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EU-stöd till vänortsutbyte - riktlinjer för 1999
För tio år sedan, 1989, inrättades på Europaparlamentets initiativ programmet European Twinning Grant Scheme med syfte att dels stötta befintliga
vänortsrelationer och dels uppmuntra upprättandet av nya sådana relationer.
Programmets europabudget uppgår för 1999 till 10 miljoner euro (omkring 90
miljoner SEK). I detta cirkulär informerar vi om EU-kommissionens något
ändrade riktlinjer för 1999 års vänortsstöd.
(I Cirkulär 1999:17 finns också information om Sidamedel för fördjupade vänortsprojekt i Östeuropa och i vissa länder i Afrika, Asien och Sydamerika. Dessa medel
söks via Kommunförbundets Internationella sekretariat, Margareta Gustafsson).
Under 1998 sökte 37 svenska kommuner EUs vänortsstöd för olika slags arrangemang i Sverige. Av dessa ansökningar beviljades 73 %, dvs. 27 stycken.
Dessutom fick 29 svenska kommuner bidrag till resekostnader för att besöka
sina utländska vänorter. Sammanlagt var det sålunda 56 svenska kommuner
som fick del av visst vänortsstöd från EU-kommissionen (motsvarande siffra
för 1997 var 62).
Rätt att söka detta stöd har enbart kommuner och vänortskommittéer (när det
gäller seminarier/konferenser även t.ex. kommun- eller regionförbund) i alla EUstater och i vissa länder i Central- och Östeuropa - samt Cypern och Malta under förutsättning att samarbetet sker med kommun i ett EU-land. De berättigade länderna i Central- och Östeuropa är nu: Albanien, BosnienHercegovina, Bulgarien, Estland, Makedonien (Former Yugoslav Republic of
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Macedonia), Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. (Kroatien har utgått och Makedonien tillkommit.)

Följande typer av projekt kan få ekonomiskt stöd:
1. Utbytesverksamhet mellan invånare i befintliga eller blivande vänorter.
2. Konferenser och satsningar för att förespråka vänortstanken.
3. Utbildningsseminarier för vänortsansvariga.
Av de projekt som prioriteras under 1999 märks bland annat sådana som
syftar till att upprätta nya vänortsrelationer, utbytesverksamhet med vänorter från flera länder, utbyte med små orter, ansökningar från kommuner som
ännu inte fått detta EU-stöd m.m., (se bifogad informationsbroschyr, sid 2).
Nytt inför 1999 är också kravet på att det inom utbytesverksamheten (punkt
1 ovan) måste ske en organiserad diskussion om ett europeiskt ämne för att
stöd ska kunna erhållas. Som exempel på europeiska ämnen nämns: EMU,
europeiska politiken kring miljöfrågor, kultur, ungdom, kvinnor, handikappade liksom arbetsmarknads- och socialpolitik, EUs utvidgning etc.
Det maximala stödbeloppet för ett arrangemang har kraftigt utökats till
50.000 euro (ca 450.000 SEK); det uppgår dock aldrig till mer än 2/3 av kostnaderna. Därutöver kan viss ersättning för resekostnader utbetalas, också
denna med maximalt 50.000 euro. Hittills har dock beloppen som utbetalats
till svenska kommuner normalt legat betydligt under maximinivån.
Ansökan, som kan skrivas på svenska, görs av arrangerande kommun på
bifogade ansökningsblanketter och skickas till EU-kommissionen minst tre
månader innan arrangemanget ska äga rum. Beviljat ekonomiskt stöd utbetalas i efterskott när skriftlig rapport och ekonomisk redovisning inlämnats.
För praktiska frågor av detaljkaraktär hänvisar vi direkt till EU-kommissionens enhet för vänortsfrågor i Bryssel, där skandinavisk personal normalt
finns anträffbar. Telefonnumret är +32 2 295 26 85.
Vi vill också passa på att informera om att det nu finns en aktuell förteckning
över svenska kommuners vänorter och andra internationella kontakter på
förbundets internationella hemsida - http://www.svekom.se/europa. Där
finns också en kanal för engelskspråkig partnersökning (partner search) för
kommuner m.fl. Utländska kommuner kan där efterlysa potentiella
svenska vänorter eller projektpartners (t.ex. för EU-projekt) och svenska
kommuner kan söka partners i andra länder.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Internationella Sekretariatet
Lena Johansson
Tommy Holm
Bilaga
EU-kommissionens Informationsbroschyr och ansökningsblanketter

2

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

1999-01-25

3

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

1999-01-25

4

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

1999-01-25

5

