
Regionalfonden = R

Socialfonden = S

Landsbygdsfonden = L

Havs och fiskerifonden = H

EU:s struktur och investeringsfonder i Sverige ska 
investera i projekt som arbetar mot gemensamma mål.

De tio tematiska mål som projekten arbetar mot finns 
beskrivna i den partnerskapsöverenskommelse som 
Sverige tecknar med EUkommissionen.

Allt EUstöd i Sverige ska bidra till smart och hållbar 
tillväxt för alla, som är det övergripande målet i den 
långsiktiga strategin Europa 2020.

De främsta verktygen för att förverkliga Europa 2020 
är de Europeiska struktur och inve steringsfonderna, 
ESIfonderna. De ska användas för att skapa hållbar 
tillväxt och minska de ekonomiska och sociala  
skillnaderna mellan regioner i Europa.

I Sverige finns fyra ESIfonder:

• Europeiska regionala utvecklings fonden

• Europeiska socialfonden

• Europeiska jordbruksfonden  
för landsbygdsutveckling

• Euro peiska havs och fiskerifonden

Fonderna stöder projekt som arbetar mot något av  
de tio tematiska mål, som är utvalda för att uppfylla 
Europa 2020. Här visar vi vilka uppdrag varje fond har 
och hur de tematiska målen fördelar sig mellan dem.

R S L H Mål

Forskning, teknisk utveckling  
och innovation 

Informations och kommunika
tionsteknik (bland annat bredband)

Konkurrenskraften hos små och  
medelstora företag

Övergången till en koldioxidsnål  
ekonomi

Anpassning i samband med 
klimatförändringar

Skydda miljön samt främja en  
hållbar användning av resurser

Hållbara transporter

Hållbar sysselsättning och  
arbetskraftens rörlighet

Social delaktighet

Utbildning och livslångt lärande

Här ser du vilken/vilka fonder som arbetar mot vilka mål

Det kan EU:s fonder erbjuda dig
Investeringar för hållbar tillväxt  
i Sverige 2014–2020

VI SAMVERKAR OCH FÖRENKLAR
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Europeiska regionala utvecklingsfonden

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Europeiska socialfonden

Europeiska havs- och fiskerifonden

Fyra EU-fonder  
utvecklar Sverige



Europeiska regionala  
utvecklingsfonden

Europeiska jordbruksfonden  
för landsbygdsutveckling

Europeiska havs- och fiskerifonden

Europeiska socialfonden

Det nya landsbygdsprogrammet ska stödja en god 
utveckling på landsbygden. Det ger dig möjlighet att 
utveckla och investera i ditt företag och att tillsammans 
med andra stärka förutsättningarna för att bo och verka 
på landsbygden. Landsbygdsprogrammet ska bidra till 
en hållbar grön tillväxt, öka sysselsättningen och stärka 
konkurrenskraften för företag på landsbygden.

Det nya socialfondsprogrammet för perioden  
2014–2020 är ett stöd för att förstärka och utveckla 
den nationella arbetsmarknadspolitiken. Målet är att 
bidra till en fungerande arbetsmarknad och en ökad 
sysselsättning på lång sikt.

Programmet fokuserar på fyra områden: kompetens
utveckling av sysselsatta, förstärka kopplingen mel
lan utbildning och arbetsmarknad, fler vägar till jobb 
och företagande för personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden samt satsningar på att öka antalet 
ungdomar i jobb och utbildning. Det ska bland annat 
ske genom utvecklad samverkan mellan olika aktörer 
på nationell, regional och lokal nivå.

Nytt för denna period är t.ex. att privat medfinansie
ring blir möjlig liksom insatser som stöder verksam
heter som planerar att ta emot praktikanter.

Svenska ESFrådet är ansvarig myndighet för  
programmet.

Det nya havs och fiskeriprogrammet är stöd för att ut
veckla vattenbruket och ett hållbart fiske. Genom att an
vända våra resurser effektivt kan vi få ett högre mervärde 
och en ökad sysselsättning, samtidigt som vi värnar 
om vår miljö. Havs och fiskerifonden ska bidra till ökad 
konkurrenskraft hos små och medelstora företag och ett 
innovativt och kunskapsbaserat fiske och vattenbruk.

Jordbruksverket är ansvarig myndighet för både lands
bygdsprogrammet och havs och fiskeriprogrammet.

eu.tillvaxtverket.se
www.interreg.se

Regionala utvecklingsfonden ska stärka regionernas 
konkurrenskraft och bidra till hållbar tillväxt.

Regionalfondsprogrammen är inriktade på att förändra 
strukturen inom områdena innovation, entreprenörskap 
och grön ekonomi. Det kan handla om att knyta ihop 
forskningsmiljöer på universitet och högskolor med 
näringslivet eller att ge små och medelstora företag 
tillgång till riskkapital i tidiga skeden. 

Regionala utvecklingsfonden kan ge företagen hjälp 
med internationalisering, utbildning, hållbara transport
lösningar och tillgång till IT.

I Sverige finns åtta regionala strukturfondsprogram och 
ett nationellt regionalfondsprogram. Tillväxtverket är 
ansvarig myndighet.

Ur Regionalfonden finansieras också territoriella pro
gram, där regioner samarbetar över landsgränserna. 
De territoriella programmens ansvariga myndigheter 
finns på: www.interreg.se.

Starka regioner och  
konkurrenskraftiga företag

Grön tillväxt och förutsättningar  
att bo på landsbygden

Stärkt koppling mellan  
utbildning och arbete

Hållbart och  
konkurrenskraftigt fiske

www.jordbruksverket.se

www.jordbruksverket.se

www.esf.se


