande av 

integrerade territoriella investeringar (ITI) och samhällsledd lokal utveckling, men även liknande 

verktyg för att stödja integrerade angreppssätt som utformas av medlemsstaterna. Territoriella 

strategier tillhandahåller möjligheten att bygga kapacitet och initiera lokala insatser som bidrar till 

europeisk politik, inklusive gröna och digitala omvandlingar. 

 

Vi söker bra projekt som främjar implementeringen av lokala och regionala strategier, såsom 

exempelvis hållbara urbana utvecklingsstrategier eller territoriella och lokala 

utvecklingsstrategier. Projekt kan också uppvisa specifika förbättringsområden för medborgarnas 

vardag, och främja kapacitetsbyggande. Projekten siktar mot att hjälpa regionen möta specifika 

utvecklingsutmaningar i ett funktionellt urbant område eller territorium, och utveckla specifika 

platsbaserade lösningar för medborgarna. 

Användbara referenser 

• Europeiska medborgarinitiativ: https://commission.europa.eu/about-european-

commission/get-involved/european-citizens-initiative_en   

• Territoriell sammanhållning: https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/what/territorial-

cohesion_en  

• Handbok för hållbara stadsutvecklingsstrategier: 

https://urban.jrc.ec.europa.eu/urbanstrategies/territorial-focus#the-chapter 

• Handbok för territoriella och lokala utvecklingsstrategier: 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130788  

https://commission.europa.eu/about-european-commission/get-involved/european-citizens-initiative_en
https://commission.europa.eu/about-european-commission/get-involved/european-citizens-initiative_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/what/territorial-cohesion_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/what/territorial-cohesion_en
https://urban.jrc.ec.europa.eu/urbanstrategies/territorial-focus#the-chapter
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130788
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Kategori 6 tillägnas Europaåret för kompetens 2023. Europeiska unionen inriktar sig på att 
förstärka kompetenshöjning och kompetensförändring och utveckling av intelligenta 
kompetensverktyg. 

 

Europeiska unionen utvecklas i allt högre grad till en kunskapsintensiv ekonomi. Därför söker 

dess arbetsmarknader högt kvalificerad och högutbildad arbetskraft. Kvalificerade arbetare får 

bättre jobbmöjligheter och kan engagera sig fullt ut i samhället. Detta är nyckeln till att säkerställa 

att såväl den ekonomiska återhämtningen som de gröna och digitala omställningarna är socialt 

rättvisa. Europaåret för kompetens kommer att ge frisk kraft till livslångt lärande, och ger 

människor och företag makt att bidra till de gröna och digitala omställningarna, och stödjer 

innovation och konkurrenskraft. Det hjälper företag, särskilt små och medelstora verksamheter, 

att hantera kompetensbrist inom den Europeiska unionen och att främja ett tankesätt om 

omskolning och kompetensuppgradering, för att hjälpa människor att skaffa rätt kompetens för 

kvalitetsjobb. För närvarande anger mer än tre fjärdedelar av Europas företag att de har 

svårigheter att hitta medarbetare med nödvändig kompetens; detta gäller framför allt inom 

högteknologi- och digitaliseringsbranscherna. Utmanande drivkrafter avseende den europeiska 

kompetensagendan är, bland andra, den pågående demografiska förändringen mot ett alltmer 

åldrande samhälle, och de globala kriser som påverkar Europa. Den snabba övergången mot ett 

klimatneutralt Europa och den digitala övergången förändrar sättet vi arbetar, lär oss, deltar i 

samhället och lever våra dagliga liv. Europa kan endast ta tillvara dessa möjligheter om människor 

utvecklar rätt färdigheter. I detta syfte har den europeiska kompetensagendan upprättat en 

femårig åtgärdsplan med 12 åtgärder för att hjälpa Europas invånare att öka sin kompetens. 

Vi söker bra projekt som stöttar arbetare som behöver skaffa sig nya färdigheter och gå över till 

nya jobb i en annan ekonomisk sektor, eller som behöver uppgradera sin kompetens för att 

behålla sin anställning i en förändrad arbetsmiljö. Det kan omfatta projekt som arbetar med 

tjänster som förbättrar och förnyar yrkesinriktad utbildning på arbetsmarknaden. Även projekt som 

stöttar företag i att omskola eller öka människors kompetens och att återintegrera människor på 

arbetsmarknaden, i synnerhet långtidsarbetslösa, kvinnor och unga människor som inte är under 

utbildning, välkomnas. Det kan även finnas projekt som gör det möjligt att locka till sig de 

specialister och de talanger som behövs från ett tredje land. 

 

Användbara referenser 

• Europaåret för kompetens 2023: https://commission.europa.eu/strategy-and-

policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_en  

• Europeiska kompetensagendan: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1196  

• Kompetenspakt: https://pact-for-skills.ec.europa.eu/index_en  

 

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1196
https://pact-for-skills.ec.europa.eu/index_en
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Behörighetskriterier 
 

Alla ansökningar till REGIOSTARS Awards måste uppfylla följande behörighetskriterier:  

a) Ansökan ska skickas in via REGIOSTARS online-plattform, senast den 31 maj 
2023, 23:59:59 CET.  

b) Ansökan måste göras på ett av de officiella EU-språken. 

c) Ansökan ska omfatta ett brev med godkännande från relevant förvaltande myndighet. 
Godkännandebrevet – ett ifyllt formulär om godkännande undertecknat av den 
förvaltande myndighetens chef, eller ett e-postmeddelande med motsvarande 
information från den förvaltande myndighetens chef som bekräftar godkännandet – ska 
laddas upp i pdf-format tillsammans med ansökan. (Observera att det är möjligt att skicka 
in upp till fem projekt per program. Den förvaltande myndigheten ansvarar för att gränsen 
inte överskrids.)  

d) Ansökan ska avse ett projekt som har samfinansierats av EU, antingen ur Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska socialfonden, 
Fonden för en rättvis omställning, eller ett projekt som har fått EU-finansiering under 
någon gren av Interreg-programmen, och som påbörjades tidigast den 1 januari 2014. 

e) Endast slutförda projekt beaktas. Ett slutfört projekt är ett projekt där alla planerade 
aktiviteter har utförs, där det sista finansiella bidraget har tagits emot och där projektet 
har förklarats stängt av projektets förmånstagare och/eller förvaltande myndighet.  

f) Projektet måste tydligt hänvisa till en av de 6 utmärkelsekategorierna. Samma projekt 
kan inte lämnas in i flera kategorier.  

 
Tilldelningskriterier 

 
Alla behöriga ansökningar kommer att utvärderas av REGIOSTARS jury mot följande 
tilldelningskriterier.  
 
Sammanhållning Projektets bidrag till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning 

överlag, med ett överregionalt till europeiskt perspektiv. Här kommer 

projektets tillförda värde avseende sammanhållning att bedömas.  
Påverkan Projektets lokala och regionala påverkan, och det slutliga resultatets 

kvalitet. Hur har projektet lett till en förbättring i den region där det utförts?  
Innovation Projektets innovativa karriär, inom ramarna för den valda 

tilldelningskategorins logik. Vad är nytt? Vad har inte gjorts tidigare? 
Innovation kan ses i ekonomiska, sociala och/eller ekologiska termer.  

Hållbarhet Projektets potential att hålla i framtiden, avseende ekonomisk hållbarhet. 

Ansträngningar att hålla projektet levande efter den faktiska projekttiden 

bör uppvisas. 
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Medborgare Hur medborgare och aktörer inom civilsamhället involverats i utvecklingen 

och/eller genomförandet av projektet.   
Överförbarhet Projektets potential att överföras till andra regioner i Europa och, i bästa 

fall, skalas upp och införas i hela Europeiska unionen.  

 
Från och med i år införs en reviderad urvalsprocess som omfattar två steg och ersätter den 
tidigare processen för att välja vinnare. I ett nötskal kommer processen att gå till så här: 

• Senast den 31 maj 2023 skickar du in din ansökan, inklusive godkännandebrevet från din 
förvaltande myndighet. 

• Senast den 10 juli kommer en oberoende jury bestående av akademiska experter inom 
tävlingsområdena att välja upp till maximalt 5 finalister per kategori. Urvalet kommer att 
baseras på det inlämnade ansökningsformuläret. 

• Mellan den 14 september och 14 november kommer en offentlig omröstning att hållas för 
att utse Folkets pris bland alla finalister. 

• Finalisterna kommer att bjudas till Bryssel under Europeiska veckan för regioner och 
städer för en slutgiltig urvalsomgång. Här kommer de bli ombedda att: 

o Leverera en kort presentation av projektet till juryn och publiken 
o Delta i en kort paneldiskussion med jurymedlemmarna 

Observera att den slutliga urvalsomgången kommer att genomföras på engelska.  
Vid datumet för REGIOSTARS-ceremonin (16 november) kommer juryn, i samarbete 
med DG REGIO, att utse en vinnare i varje kategori. 

• Vinnarna, inklusive vinnaren av Folkets val, kommer att tillkännages under REGIOSTARS-
ceremonin i Ostrava, Tjeckien, den 16 november. 
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1. Är mitt projekt en bra kandidat till REGIOSTARS-tävlingen? 

 
1.1. Vad söker kommissionen i den här tävlingen? 
 
Kommissionen söker kraftfulla EU-finansierade projekt som bidrar till Europas sammanhållning. 
Programmet omfattar sex kategorier, varav fem härstammar från syftena med 
sammanhållningspolitiken; samt årets ämne, som varierar från år till år.  
 
1.2. Vilka är tävlingskategorierna? 
 
De sex tävlingskategorierna är: 

• Kategori 1) ETT KONKURRENSKRAFTIGT OCH SMART EUROPA  

• Kategori 2) ETT GRÖNT EUROPA  

• Kategori 3) ETT SAMMANLÄNKAT EUROPA 

• Kategori 4) ETT SOCIALT OCH INKLUDERANDE EUROPA  

• Kategori 5) ETT EUROPA SOM ÄR NÄRMARE MEDBORGARNA 

• Kategori 6) ÅRETS ÄMNE (Europaåret för kompetens 2023) 

 
En mer detaljerad beskrivning av kategorierna och en indikation om vilka projekt som skulle kunna 
leva upp till tilldelningskriterierna finns i början av denna vägledning.  
 
Projekten bör ansöka inom den kategori som motsvarar det politiska mål det finansierats inom. 
För projekt som finansierats under perioden 2014–2020 ska de sökande ange den 
tävlingskategori som motsvarar det tematiska mål det finansierats inom, enligt 
omvandlingstabellen (bilaga 1).  
 
Projekt som vill tävla inom kategorin ”Årets tema” kan finansieras under vilken politiskt eller 
tematiskt mål som helst, men projektets syften och prestationer bör vara tydligt i linje med 
beskrivningen av kategorin.  
 
Samma projekt kan inte lämnas in i flera kategorier. 
 
1.3. Vilka typer av EU-samfinansierade projekt är behöriga? 
 
Alla projekt som har fått finansiering från den Europeiska regionala utvecklingsfonden (European 
Regional Development Fund, ERDF) (inklusive Interreg), Sammanhållningsfonden (Cohesion 
Fund, CF), Europeiska socialfonden +, Fonden för rättvis omställning, och alla grenar av Interreg. 
 
Vad gäller finansieringsperiod är projekt från perioden 2014–2020 och 2021–2027 behöriga. 
Observera att endast slutförda projekt är behöriga. 
  
Även projekt och initiativ som kombinerar de tidigare nämnda fonderna med andra Eu-fonder 
välkomnas.  
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Behörighetskriterier presenteras i ett särskild avsnitt i den här vägledningen (”Behörighets- och 
tilldelningskriterier”). 
 
1.4. Kan jag lämna in ett projekt som påbörjades före 2014? 
 
Nej. Projektets startdatum måste vara tidigast 1 januari 2014. 
 
1.5. Kan jag lämna in ett projekt som nyligen avslutats? 
 
Ja. Endast slutförda projekt är behöriga.  
 
1.6. Finns det ett maximalt antal ansökningar? 
 
Ja. Högst fem ansökningar per program kan lämnas in.  
Programmets förvaltande myndighet säkerställer med sitt godkännande att det maximala antalet 
inte överskrids. 

 
2. Hur lämnar jag in mitt projekt? 

 
2.1. Hur fungerar det i ett nötskal? 
 
Du fyller i ansökan online och laddar upp ett godkännandebrev från din förvaltande myndighet, 
innan angivet slutdatum. Godkännandebrev kan vara i form av en ifylld mall, som finns på 
onlineplattformen eller ett e-postmeddelande med motsvarande information från den förvaltande 
myndigheten, som laddas upp i pdf-format. Det är allt! 
 
2.2. Var lämnar jag in min ansökan?  
 
På REGIOSTARS onlineplattform: http://www.regiostarsawards.eu  
 
2.3. Vad är slutdatum för ansökan? 
 
31 maj 2023 23:59:59 CET  
 
2.4. Vem ska skicka in ansökan? 
 
Ansökningar måste skickas in av projektledaren (= den organisation som var ansvarig för 
projektets genomförande). Ansökningsformuläret lämnas in tillsammans med 
godkännandebrevet, undertecknat av den förvaltande myndigheten. En mall för brevet finns på 
onlineplattformen. Ett e-postmeddelande med motsvarande information från den förvaltande 
myndighetens chef, som bekräftar godkännandet och laddas upp på plattformen i pdf-format kan 
ersätta godkännandebrevet. 
 
2.5. På vilket språk kan jag lämna in ansökan? 
 
Ansökningar kan lämnas in på ett av de officiella EU-språken. Alla ansökningar kommer att 
översättas maskinellt till engelska för bedömning av juryn. 
 
 
 

https://regiostarsawards.eu/
http://www.regiostarsawards.eu/
https://regiostarsawards.eu/
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2.6. Hur anger jag var mitt projekt ska utföras? 
 
Du anger antingen de geografiska koordinaterna eller den exakta adressen till byggnaden där 
projektet befinner sig.  
 
För projekt med flera adresser eller som saknar fast adress (t.ex. sysselsättningsprojekt eller 
SME-finansiering) väljs den mest symboliska platsen (t.ex. där den viktigaste investeringen 
utfördes), eller projektledarens adress (t.ex. finansiärens huvudkontor).  
Denna information används för att visa alla projektplatser på vår webbplats. 
 
2.7. Kan jag lämna in ett projekt som redan har lämnats in till en tidigare upplaga av 

RegioStars? 
 
Ja, projekt kan skickas in en gång till. 
 
2.8. Kan jag även skicka ansökan via e-post? 
 
Nej. För att hjälpa dig förbereda din ansökan tillhandahåller vi ansökningsformuläret i Microsoft 
Word-format. Men ansökningarna måste skickas in direkt via REGIOSTARS onlineplattform: 
www.regiostarsawards.eu 
 
2.9. Måste ansökan skickas in i ett steg? Eller kan ansökan sparas och kompletteras 

senare? 
 
Ansökningar kan sparas när som helst under processen och kompletteras vid ett senare tillfälle 
innan den lämnas in. Ansökan slutförs först när du klickar på ”submit” (lämna in). 
 
2.10. Varför innehåller ansökningsformuläret två punkter där projektet ska beskrivas? 
 
Den korta, slående projektbeskrivningen används i kommunikationssyfte. Här lämnar du en 
lättförståelig beskrivning som visar den bredare allmänheten varför ditt projekt är exceptionellt 
och hur det bidrar till att förbättra européers liv. Den här delen av din ansökan kommer att 
användas utan större ändringar, t.ex. för Folkets pris, som en kort beskrivning av ditt projekt. 
 
Den längre ”projektbeskrivningen” är avsedd för att juryn ska lära känna projektet. Här får du 
tillfälle att lämna en längre, professionell projektbeskrivning med all relevant information som du 
anser nödvändig för att juryn ska kunna bedöma ditt projekt.  
 
2.11. Vilken information efterfrågas under ”projektets påverkan”?  
 
Tänk på alla positiva effekter som inte hade uppstått om inte projektet hade genomförts när du 
fyller i den här delen av ansökningsformuläret. 
 
2.12. Vilka tekniska krav måste bilderna uppfylla? 
 
Du måste skicka in högupplösta bilder. De kommer att användas i olika kommunikationskanaler, 
exempelvis i tryckt material, online och i en utställning, både under och efter tävlingen. Bilderna 
bör vara minst 300 dpi eller 10 MB och över. 
 

http://www.regiostarsawards.eu/
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Vi begär även att du intygar att organisationen du företräder är upphovsrättsinnehavare till 
bilderna och att du därmed har alla tillämpliga rättigheter, inklusive tillstånd från identifierbara 
personer på bilderna, och att bilderna får användas av Europeiska kommissionen i syfte att främja 
Regiostars Awards och EU:s regionalpolicy på alla plattformar (webbplatser, tryckt format, sociala 
medier och annat). 
 
2.13. Vad händer när mitt projekt är inlämnat? 
 
Vid slutet av ansökningsperioden kommer alla projekt att genomgå en behörighetskontroll. De 
behöriga ansökningarna skickas till juryn för bedömning. Alla behöriga projekt kommer också att 
publiceras på REGIOSTARS onlineplattform. Projekten kommer att informeras om resultaten av 
behörighetskontrollen. Se avsnittet ”urvalsprocess” och bilaga 2 ”tidtabell” i den här vägledningen 
för ytterligare information.  
 
2.14. Hur fungerar den offentliga omröstningen? 
 
Ett system för omröstning online kommer att vara öppet från den 14 september till den 14 
november. Under den här perioden kommer allmänheten att ha möjlighet att rösta på sitt 
favoritprojekt bland finalisterna. Projektet som fått flest röster vinner Folkets pris. Vi 
rekommenderar starkt att de projekt som går till final och deras förvaltande myndigheter 
organiserar en kommunikationskampanj för att lyfta sitt deltagande inför allmänhetens 
omröstning. 
 
2.15. Vem kan jag kontakta om jag har frågor? 
 
Skicka dina frågor om ansökningsprocessen med e-post till: contact@regiostarsawards.eu  

 
 
3. Vad är den förvaltande myndighetens roll? 

 
3.1. Vad behöver en förvaltande myndighet göra? 
 
Den förvaltande myndigheten har två roller: 

• Tillhandahålla den sökande ett undertecknat godkännandebrev, eller ett e-
postmeddelande med motsvarande information, samt att säkerställa att maximalt 5 projekt 
lämnas in per program; 

• Delta i prisceremonin tillsammans med kommissionären för sammanhållning och reformer 
och alla projekt som gått till final (kommissionen står för kostnaderna). 

 
3.2. Varför måste den förvaltande myndigheten godkänna projektansökan? 
 
Först och främst säkerställer den förvaltande myndigheten att inte fler än fem ansökningar lämnas 
in per operativt program. Dessutom ger den förvaltande myndigheten kommissionen en indikation 
om huruvida projektet har varit föremål för någon form av utredning som skulle kunna medföra en 
finansiell korrigering kopplat till oegentligheter eller bedrägeri.  
 
3.3. Kan jag lämna in ett projekt utan att få den förvaltande myndighetens 

godkännande? 
 
Nej.  

mailto:contact@regiostarsawards.eu
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3.4. Finns det några begränsningar för antalet ansökningar per kategori? 
 
Nej, det är helt upp till programmen (programmen kan till och med ha 5 ansökningar inom en och 
samma kategori). De förvaltande myndigheterna har friheten att använda den urvalsprocess de 
tycker är lämplig för att identifiera godkända projekt för programmen.  
 
3.5. Kan en mellanliggande instans underteckna för den förvaltande myndighetens 

räkning? 
 
Ja. Den mellanliggande instansen måste säkerställa samordning med den förvaltande 
myndigheten. 
 
3.6. Vad menas med den förvaltande myndighetens ”representant” i 

ansökningsformuläret? 
 
Det är upp till den förvaltande myndigheten att besluta om vem som undertecknar 
godkännandebrevet. I vissa fall kan det vara den förvaltande myndighetens chef, i andra fall kan 
det vara programansvarig eller kommunikationschefen (i synnerhet vid större program).  
 
3.7. Vad händer om den förvaltande myndigheten ...? 
 
Om den förvaltande myndighet som var ansvarig för programmet under perioden 2014 –2020 inte 
längre existerar eller har bytts, ska den förvaltande myndighet som är ansvarig för programmet 
under perioden 2021– 2027 (som följer efter programmet under 2014 – 2020) godkänna ansökan.  
 
Om samma förvaltande myndighet är ansvarig för flera program kan den godkänna upp till fem 
projekt per program. Om på varandra följande program (2014–2020 och 2021-2027) täcker 
samma territorium och, i allt väsentligt samma teman, får fortfarande bara fem projekt presenteras 
för hela tidsperioden sedan 2014. 
 

4. Hur bedöms mitt projekt – och vad händer sedan? 
 

4.1. Hur ser juryns bedömningsprocess ut? 
 
Se avsnittet ”urvalsprocess” i den här vägledningen för ytterligare information.  
 
Endast ansökningar som motsvarar behörighetskriterierna kommer att tas emot av juryn. I den 
första fasen av utvärderingen kommer juryn att bedöma ansökningarna med hänsyn till 
tilldelningskriterierna, och välja upp till fem finalister i varje kategori. I det andra steget kommer 
juryn att träffa finalisterna för en kort presentation av projekten och en paneldiskussion, då juryn 
har möjlighet att ställa ytterligare frågor om projektet. Baserat på detta fattar de sitt beslut om 
vinnarna.  
 
Läs noggrant igenom avsnitten som handlar om behörighets- och tilldelningskriterier för mer 
information. 
 
4.2. Vem sitter i juryn? 
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Juryn består av 18 ledamöter på hög akademisk nivå, och utses av kommissionen. Juryns 
medlemmar arbetar i grupper om tre (baserat på sina expertkunskaper inom en given 
priskategori), men det slutliga beslutet om finalister och vinnare fattar juryn som en grupp. 
 
4.3. Vad händer om mitt projekt väljs ut som finalist? 
 
Alla sökande kommer att få information om juryns beslut gällande sina projekt senast den 10 juli, 
vilket är det datum som finalisterna kommer att tillkännages. 
 
Efter tillkännagivandet får finalisterna möjlighet att nominera representant(er) för att delta i den 
andra utvärderingsfasen, som en del av den Europeiska veckan för regioner och städer i Bryssel. 
Underlåtenhet att delta i den andra utvärderingsfasen kan vara skäl för Europeiska kommissionen 
att dra tillbaka en finalists nominering.  
 
Före evenemanget organiseras en halv dags kommunikationsutbildning som en förberedelse. Det 
rekommenderas därför starkt att den representant som nomineras för att delta i den andra 
utvärderingsfasen också deltar i utbildningen.  
 
Observera att den andra och den slutliga omgången i urvalsprocessen kommer att genomföras 
på engelska. 
 
Alla finalister kommer automatiskt att delta i onlineomröstningen för Folkets pris.  
 
Slutligen kommer alla finalister, tillsammans med en representant för den förvaltande 
myndigheten bjudas in att delta i prisutdelningsceremonin i Ostravia, Tjeckien.  
 
Se bilaga 2 till den här vägledningen för mer exakt information om datumen. Kommissionerna 
står för kostnaderna för att delta i ovan nämnda evenemang.  
 
4.4. Vad händer om mitt projekt vinner? 

 
Vinnarna i REGIOSTARS kommer att tillkännages vid prisutdelningsceremonin. Projektledaren 
och en representant för den förvaltande myndigheten kommer att få ta emot en REGIOSTARS-
trofé från EU-kommissionären för sammanhållning och reformer.  
 
Efter ceremonin kommer kommissionen att organisera lokala mini-kampanjer i samarbete med 
det vinnande projektets ledare och förvaltande myndigheter. 
 

 
4.5. När hålls REGIOSTARS-ceremonin? 
 
Se tidtabellen i bilaga 2 till den här vägledningen.  
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Bilaga 1. Omvandlingstabell  
 

Tematiska mål 2014-2020 Politiska mål 2021-2027 

TO 1; TO 2; TO3;  PO1- Ett konkurrenskraftigare och smartare 
Europa 

TO4; TO5; TO6 PO2- Ett grönare och koldioxidsnålt Europa 

TO7 PO3 - Ett mer sammanlänkat Europa 

TO8, TO9, TO10  PO4 - Ett mer socialt Europa 

ITI, CLLD, UIA PO5-Ett Europa närmare medborgarna 

 

Projekt mellan 2014 och 2020 som faller under tematiskt mål 11 placeras i en av de fem 
kategorierna beroende på dess specifika tema.  
 
 
 
 
 
Bilaga 2. Tidtabell REGIOSTARS 2023 

 
 
 
 

Evenemang Datum 

Lansering av tävlingen Måndag 27 februari 

Sista datum för ansökningar Onsdag 31 maj 

Information om behörighetskontrollen Fredag 16 juni 

Tillkännagivande av finalister Måndag 10 juli 

Den allmänna omröstningen påbörjas Torsdag 14 september 

Onlineutbildning för finalister om att 
presentera projekt 

Under vecka 38 (18-22 september) 

Finalisternas middag med kommissionären Tisdag 10 oktober 

Finalisterna presenterar för juryn Onsdag 11 oktober 

Den allmänna omröstningen avslutas Tisdag 14 november 

REGIOSTARS-ceremonin Torsdag 16 november (i Ostrava) 

Lokala kampanjer med vinnarna Från och med den 1 december 

Videor av lokala kampanjer med vinnarna Vid lanseringsdagen för REGIOSTARS 2024 


