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Terra-programmet, nätverk för fysisk planering
TERRA - Nätverk av lokala och regionala myndigheter som har till uppgift
att genomföra nyskapande pilotprojekt och/eller pilotprojekt för demonstration vad gäller fysisk planering i särskilda områden enligt artikel 10 i
förordningen om den Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Kommunförbundet har tidigare i cirkulär 1995:181 informerat om övriga
delar av stödet enligt artikel 10.
Terra-programmet syftar till att främja en hållbar utveckling genom
uppbyggnad av nätverk för samarbete inom EU i frågor om fysisk planering i
områden som av olika skäl är sårbara. Nätverken är tänkta att omfatta ett litet
antal lokala administrativa enheter som har gemensamma särskilda
geografiska eller strukturella egenskaper. Projekt kan initieras av regionala
eller lokala myndigheter i medlemsländerna. Nätverken kan med fördel vara
gränsöverskridande, mellanstatliga eller blandade.
Ca. 170 miljoner kronor (20 miljoner ECU) finns tillgängliga för Terra-programmet. För varje projekt (nätverk) kan EU-stödet maximalt uppgå till 1-3
miljoner ECU (Ca. 8-25 miljoner kronor). Det innebär att endast ca 10-15
nätverk kan vara aktuella för bidrag inom hela EU. Inom mål 1 och mål 6områdena uppgår stödet från EU till högst 55 % och i övriga områden till
högst 40 % av de totala stödberättigade kostnaderna. En mindre del av budgeten ska avsättas för att sprida resultatet av projektet på gemenskapsnivå.
Närmare villkor för programmet framgår av EGT 96 C 119/08 (bilaga).
Observera att senaste ansökningsdag är 8 juli 1996. Ytterligare information

2

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

och ansökningsblanketter kan beställas fram till 15 juni 1996 på fax nummer
+32 2 295 01 38/39/40 (se punkt 12 i bilagan)
Information med anledning av detta cirkulär lämnas av Bengt Westman tel.
08-772 43 76.
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