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Sidamedel till fördjupat vänortssamarbete i Öst
och Syd
Enligt överenskommelse med Sida disponerar Svenska Kommunförbundet
sedan 1990 årliga medel för stöd till kommunernas fördjupade vänortssam-arbete med Östeuropa.
Under 1998 fick 152 projekt stöd till en sammanlagd summa av närmare
29 miljoner kronor. Drygt hälften av alla projekt var inriktade på samarbete
med orter i de baltiska länderna. Därnäst följde - något överraskande pro-jekt i Bosnien. Demokratiprojekt samt samarbete kring skola, social omsorg och miljö dominerade.
Årets ram på cirka 40 miljoner kronor ska i första hand fördelas till projekt
i Estland, Lettland, Litauen, Polen (enbart miljöprojekt), Ryssland, Ukraina,
Rumänien och Bosnien-Hercegovina.
En nyhet är att projektmedel också kan beviljas för övriga länder i Östeuropa
efter särskild förfrågan hos Sida (görs av Kommunförbundet). OBS dock att
stödet inte omfattar Centraleuropa.
En annan nyhet för i år är att Sida tillskjutit 3 miljoner kronor för en försöksverksamhet för vänortsprojekt i Syd riktade mot vissa länder i Afrika, Asien
samt Syd- och Centralamerika, (se sid 10 i Anvisningarna).
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En tredje nyhet är att svenska kommuner nu också kan söka vänortspengar
för den egeninsats de måste sätta in i vissa EU-finansierade transnationella
projekt som involverar vänortssamarbete, (se sid 2 i Anvisningarna.)
De övergripande målen för biståndsverksamheten är:
• att stärka den lokala demokratin
• att verka för en bättre miljö
• att verka för jämställdhet
• anpassning till EU
De fördjupade vänortsprojekten kan i princip spänna över hela det kommunala verksamhetsfältet, under förutsättning att något eller några av de övergripande målen har beaktats. Det är endast kommuner samt läns- och regionförbund i Sverige som har möjlighet att söka detta bidrag. Högsta belopp
som kan sökas och beviljas är 400 000 kronor för projekt med Öst och 500 000
kronor för projekt med Syd.
Anvisningar som mer detaljerat informerar om riktlinjerna för detta stöd
bifogas detta cirkulär (bilaga). Våra handläggningstider påverkas positivt om
era ansökningar följer den struktur som föreslås i Anvisningarna.
Ansökan kan göras löpande under året och vår handläggning tar idag - beroende på ärendets karaktär - två till sex veckor.
Ansvarig för stödet till det fördjupade vänortssamarbetet är Steinar
Langbakk på Kommunförbundets Internationella sekretariat.
(I Cirkulär 1999:18 finns också information om EUs stöd till vänortsutbyte inom
Europa som ges via programmet Twinning Grant Scheme. Kommunförbundets
kontaktperson är Tommy Holm).
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