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TERRA-programmet
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 ERUF-förordningen
Ansökningsomgång
(96/C 119/08)
l . Inledning
Enligt artikel 10 i rådets förordning (EEG) nr
4254/88 av den 19. 12. 1988 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2052/88 vad
gäller Europeiska regionala utvecklingsfonden( 1),
senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2083/93
( 2), finns det möjlighet att få ekonomiskt stöd på
gemenskapsnivå för att finansiera pilotprojekt som
främjar kunskapsutbytet och samarbetet på utvecklingsområdet mellan Europeiska gemenskapens
regionel. Den 20. 6. 1995 fastställde kommissionen
nya riktlinje för strukturfondens åtgärder av nyskapande karaktär f jr den andra samlingen åtgärder
som avses i artikel 10 i förordning (EEG) nr
4254/88 för perioden 1995-1999.
Det är nödvändigt med ett samarbete mellan lokala
administrativa enheter som ansvarar för fysisk
planering inför de beslut som skall fattas beträffande de situationer och problem som i stor
utsträckning överskrider nationella el er regionala
ramar. TERRA-programmet uppmuntrar regionala
och lokala myndigheter till att, med hänsyn till
subsidiaritetsprincipen, betrakta sina problem ur en
mer europeisk synvinkel och att göra det möjligt att
utbyta och dela kunskap om detta samt samarbeta
om gemensamma lösningar.
I enlighet med de huvudsakliga målsättningarna
med ekonomisk och social sammanhållning och
hållbar utveckling betraktar detta program regional
utveckling som den viktigaste strategin för att
uppnå ekonomisk hållbarhet och för att skapa sysselsättning inom Europeiska gemenskapen.

nyskapande pilotprojekt och/eller pilotprojekt för
demonstration om fysisk planering i områden som
till följd av sin särskilda karaktär är mycket sårbara.
Programmet syftar särskilt till att främja följande:
– En långsiktig politik för användandet och förvaltningen av området med hänsyn till parternas olika
lagstiftade normer.
– Ett globalt tillvägagångssätt för flera sektorer som
beaktar det ömsesidiga beroendet mellan olika
sektoriella riktlinjer med territoriell verkan samt
säkerställer att de ingår i en integrerad strategi.
– Ett samlat geografiskt tillvägagångssätt i områden
som är sammanhängande eller har likartade egenskaper som genom samarbete kan förbättras genom
åtgärder som är förebyggande, tillrättaläggande,
utvecklande eller av nyskapande karaktär och/eller
för demonstration .
– Stordriftsfördelar till förmån för projektets
deltagare genom ett system med fördelning av kostnader och kunskap som gör det möjligt att uppnå
värdeökning inom gemenskapen.
– Bättre användning av offentliga medel i program
med regional verkan, särskilt gemenskapsprogram.
3. Stödberättigade områden
Nätverken skall omfatta ett litet antal lokala administrativa enheter inom Europeiska gemenskapen
som har alla gemensamma särskilda geografiska
och/eller strukturella egenskaper på sina områden.

2. Programmets målsättning
TERRA-programmets allmänna målsättning är att
stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen och att främja n hållbar utveckling genom att infora nätverk för samarbete inom Europeiska gemenskapen med syfte att genomföra
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En indikativ förteckning över särskilda områden
kan upprättas på grundval av följande egenskaper:
– Svårtillgängliga landsbygdsområden
– Områden som drabbats av erosion eller
omvandlats till öken
– Områden med risk för skogsbränder

– Avlägsna områden, ö-områden och arktiska områden

meddelande om integrerad förvaltning av kustområden ( 3).
6. Budget och finansiering

– Bergsområden
– Områden med jordbävningar och vulkaner
– Flodområden
– Kustområden
– Områden där naturtillgångarna är i fara

Finansiering från gemenskapen for att genomföra
projekten får inte överskrida 55% av de totala stödberättigande kostnaderna i mål 1- och mål 6områden och 40 % av de totala stödberättigande
kostnaderna i andra regioner. Om den privata
sektorn deltar i projektet eller om projektet skall
medföra en förtjänst för offentliga myndigheter
skall gemenskapens finansiella bidrag vara mindre
än det maximala beloppet.

– Områden där kulturtillgångarna är i fara.
4. Deltagare
All. regionala och lokala myndigheter inom Europeiska gemenskapen som uppfyller ett eller flera av
ovannämnda krav får lämna in ett projekt till kommissionen för finansiering under TERRAprogrammet.

I allmänhet kommer gemenskapens bidrag för projekten att ligga på mellan 1 000 000 ECU-3 000
000 ECU. Ungefär 20 000 000 ECU finns tillgängliga för programmet.
Projekten får inte samtidigt uppbära annat gemenskapsstöd (t ex LEADER II, LIFE, m.m.).
7. Varaktighet

Nätverken kan, i förekommande fall, vara
gränsöverskridande, mellanstatliga eller blandade.
Vad gäller mellanstatliga nätverk måste en eller två
lokala administrativa enheter från andra medlemsstater medverka som observatörer.

Ett projekt skall i allmänhet pågå under ett till tre
år.

Lokala administrativa enheter från ickemedlemsländer får delta i grupperna under
förutsättning att de helt och håll t står för sina egna
utgifter.

När de projekt som skall finansieras väljs ut tas det
utöver projektens kvalitet vad gäller dess nyskapande och/ eller demonstrerande karaktär också
hänsyn till om de uppfyller följande kriterier:

Både för gränsöverskridande och mellanstatliga
grupper mås e det i nätverkens arbetsprogram och
budget vara avsatt minst 1 % och högst 5 % till
åtgärder för spridning av deras resultat på gemenskapsnivå. Närmare bestämmelser för denna spridning kommer att fastställas i samråd med kommissionen.

– Att det finns en balans mellan fördelarna och det
ansvar som varje enskild gruppmedlem har.

8. Urvalskriterier

– Att en lokal myndighet i ett mål 1- eller mål 6område ansvarar för nätverket och att de regionala
och/ eller lokala myndigheter som är stödberättigade enligt mål 1 och mål 6 i ERUF deltar i tillräcklig utsträckning.

5. Samarbetsämnen och -områden
Förslagen får, med hänsyn till de målsättningar som
anges i punkt 2 ovan, omfatta all verksamhet som
sorterar under de myndigheter som deltar i genomförandet av projektet och som har direkt anknytning till fysisk planering
Förslagen måste vara av nyskapande karaktär
och/eller visa på de positiva verkningar som genomförandet av projekt om fysisk planering har på
sammanhållningen och den hållbara utvecklingen av
de berörda regionerna.

– Att nätverket har upprättats i syfte att utbilda
medlemmarna och förse dem med know-how genom att ge den behöriga lokala myndigheten direkt
ansvar for projektets tekniska genomförande.
– Att know-how och sakkunskap som finns i de
berörda områden mobiliseras.
– Att det globalt sett skall vara en stor tematisk
spridning.
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Vad gäller kustområden har särskilda samarbetsämnen och -områden fastställts i kommissionens

Meddelande från kommissionen om integrerad förvaltning av kustområden
(KOM(95)511)
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9. Förvaltning av nätverken
Projektet skall i allmänhet förvaltas av personal som
är anställd av den berörda lokala myndigheten.
Experter eller utomstående rådgivare får dock utses
för att komplettera den lokala myndighetens personal. I sådana fall skall gemenskapens bestämmelser om offentlig upphandling följas .
10. Tekniskt bistånd till projekten
Kommissionen kommer att upprätta ett kontor för
tekniskt bistånd som skall säkerställa förbindelsen
med kommissionen och som har till uppgift att
hjälpa till med förvaltningen samt administrativa,
juridiska och bokföringsmässiga frågor kring projektet under de olika faserna.
Kontoret kommer att underrätta de deltagande
myndigheterna om gemenskapens bestämmelser,
utarbeta de instrument om år nödvändiga för att
resultaten skall bli de bästa möjliga (vägledning om
samarbete, förlagor för rapporter till kommissionen
om utvecklingen och för analytiska räkenskaper
som kommissionen kräver mm). Kontoret kommer
också att leda en arbetsgrupp med experter fr: n
kommissionen som har till uppgift att göra en vetenskaplig utvärdering av projekten.

Förslag n skall tillsammans med en karta som
tydligt avgränsar det berörda området översändas
till kommissionen på nedanstående adress senast
den 8.7.1996.
Kommissionen förbehåller sig rätten att inte
behandla de ansökningar som mottagits efter detta
datum.
Alla sökande kommer att informeras om resultatet
av genomgången av deras ansökning senast tre
månader efter ovannämnda.
Ett informationspaket som beskriver situationen
under vilken pilotprojekten skall genomföras och
som innehåller ansökningsblanketten finns tillgängligt till och med den 15.6.1996, dock endast på
begäran av lokala administrativa enheter inom Europeiska gemenskapen, på följande faxnummer:
(32-2) 295 01 38/39/40. Uppgifterna "TerraProgramme, artikel 10 ERUF-förordningen", den
sökandes fullständiga adress och önskad språkversion skall tydligt anges.
Informationspaketet skall bifogas förslaget, vara
riktigt ifyllt på ett språk som alla medlemmarna i
nätverket förstår.
13. Inlämnande av förslag

Kontoret kommer också att utvärdera projektens
utveckling på stället, på kommissionens vägnar
delta i möten för att övervaka hur projekten genomförs, underlätta kommunikationen mellan
nätverken i sig och mellan nätverken och
allmänheten samt bistå kommissionen med att följa
upp och utvärdera pilotprojekten.
11. Val av projekt
Kommissionen kommer att välja ut projekten efter
att ha inhämtat en oberoende expertkommittés yttrande. Kommissionen fastställer det slutliga antalet
projekt och tar för detta ändamål hänsyn till de
totala disponibla anslagen, förslagens målsättningar
och den geografiska fördelningen av lämpliga projekt på unionens territorium. 12-16 projekt kommer
i princip att väljas ut.

Förslagen skall översändas till följande adress:
Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet for
Regionalpolitik och sammanhållning (Enhet A 3),
TERRA-programmet - Artikel 10 ERUF, CSM2
2/017, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, tel. (32-2) 299 20 99, telefax (32-2)
295 01 38/39/40.
NB: För att säkerställa att ansökningarna behandlas
opartiskt kommer kommissionen inte att uttala sig
om konkreta eller eventuella förslags stödberättigande eller kvalitet innan det slutliga urvalsförfarandet avslutats.

Innan ett förslag, som anses vara nyskapande, slutgiltigt godkänns förbehåller kommissionen sig rätten att eventuellt föreslå ändringar till programmet
eller strategin för att undvika risken för att det/den
inte är stödberättigad eller än ändringar så att
det/den överensstämmer med gemenskapsbestämmelserna.
12. Sista dag för inlämning av förslag
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