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Nya riktlinjer för bidrag till vänortsverksamhet
EU-stöd för vänortsverksamhet (European Twinning Grant Scheme) har
funnits sedan 1989 och hittills utbetalats till ungefär 15.000 orter i Europa.
Sedan Sverige 1995 blev medlem i EU har endast 29 svenska kommuner
ansökt om detta stöd, varav 12 under 1996. EU strävar efter att uppmuntra så
många vänortsförbindelser som möjligt - i första hand mellan unionsländerna - men inriktar stödet på vissa specifika typer av vänortsverksamhet.
Vi bifogar nu EU-kommissionens till svenska översatta nya riktlinjer om
ekonomiskt stöd till vänortsverksamhet. Enligt dessa kan stöd ges till följande typer av aktiviteteter:
1. Utbytesverksamhet mellan invånare i etablerade eller nya vänorter
2. Konferenser som anordnas av vänorter
3. Utbildnings- och informationsseminiarier för organisatörer av
vänortsverksamhet
Nytt är att stöd kan utbetalas för vänortskontakter med Estland, Lettland,
Litauen, Cypern och Malta. Redan sedan tidigare gäller att stöd kan ges för
utbyte också med orter i ett antal östeuropeiska stater, dock inte Ryssland.
Listan på samverkansländer kan dock enligt Kommissionen komma att
utökas under året. Även kommuner i dessa länder utanför EU kan stå som
värdar och måste då själva lämna in ansökan till Kommissionen.

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

1996-04-25

Maximalt 10.000 Ecu (omkring 90.000 SEK) - d v s dubbelt så mycket som
tidigare - kan nu utbetalas till enskilt arrangemang, exklusive viss ersättning
för resekostnader.
I anvisningarna står att bara ett stöd per kommun och/eller per vänort beviljas per år. Detta innebär att en svensk kommun kan få stöd för att bjuda in
samma utländska kommun en gång per år och bli inbjuden till samma utländska kommun en gång per år. Ett vänortspar kan alltså teoretiskt få stöd
för två möten per år. En kommun kan stå som värd och ansöka om stöd flera
gånger per år så länge inbjudan inte går till samma vänortskommun mer än
en gång.
Ansökan ska alltid göras direkt till EU-kommissionen minst tre månader
innan arrangemanget ska äga rum. Skicka dessutom gärna en kopia för
kännedom till Kommunförbundet. Ekonomiskt stöd som beviljats utbetalas i
efterskott.
Två formulär för ansökan bifogas också detta cirkulär. Det ena avser normalt
vänortsutbyte av olika slag, det andra formuläret (som pga en pågående mindre omarbetning nu endast kan bifogas i den ”gamla” engelska versionen)
gäller särskilt stöd för konferenser och seminiarier.
Alla ansökningar kan skrivas på svenska.
För ytterligare information, kontakta gärna Tommy Holm eller Jeanette
Hagberg på Kommunförbundets Internationella enhet, tel 08 - 772 41 00.
Detta cirkulär ersätter det tidigare cirkuläret 1995:81 på samma tema.
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Bilagor
Information om ekonomiskt stöd från Europeiska Kommissionen till
vänortsverksamhet.
Formulär för ansökan om stöd till utbytesverksamhet.
Formulär (på engelska) om stöd för konferenser och seminarier.
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