INTERREG IV A Archipelago and Islands
För delprogrammet Skärgårdar och öar (Archipelago and Islands), se programområdet enligt

karta, avsätts 17 miljoner EUR från ERUF. Nationell medﬁnansiering för svensk och ﬁnländsk del är minst 25 % (endast 15 % för det nya medlemslandet Estland).
Delprogrammet bygger på det tidigare programmet INTERREG III A Skärgården. Dess
fokus är speciﬁka skärgårds- och ö-frågor. Det är en kraftsamling för att ge nytta, aktiviteter
och investeringar som ska komma öar och skärgård tillgodo. Aktörer inom ett projekt kan
ﬁnnas på fastlandet om kriterierna enligt ovan är uppfyllda.
Stödberättigade partners är lokala och regionala myndigheter och organisationer, organisationer och myndigheter på nationell nivå och ideella föreningar (NGO:s). Företag kan därmed
inte få del av ERUF-ﬁnansiering i ett projekt, men det kan delta och medﬁnansiera för egennytta. En s k Lead partner utses inom projektet, som ansvarar för projektets genomförande,
budget, redovisning, rapportering och rekvisition av EU-medel.
För att ett projekt ska erhålla stöd krävs att
• Partners från minst två olika länder ingår
• Varje partner bidrar ﬁnansiellt till projektet
• Samarbete sker inom minst två områden enligt följande:
o Gemensam utveckling
o Gemensamt genomförande
o Gemensam bemanning
o Gemensam ﬁnansiering
EU-kommissionen godkände programförslaget den 21
december 2007, vilket innebär att en första utlysning
tidigast kan ske under våren 2008 efter att nödvändiga
beslut fattas om ansökningsformalia mm.
Nedanstående sammanfattning på svenska av programprioriteringarna är en av programmyndighetcn icke auktoriserad översättning!
Programprioriteringar Central Baltic - Delprogrammet Skärgårdar och öar (A-program, gränsöverskridande samarbete) Prioritet 1 — 35 % av dclprogrammets budget,
6 M EUR
Säker och hälsosam miljö
Stödinriktningar
• Uthållig infrastruktur
• Ökat miljömedvetande (ﬁnna nya vägar)
Exempel på aktiviteter Uthållig infrastruktur
- Stödja förbättring av lämpliga lösningar för dricksvattenförsörjning och hantering av
avloppsvatten
- Stödja lämpliga energilösningar
- Stödja lämpliga lösningar för sophantering
- Stödja investeringar i hållbara infrastrukturprojekt av pilotkaraktär
- Stödja samarbete och gemensamma aktiviteter mellan olika aktörer på miljöområdet.
- Stödja skötseln av öarnas speciﬁka landskap.

Prioritet 2 - 45 % av delprogrammets budget, 7,5 M EUR
En ekonomiskt konkurrenskraftig och innovativ region

Stödinriktningar
• Uthållig turism
• Kunskapsbaserad ekonomi
• Utveckla typiska ekonomiska skärgårds- och ö-aktiviteter — traditionellt småskaligt lantbruk, ﬁske, konsthantverk, maritimt kulturarv
• Stödja tillgänglighet och information om skärgårdar och öar
Exempel på aktiviteter Uthållig turism
- Gemensamma marknadsföringsaktiviteter och identiﬁerande av nya
målgrupper
- Utveckling av destinationsaktiviteter för att mer effektivt utnyttja resurser för turism,
t ex naturskyddsområden och kulturellt och historiskt arv
- Stödja samarbete mellan operatörer för att stärka klientbaserade lösningar
- Introduktion och användning av kvalitetsutvecklingssystem
- Utveckling av/investeringar i turisminfrastruktur för att möta behov från
nya målgrupper
Exempel på aktiviteter Kunskapsbaserad ekonomi
- Kompetenscentra — utveckling av funktionella kluster, som t ex
investeringar i teknologicentra
- Stöd till interaktion mellan gränsområden och ekonomier, telearbete och
distansarbetsnätverk
- Stöd till utveckling av tillgänglighet till information och databaser
- Förbättra öarnas attraktivitet hos kunskapsbaserade företag genom
marknadsföringskampanjer
- Involvera universitet och andra utbildningsinstitutioner i lokal utveckling
Exempel på aktiviteter Utveckla typiska ekonomiska skärgårds- och ö-aktiviteter
- Gemensamt marknadsförings- och försäljningsmaterial samt -system/-organisation
- Kvalitetsförbättring, t ex att utveckla ekoeffektiva produkter.
- Gränsöverskridande nätverk mellan producenter/hantverkare/service- och programentreprenörer
- Innefatta kultur och kulturprodukter/-aktiviteter i lokala ekonomiska aktiviteter, särskilt
turism.
Exempel på aktiviteter Stödja tillgänglighet och information om skärgårdar/öar
- Utföra förstudier och utarbeta gemensamma strategier för nya förbindelser
- Stödja investeringar för bättre tillgänglighet (små hamnar och ﬂygplatser)
- Stödja kommunbaserade info centra för bättre tillgänglighet
- Stödja trådlösa bredbandsförbindelser till små öar och avlägsna områden.

Prioritet 3 — 20 % av delprogrammets budget, 3,5 M EUR
Attraktiva och dynamiska samhällen
Stödinriktningar
• Sociala och demograﬁska frågor, särskilt ungdom

Exempel på aktiviteter Ökad vitalitet i skärgårds- och ö-kommuner kring sociala
och demograﬁska frågor, särskilt sådana som berör ungdomen
- Stödja uppbygganden av relationer och marknadsföring av gemensam identitet
- Stödja aktiviteter för utbildning, kultur, hobbies, sport och institutioner
- Marknadsföra ett stort utbud av fritidsaktiviteter för att möta behoven hos båda könen
och olika åldersgrupper
- Att använda potentialen och kunskapen hos olika åldersgrupper
- Utbyta erfarenheter kring nya metoder för samarbete mellan olika intressenter i skärgårdar och på öar, t ex öbor, fastlandsbor, offentlig sektor, föreningsliv och samhällen

