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EU-projekt 3.0

Vi gör en resa från strategiska övervägningar till praktiska strukturer, 
allt för att skapa ett förbättrat klimat för att använda potentialen i 
tillgänglig EU-finansiering. 



• Första delen av dagen fokuserar på hur en organisation kan lyfta fram 
strategiska utmaningar och bemöta dessa med hjälp av EU-finansiering. 

• Den andra delen av dagen fokuserar på hur arbetet bör struktureras för 
att omsätta relevanta projektidéer till bra ansökningar.

• Fika kl 10
• Lunch 12
• Fika 14.15
• Avslut kl 16



Målsättningar med dagen

▪ Skapa en ökad förståelse för strategiskt arbete med EU-projekt

▪ Bygga på med kunskap om hur vi bättre kan utnyttja potentialen

▪ Titta på åtgärder för att höja kvalitén i våra projekt

▪ Lära av varandra

▪ Ha roligt  ☺



Peter Jadesjö

EG-rätt – Juristbyrå – Jordbruksverket – West Sweden 
potential12



Projektinkubator

Basservice

EU-projektanalys

Ansökan- och Projektsupport

Uppdragsutbildning

Information

& utbildning
Projektutveckling Ansökan Projekt

potential12
- utbudet av våra tjänster erbjuder stöd i hela processen



Deltagare

Namn - Arbete – Erfarenheter från EU-projekt?

Förhoppningar inför dagen?



Strategi kring EU-projekt



EU-program är verktyg

…för att utveckla er verksamhet



EU-projekt 1.0 – Första åren av EU-medlemskap, pionjäranda, 
spontant deltagande, självändamål 

EU-projekt 2.0 – Nuvarande situation, kompetent arbete men 
med få verktyg, programinfluerade projekt

EU-projekt 3.0 – Framtiden, väl avvägt deltagande inom 
optimalt program

Utveckling av EU-projektarbetet



EU-projekt 3.0 bygger på två principer:

• Alla projektidéer som utvecklas vidare måste vara 
visionsbaserade och  relevanta för organisationen för att bli 
lyckade EU-projekt 

• Maximal nytta för den egna organisationen uppnås genom att 
projekten utvecklas i optimalt program med utgångspunkt i 
förutsättningarna för implementation av projektresultaten



Kan vi verkligen få ut mer av våra EU-projekt?

Utveckling av EU-projektarbetet



Vad säger forskningen om resultaten?

Resultaten från EU-projekt implementeras inte i den 
ordinarie verksamheten i tillräcklig omfattning för att 
motivera de resurser som läggs ner

Björn Trägårdh, Göteborgs Universitet



Projekt

Verksamhet

Initiering



Projekt

Verksamhet 2-3 år

Initiering



Projekt

Verksamhet 2-3 år

Initiering



Varför har EU-projekt så svag implementering?

$

Ordinarie verksamhet/kontinuitet

Ja tack!

Nej tack!

1. Ingen tar 
effektmålsansvar

2. Särkoppling – olika villkor, 
processer och lärande

3. Fördyrande på kort sikt

Projekt

Björn Trägårdh, GU

Externa medel möjliggör stabila projekt,
men ökar förändringskrav i ordinarie strukturer 



Projekt

Verksamhet 2-3 år

Initiering

Kontinuerlig avstämning mot nyttan



Kontrolltänk baklänges

1. Vilken förändring vill du åstadkomma av ordinarie verksamhet?

2. Vad måste projektet resultera i som kan stötta den förändringen?

3. Går det att införa resultatet från projektet i ordinarie verksamhet?

4. Är de som berörs av en förändring intresserade?

5. Vem ska ta beslut om en förändring av ordinarie verksamhet?



1

• Visionsbaserade beslut

• Relevanta projektidéer

2

• Förankrad problemanalys 

• Optimerade programval

3

Avstämning mot programansvarig myndighet
Kvalitetssäkring av partners

4

• Nyttoorienterad projektdesign

• Utvärderingsstyrda projekt

5

Verksamhetsförankrad implementeringsplan
Nivåbaserad projektstyrning

Fem steg som skapar mer nytta från EU-projekt för våra organisationer



Det är viktigast att tänka strategiskt innan och under uppstartsfasen 
av ett projekt, speciellt när det gäller EU-projekt





1

• Visionsbaserade beslut

• Relevanta projektidéer

2

• Förankrad problemanalys 

• Optimerade programval

3

Avstämning mot programansvarig myndighet
Kvalitetssäkring av partners

4

• Nyttoorienterad projektdesign

• Utvärderingsstyrda projekt

5

Verksamhetsförankrad implementeringsplan
Nivåbaserad projektstyrning

Fem steg som skapar mer nytta från EU-projekt för våra organisationer



• Alla utvecklingsprojekt ska ligga i linje med den övergripande strävan 
och arbeta med prioriterade utmaningar

• Beslut om att genomföra projekt ska tas på den nivå som har rätt att 
besluta om en jämförbar förändring i den ordinarie verksamheten

• Skapa en rutin där alla uppkomna idéer till projekt och tankar på 
förändring stäms av mot organisationens visioner, strategier eller 
motsvarande.

1

• Visionsbaserade beslut

• Relevanta projektidéer



Bygg bara vidare på initiativ i linje med er strategi/vision



1

• Visionsbaserade beslut

• Relevanta projektidéer

• Slutanvändare ska alltid vara delaktiga i att avgöra potentiella nyttan 
och behovet

• Beslutet ska också vägas mot sannolikheten i att ett resultat från 
projektet kan återföras till ordinarie verksamhet

• I beslutet att gå vidare med projektet ska alltid en avvägning göras 
om den potentiella nyttan som ett lyckat projekt skulle ha som ställs 
mot beräknade merkostnader



Extern finansiering kräver alltid extra insatser men kan ge nytta



Exempel

Det har kommit ett förslag på att utveckla ett nytt kassasystem på 
ett varuhus

Vilka övervägande bör göras innan projektet startar?



1

• Visionsbaserade beslut

• Relevanta projektidéer

2

• Förankrad problemanalys 

• Optimerade programval

3

Avstämning mot programansvarig myndighet
Kvalitetssäkring av partners

4

• Nyttoorienterad projektdesign

• Utvärderingsstyrda projekt

5

Verksamhetsförankrad implementeringsplan
Nivåbaserad projektstyrning

Fem steg som skapar mer nytta från EU-projekt för våra organisationer



Problemidentifiering

Problemanalys

Konkretisering

Programval

Vad är orsakerna till problemet?

Vilka aktiviteter behöver 
genomföras i projektet?

Matcha aktiviteter och syfte 
med tillgängliga EU-program

Vilka är de viktigaste utmaningar/ 
problem som ni måste bemöta?

2

• Förankrad problemanalys 

• Optimerade programval



Problemidentifiering Vilka är de viktigaste utmaningar/ 
problem som ni måste bemöta?

2

• Förankrad problemanalys 

• Optimerade programval

• Utgå från era visioner och strategier

• Inom vilka områden måste ni förbättra er för att uppnå 
strategi/vision?

• Vilka av dessa områden ska ni prioritera först?



32

• Varifrån kommer tankar om nya projekt?

• Utmaningar och behov som kommer fram vid 
kartläggning



33

• Varifrån kommer tankar om nya projekt?

• Utmaningar och behov som kommer fram vid 
kartläggning

• Spontana interna utvecklingsidéer 

• Idéer via samarbetsnätverk

• Vidareutveckling av ett befintligt projekt

• Nytt förslag från en gammal partner 

• Nytt partnersök

• Systematisk uppföljning av finansierings-
möjligheterna och sök efter möjligheter



34

• Varifrån kommer tankar om nya projekt?

• Utmaningar och behov kommer fram vid 
kartläggning

• Spontana interna utvecklingsidéer 

• Idéer via samarbetsnätverk

• Vidareutveckling av ett befintligt projekt

• Nytt förslag från en gammal partner 

• Nytt partnersök

• Systematisk uppföljning av finansierings-
möjligheterna och sök efter möjligheter



Diskussion 

Hur startas projekt i er organisation? Varifrån kommer initiativet?

Skulle ni kunna arbeta mer strategiskt med att identifiera 
utmaningar ni ska arbeta vidare med?



Problemidentifiering

Problemanalys

Konkretisering

Programval

Vad är orsakerna till problemet?

Vilka aktiviteter behöver 
genomföras i projektet?

Matcha aktiviteter och syfte 
med tillgängliga EU-program

Vilka är de viktigaste utmaningar/ 
problem som ni måste bemöta?

2

• Förankrad problemanalys 

• Optimerade programval



Konsekvenser Syfte

AktiviteterOrsaker

KOSA-modellen



Konsekvenser om 
problemet kvarstår

Orsaker till problemet

Syfte med projektet 
(ska motverka konsekvenserna)

Aktiviteter i projektet 
(för att uppnå syftet och motverka 
orsakerna till problemet)

Problemanalys                  Konkretisering



Exempel Problemanalys

Problem: Det förekommer mycket 
allvarlig mobbning online

Konsekvenser
• Många kommer att bli drabbade, 

främst ungdomar
• Otrygghet
• Social utslagning ökar 
• Negativ spiral, mobbade mobbar

Orsaker
• Stor anonymitet online
• Inte samma normer online
• Större spridning och snabbare 

spridning, ny teknik hela tiden
• Lättillgänglig teknik
• Frånvaron av övervakning och 

kontroll
• Ingen tydlig att vända sig till
• Svårt att ta tillbaka



Exempel Problemanalys

Problem: Det förekommer mycket 
allvarlig mobbning online

Konsekvenser
• Många kommer att bli drabbade, 

främst ungdomar
• Otrygghet
• Social utslagning ökar 
• Negativ spiral, mobbade mobbar
Orsaker
• Stor anonymitet online
• Inte samma normer online
• Större spridning och snabbare 

spridning, ny teknik hela tiden
• Lättillgänglig teknik
• Frånvaron av övervakning och 

kontroll
• Ingen tydlig att vända sig till
• Svårt att ta tillbaka

Syfte
Bidra till att färre blir drabbade av 
mobbing online och skapa en större 
trygghet bland de som riskerar att bli 
utsatta.

Aktiviteter
• Skapa ett utbildningspaket och utbilda  

ungdomar för att skapa samma 
normer online som off-line.

• Utbilda även vuxna för att bidra till 
utvecklingen.

• Skapa tydliga länkar för de som 
drabbats.

Exempel Konkretisering



För att kunna driva ett EU-projekt så måste projektets syfte 
och vad som ska göras i projektet beskrivas i ansökan.

Hur vet du att syftet och aktiviteterna i projektet är riktade 
mot det verkliga problemet? Kan du motivera och härleda 
projektets aktiviteter tillbaka till utmaningen/problemet?

Har du gjort en grundlig problemanalys?

Då vet du att projektet vilar på en stabil grund

…när ifrågasättandet kommer



Problemidentifiering

Problemanalys

Konkretisering

Programval

Vad är orsakerna till problemet?

Vilka aktiviter behöver 
genomföras i projektet?

Matcha aktiviteter och syfte 
med tillgängliga EU-program

Vilka är de viktigaste utmaningar/ 
problem som ni måste bemöta?

2

• Förankrad problemanalys 

• Optimerade programval



En väl utförd problemanalys i bakfickan hjälper till när det gäller att hitta 
rätt EU-program



Projekt-
idé

Vilken typ av projektfinansiering??



Projekt-
idé

Intern finansiering

• Egna medel från den egna organisationen

Vilken typ av projektfinansiering??



Projekt-
idé

Intern finansiering

• Egna medel från den egna organisationen

Extern finansiering

• Regional finansiering

• Nationell finansiering

• EU-finansiering

•Strukturfonder

•Sektorsprogram

Vilken typ av projektfinansiering??



Landsbygdsprogrammet, inklusive LLU/Leader

ERUF ESF

Interreg A - ÖKS, South Baltic mfl

Interreg Europe, Urbact

Erasmus +

14,7 miljarder
euro

Horisont 2020 - forskning och innovation 80 miljarder euro
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Kreativa 
Europa

1,5 miljarder

Ett Europa
för 

medborgarna

186 miljoner
euro

LIFE 

3,4 miljarder
euro

Sysselsättning
och social 
innovation

920 miljoner
euro

Tredje hälso-
programmet

449 miljoner

Rättsliga 
frågor

378 miljoner

Rättigheter, 
jämlikhet 

och 
medborgarskap

439 miljoner

COSME 
– SMF

2,3 miljarder

EU:s programstruktur 2014-2020

Se
kt

o
rs

p
ro

gr
am

St
ru

kt
u

rf
o

n
d

erInterreg B - Östersjön, Nordsjön



Strukturfonder

• En fast pott pengar varje år till Sverige – fördelas av staten/regioner

• Syftar till att stärka det geografiska området de riktas mot

• Utjämna skillnader inom EU

• Söks och administreras i det geografiska området



Exempel på Struktur fonder

• ESF – Europesiska Social Fonden - arbetsmarknadsfrågor och social 
inkludering

• Kompetensutveckling av redan anställda
• Åtgärder för att öka anställningsbarheten – speciellt fokus för 

långt ifrån arbetsmarknad och ungdomar

• ERUF – Europeiska Regionalutvecklingsfonden – tillväxtfrågor och 
energi bl.a.

• Förbättra innovationssystem och företagens konkurrenskraft
• Energieffektivisering

• INTERREG – Interregionalt samarbete
• Gränsöverskridande samarbete
• Innovation, konkurrenskraft, energi, transport, arbetsregion 



Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

8 regionala programområden i Sverige
Plus ett nationellt program
Adm – Tillväxtverket

Europeiska socialfonden (ESF)

Ett program – åtta regioner/prioriteringar
Adm – ESF-rådet



Menyn av tematiska mål för strukturfonder 

1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.

2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och 
kommunikations- teknik.

3. Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, inom jordbruket (för EJFLU) 
samt inom fiske och vattenbruk (för EHFF).

4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.

5. Att främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med 
klimatförändringar.

6. Att skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser.

7. Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur.

8. Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet.

9. Att främja social inkludering och bekämpa fattigdom.

10. Att investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande.

11. Att förbättra den institutionella kapacitet och effektiviteten hos den offentliga 
förvaltningen.

51



EU:s fördelning av budgeten



Möjligt att söka för Sverige



Sektorsprogram

• En gemensam pott pengar för hela EU – inget öronmärkt för Sverige

• Syftar till att utveckla EU inom en specifik sektor – ex. miljö, utbildning

• Söks och administreras från Bryssel och EU centralt

• Samarbete mellan flera länder



Landsbygdsprogrammet, inklusive LLU/Leader

ERUF ESF

Interreg A - ÖKS, South Baltic mfl

Interreg Europé, Urbact

Erasmus +

14,7 miljarder
euro

Horisont 2020 - forskning och innovation 80 miljarder euro
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• Främja icke-diskriminering

• Motverka rasism, xenofobi och homofobi

• Främja funktionsnedsattas rättigheter

• Främja jämställdhet och jämställdhetsintegrering

• Förebygga våld mot barn, unga, kvinnor och riskgrupper 

• Främja barns rättigheter

• Säkra en hög nivå av dataskydd

• Främja de rättigheter som följer av unionsmedborgarskapet

• Stärka konsumenternas rättigheter

Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap
Prioriterade områden



Potential12´s Deadlinelista – klickbar bild, beskrivning av program, 
aktuella och kommande utlysningar, länkar till programmen



Hur gör jag mitt programval?



• Välj ut ett par olika EU-program som ni tror passar

• Testa dessa alternativ teoretiskt för att skapa er en 
bättre bild över vilket som medför mest nytta och ger 
mest nytta kontra extra insatser

• Gå vidare med det bästa alternativet

Programval/programoptimering



UtmaningVision Projektidé

På vilken detaljnivå är projekttankarna och samspelar dom?



UtmaningVision Projektidé

På vilken detaljnivå är projekttankarna och samspelar dom?



UtmaningVision Projektidé

EU-program

EU-program

EU-program

Ansökan

Projekt

Traditionell approach



UtmaningVision

Projektidé

EU-program

EU-program

EU-program

Ansökan

Projekt

Programbaserad approach



Bättre mottagning av 
barn och unga 

flyktingar i skolan

REC

Fokus på barns 
rättighet till skola och 

utbildning

ESF

Kompetensutveckling 
av lärare i SFI t.ex

Erasmus+

Pedagogisk metod för 
flyktingbarn i skolan

Programoptimerad projektidé - Olika möjligheter för samma idé

Projektide

Program A

Programoptimerad

Projektidé 

Program B

Programoptimerad

Projektidé 

Program C

Programoptimerad

Projektidé 



1

• Visionsbaserade beslut

• Relevanta projektidéer

2

• Förankrad problemanalys 

• Optimerade programval

3

Avstämning mot programansvarig myndighet
Kvalitetssäkring av partners

4

• Nyttoorienterad projektdesign

• Utvärderingsstyrda projekt

5

Verksamhetsförankrad implementeringsplan
Nivåbaserad projektstyrning

Fem steg som skapar mer nytta från EU-projekt för våra organisationer



• Kontinuerlig avstämning med ansvarig myndighet

Ansökan - Genomförande



• Avstämning mot ansvarig myndighet under 
projektutveckling och ansökansarbete sparar ofta mycket 
onödigt arbete

• Kontrollera möjligheter och upprätthåll dialog

• Sälj in ert projektupplägg



Partnerskapsstrategi

• Rätt partners i ett EU-projekt är en av de viktigaste 
framgångsfaktorerna

• Se till att lägga tid och omsorg på att få med er rätt 
partners



• Välj/önska typ av partners baserat på behov i 
projekt; 

▪ kompetens, 

▪ organisation, 

▪ kompletterande, 

▪ privat/offentligt, 

▪ geografi, 

▪ förtroende, 

▪ projektvana, 

▪ Intresse

▪ Engagemang

• Tidigare kontakter

Lämpliga partners



Partnersök 
– Hur hitta internationella partners och hur kvalitetssäkras dessa?

Utgående
• Kravspecifikation på partner
• Lämpliga kanaler för utskick
• Partnersökningsdatabaser
• Handhavande av svar
• Urvalskriterier – dialog – urval 

Inkommande
• Kvalitetsbedömning
• Dialog – budget, syfte, aktiviteter, förankring, beslut
• Förberedelser - förväntningar

Projektsök
• Omvänt förfarande, men samma…

Nätverksarbete – ”projekt på rot”



1

• Visionsbaserade beslut

• Relevanta projektidéer

2

• Förankrad problemanalys 

• Optimerade programval

3

Avstämning mot programansvarig myndighet
Kvalitetssäkring av partners

4

• Nyttoorienterad projektdesign

• Utvärderingsstyrda projekt

5

Verksamhetsförankrad implementeringsplan
Nivåbaserad projektstyrning

Fem steg som skapar mer nytta från EU-projekt för våra organisationer



✓Kompetens

✓Resurser

✓Förankring

✓Förväntningar

➢ Genomförande

Ansökan - förutsättningar



Tidsplanering

D
ea

d
lin

e

Syfte
Feedback

Partners Text

Budget

Medfinans

Personer

Ansökanidé



• Handlingsplan för ansökan

• Kort projektbeskrivning

• Dokumentationsstöd

• Projektdesign

• Budgetutkast

• Kommunikation - Spridning

• Skriva ansökan

Ansökan - Genomförande



• Handlingsplan för ansökan (projekt innan projekt)

Färdig beskrivning av projektupplägget på engelska

Färdig projektdesign

Sök partners

Skapa budgetutkast 

Stäm av projektupplägg med Kommissionen

Bjud in lämpliga partners till projektmöte

Första utkast med text i ansökan klart

Genomför projektmöte

Val av partners och kräv in uppgifter från partners

Korrigera ansökan mht partner input

Justera detaljer i text och budget

6

4

5

3

2

1

0

Deadline klockan 17.00

Månader kvar till deadline

Ansökan - Genomförande



• Handlingsplan för ansökan

• Kort projektbeskrivning

• Dokumentationsstöd

• Projektdesign

• Budgetutkast

• Kommunikation - Spridning

• Skriva ansökan

Ansökan - Genomförande



• Tydlig projektbeskrivning på max en A4 sida

• Beskriv projektets syfte, mål, aktiviter och effekter

• Justera efter input under ansökningsarbetet

• Se till att alla inblandade är överens om projektupplägget
innan ni fyller i ansökan

Ansökan - Genomförande



• Handlingsplan för ansökan

• Kort projektbeskrivning

• Dokumentationsstöd

• Projektdesign

• Budgetutkast

• Kommunikation - Spridning

• Skriva ansökan

Ansökan - Genomförande



• Strategier – EU/Nationell/Regional/Lokal

• Forskning/utredningar på området
• Statistik på området

• Programdokument

• Utlysningstext

• Guider/Manualer/Handböcker
- verksamhet
- finansiell

• Tidigare projekt

Dokument för att stödja ansökningsarbetet



• Handlingsplan för ansökan

• Kort projektbeskrivning

• Dokumentationsstöd

• Projektdesign

• Budgetutkast

• Kommunikation - Spridning

• Skriva ansökan

Ansökan - Genomförande



Projektdesign

Tips vid projektdesign

-Dela in aktiviteterna i lämpliga delkategorier (Work Packages, WP)

-Fördela ut aktiviteterna under projekttiden så mål/syfte har
störst möjlighet att uppnås (Gantt)

-Projektarbetet tenderar att gå långsamt i början

-Bygg in kontrollpunkter (Milestones)

-Fysiska möten skapar förtroende

-Fundera på hur aktiviteterna ska leda fram till önskad effekt



Ansökan – Projektdesign - Gantt



Genom en genomtänkt projektdesign går det att i EU-projekt att skapa en 
struktur som medför en ökad flexibilitet och lyhördhet mot ökad nytta. 

• Bygg in utvecklingscykler i projektet

• Basera dessa cykler på utvärderingsresultat

• Avsätt resurser för att genomföra förändringar av projektet

• Tydliggör för alla inblandade när resultat kan väntas/mätas
(skilj mellan output, resultat och nytta) 

Lärande utvärdering – Project cycle method



Ansökan - Projektdesign



D14
Prototype Phase 2

D9
Data Acquired

(updated) further content
integration

D13
System Software

D12
System Design

D3
trust & security
requirements

D7
application 
description

revised 
requirements

revised
design

further
development

further technical
integration

D15
System Validation

D17
implementation

guidelinesD16 - technology
Implementation 

plan

further
validation

lessons learned
Exploitation

Project cycle method
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Vad ska projektet leverera?

Deliverables





• Handlingsplan för ansökan

• Kort projektbeskrivning

• Dokumentationsstöd

• Projektdesign

• Budgetutkast

• Kommunikation - Spridning

• Skriva ansökan

Ansökan - Genomförande



Ansökan
• Budget - förberedelser

• Börja alltid med att läsa igenom de manualer och finansiella guider som finns
för just det program som ni ska söka från, 

• Ta aldrig tidigare kunskaper för givet

• Anmäl er till informationsträffar om tillgängligt

• Ställ frågor

• Tag gärna kontakt med någon som drivit ett projekt inom samma program

• EU-projektbudget är inte svårt men det kräver mycket tid och fokus



Budgeteringsprocessen

Arbetsplan Resursplanering

Uppskattning av 
kostnader

Kategorisering 
Avstämning



Budgetunderlag
Kopplat dokument i excel

Från verklighet till begärda uppgifter
ALLA justeringar görs här

Ansökan
Uppgifter 

överförs i sista 
stund

Budgetunderlag – ett fett tips!



percent tot budget Leadpartner Partner2 Partner3 Partner4 Partner5 Partner 6

total of 600 000 Kungälv ALMA Wolverham univ Azienda USL Scotland Yard Lugoij

WS0

20% 120 000 65% 78 000 10% 12 000 10% 12 000 5% 6 000 5% 6 000 5% 6 000

WS1

5% 30 000 10% 3 000 10% 3 000 80% 24 000 0% 0 0% 0 0% 0

WS2

35% 210 000 15% 31 500 55% 115 500 0% 0 10% 21 000 10% 21 000 10% 21 000

WS3

5% 30 000 15% 4 500 15% 4 500 50% 15 000 5% 1 500 10% 3 000 5% 1 500

WS4

7,5% 45 000 15% 6 750 5% 2 250 80% 36 000 0% 0 0% 0 0% 0

WS5

5% 30 000 20% 6 000 0% 0 50% 15 000 10% 3 000 10% 3 000 10% 3 000

WS6

7,5% 45 000 20% 9 000 10% 4 500 10% 4 500 30% 13 500 10% 4 500 20% 9 000

WS7

5% 30 000 45% 13 500 20% 6 000 20% 6 000 5% 1 500 5% 1 500 5% 1 500

Summa 540 000 152 250 147 750 112 500 46 500 39 000 42 000

Travelcost 10% 60 000

Totalt 600 000



Medfinansiering
Godkända kostnader
Icke-godkända kostnader
Beräkningsmodeller
Redovisningskrav
Underlag till kostnader
Omräkningar i Euro
Hur ser detaljnivå på 
budgeten ut? 
Kostnadsslag kategorier
Periodisering 

Fördelning på partners
Resurser m.m. 
____________
Projektinformation
Antal partners
Aktiviteter och planering av 
dessa
Tidsplanering

Vad behöver vi veta för kunna göra en 
konkurrenskraftig budget?



• Budget

• Vad är max/lämplig budget för ett projekt i programmet?

• Vad ser ni för ungefärlig allokering av potentialla resurser till 
respective aktivitet/WP?

• Vilka aktiviteter ska genomföras i projektet?

• Vad kostar dom personerna som ska ingå i projektet per dag?

• Hur många timmar/dagar ska ni lägga på varje aktivitet?

Ansökan - Genomförande





• Var snål i början, det är lättare att lägga till
• Tänk på momsen
• Notera alla schabloner och klumpsummor
• Titta i ansökan vilka budgetkategorier som efterfrågas
• Var noga med att notera vilken uppdelning och periodisering som 

efterfrågas
• Jobba i budgetunderlaget tills budgeten är färdig och alla är nöjda, 

därefter för du in uppgifterna i själva ansökan
• Stäm av under arbetet med ansvarig myndighet
• En budget är alltid max vad ni kan få ut
• Gör en bedömning av rimligheten i budgeten

Budget – allmänt



• Handlingsplan för ansökan

• Kort projektbeskrivning

• Dokumentationsstöd

• Projektdesign

• Budgetutkast

• Kommunikation - Spridning

• Skriva ansökan

Ansökan - Genomförande



• Kommunikation - både inom projektet och externt
• Partners, stakeholders

• Skapa kommunikationsplattform

• Utveckla en plan för kommunikation
• kanaler, metoder, ansvar mm 

• Välj IT-verktyg

• Dokumentera, dokumentera, dokumentera

Kommunikation



• Spridning är första steget för implementering

• Skapa en plan för spridning

• Vilka är målgrupperna

• Vilka målgrupper når man bäst med vilken teknik - kanaler

• Vilket budskap vill ni föra ut

• att det drivs ett projekt – resultaten från projektet

Spridning



• Handlingsplan för ansökan

• Kort projektbeskrivning

• Dokumentationsstöd

• Projektdesign

• Budgetutkast

• Kommunikation - Spridning

• Skriva ansökan

Ansökan - Genomförande



• Skriva ansökan

▪ Svara på frågorna på blanketten

▪ Tydligt och enkelt

▪ Stäm av mot bedömningskriterier

▪ Krävs det specialistkompetens på området?

Ansökan - Genomförande



Bedömningskriterier

▪ Anges alltid i utlysningen eller programtexten

▪ Ofta anges också hur poängbedömningen sker

▪ Ansökan utvärderas på basis av kriterierna

▪ Vem eller vilken typ av person bedömer er ansökan?

▪ Skriv så att det är enkelt (och snabbt) för bedömaren att 
uppfatta hur ni uppfyller kriterierna



Bedömningskriterier

EU-ansökningar bedöms efter kriterier som t.ex.

▪ Relevans; ansökningsomgång/program/policys 
▪ Kvalitet - nytänkande
▪ Europeisk dimension
▪ Genomslagskraft – spridd användning
▪ Partnerskap
▪ Projektstyrning - utvärdering
▪ Kostnadseffektivitet

Strukturfonder – prioritering av sekretariat, beslut av partnerskap
Sektorsprogram – giltighetsbedömning först, därefter 
poängsättning av oberoende experter, ej Kommissionen 



• Skriva ansökan

▪ Håll koll på antal tecken

▪ Koordinering mot övriga partners/intressenter

▪ Alla justeringar tar tid

▪ Språk

▪ Korrektur – Kollega som inte varit involverad

▪ Förbered allt formellt i tid

▪ Ansökningsförfarande

Ansökan - Genomförande



Att driva EU-projekt

▪ Juridik i EU-projekt – kontrakt och avtal

▪ Rapportering – verksamhet och ekonomi



Förvaltande myndighet – (Programansvarig)

• Ansvarig för att fördela ut pengar till de projektansökningar 
som bedöms bäst motsvara programmets behov. Godkänner 
ansökan. 

Projektägare

• Koordinerar ansökningsarbetet och är ofta problemägare. Har 
sista ordet vid alla beslut och gör allt förarbete. Fördelar ut 
arbetsuppgifter till partners. 

Partner

• Deltar i ansökningsarbetet – tillhandahåller uppgifter och 
detaljer som är specifika för varje partner. 

De tre huvudaktörer – roller i ansökningsprocessen



Relationen mellan de 3 huvudaktörerna - Ansökan

Förvaltande myndighet

Projektägare

Partner Partner Partner

Ansökan

Letter of
Intent



Letter of intent:

• Innebär att projektpartner tar på sig att avsätta de 
resurser och delta i aktiviteter i den omfattning som 
ansökan beskriver.

• Beroende på program: Detaljerad medfinansiering

• Kan finnas färdiga mallar att använda



Relationen mellan de 3 huvudaktörerna - projektdrift

Förvaltande myndighet

Projektägare

Partner Partner Partner

Ansökan

Letter of
Intent

Grant 
agreement

Partneravtal



Relationen mellan de 3 huvudaktörerna –
rapportering/utbetalning

Förvaltande myndighet

Projektägare

Partner Partner Partner

Delar ut 
pengar, 

uppdrag och 
ansvar

Redovisning av 
ekonomi 

och aktiviteter

R
ap

p
o

rt
er

in
g

U
tb
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in

g



1

• Visionsbaserade beslut

• Relevanta projektidéer

2

• Förankrad problemanalys 

• Optimerade programval

3

Avstämning mot programansvarig myndighet
Kvalitetssäkring av partners

4

• Nyttoorienterad projektdesign

• Utvärderingsstyrda projekt

5

Verksamhetsförankrad implementeringsplan
Nivåbaserad projektstyrning

Fem steg som skapar mer nytta från EU-projekt för våra organisationer



5
• Nivåbaserad projektstyrning



Styrgrupp

Projektledare



Problem med styrning i många EU-projekt

• Projektledaren får för stor belastning och ansvar

• Styrgruppen inte tillräckligt närvarande eller insatta i projektets 
vardagsproblematik

• Dålig kommunikation mellan aktörerna inom projektet

• Otydliga direktiv från beställare 

• Brister i överlämning från ansökansskrivare till projektgruppen

• Dålig kontakt med slutanvändare 



Ägaren av projektet

• är beställare av uppdraget och fastställer projektets syfte och inriktning

• identifiera intressenter och förbereda organisationen på projektresultatet

Styrgruppen

• verka för att projektet genomförs på ett effektivt sätt och i enlighet med 
uppdragsgivarens intentioner

Projektledaren

• Arbetsledare, samordnare och informatör

Utförare/Arbetsgrupp

• Genomför projektaktiviteter Sl
u
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Många aktörer kring ett projekt



• En styrgrupp bör ha möte varannan vecka

• Utse medlemmar som kan ge operativ input

• 4-6 personer som kommer på alla möten



Utförare/Arbetsgrupp

Projektledaren

Styrgruppen

Flera nivåer för styrning av projekt
- delegering inom toleranser

Delgering/Direktiv Störning/Rapportering



• Använd de olika nivåerna i projektet för att varje kategori ska 
kunna fokusera bättre på sitt specialområde

• Utförare ska kunna fokusera på uppgiften utan att oroa sig om 
omständigheterna

• Delegera ansvar till nivåerna inom vissa toleranser

• Nivån har rätt att ta beslut om förändringar så länge förändringen 
håller sig inom den givna toleransen

• Toleranser kan vara tid, resurser och andra avvikelser från plan



• Informera inblandade om de olika rollerna i ett EU-projektet  och vad som 
förväntas av deras roll

• Skapa rutiner för att styra EU-projekten i olika nivåer

• Större fokus på tillsättning av en arbetande styrgrupp

• Jobba åtminstone med enkla toleranser 

• Lägg mer kraft på kommunikation inom projektet och mot externa intressenter

• Lätta på prestigen och jobba för ett användbart resultat för den ordinarie 
verksamheten

• Inget projekt följer helt planen, styr om projektet inom toleranser. 
Kommunikation med beställare om utanför toleranser

Bättre styrning av EU-projekt



5
• Verksamhetsförankrad implementeringsplan

• För att öka sannolikheten att projektresultaten omsätts till nytta 
för organisationen måste det upprättas en 
implementeringsplan

• Det är viktigt att det är tydligt för alla under projektprocessen 
hur ett lyckat resultat ska återföras till ordinarie verksamhet



Ordinarie verksamheten:

• Specificera villkoren för implementering under 
projektplaneringen.

• Avsätt resurser för implementering (pengar, tid, 
kompetens, uppmärksamhet …).

• Löpande dialog med projektorganisation  om 
implementering.

Projektorganisation:

• Designa projekten ”implementeringsvänligt” –

anpassa till rådande villkor i ordinarie 

verksamheter.

• Fastställ, mät och värdera vad som varit 

framgångsrikt.

• Löpande dialog med ordinarie verksamhet om 

implementering.



Implementeringsplan

• VAD ska förändras? 

• VEM ska förändra? 

• HUR ska förändringen gå till?

• NÄR ska implementeringen ske?

• Resurser?

• Hinder och möjligheter? 

….och VEM är mottagaren?



Projekt

Verksamhet 2-3 år

Initiering

Kontinuerlig avstämning mot nyttan



1

• Visionsbaserade beslut

• Relevanta projektidéer

2

• Förankrad problemanalys 

• Optimerade programval

3

Avstämning mot programansvarig myndighet
Kvalitetssäkring av partners

4

• Nyttoorienterad projektdesign

• Utvärderingsstyrda projekt

5

Verksamhetsförankrad implementeringsplan
Nivåbaserad projektstyrning

Fem steg som skapar mer nytta från EU-projekt för våra organisationer



Målsättningar med dagen

▪ Skapa en ökad förståelse för strategiskt arbete med EU-projekt

▪ Bygga på med kunskap om hur vi bättre kan utnyttja potentialen

▪ Titta på åtgärder för att höja kvalitén i våra projekt

▪ Lära av varandra

▪ Ha roligt  ☺



Tack för er tid!



Följ potential12 

https://www.facebook.com/potential12

http://www.potential12.se/blogg

https://www.linkedin.com/company/potential12

Kontaktuppgifter
peter.jadesjo@potential12.se

Mobil: 0706 181603
www.potential12.se

https://www.facebook.com/potential12
http://www.potential12.se/blogg
https://www.linkedin.com/company/potential12
mailto:peter.jadesjo@potential12.se
http://www.potential12.se/


Arbetsliv och kompetensutveckling
ESF-rådet – Socialfonden 2014-2020
Asyl, migration och integration
Migrationsverket - starta projekt
Energi
Energimyndigheten
Film- och tv-produktion
Filminstitutet – Kreativa Europa
Fiskeristöd
Jordbruksverket – Fiskeristöd
Forskning och innovation 
Vinnova – Horisont 2020
Företag (små och medelstora)
Tillväxtverket – COSME
Hälsofrågor
Folkhälsomyndigheten – Hälsa för tillväxt 2014-2020
Jordbruks- och landsbygdsstöd
Jordbruksverket – Landsbygdsprogrammet 2014-2020
Kultursamarbete
Kulturrådet – EU-stöd till kultur
Miljö
Naturvårdsverket – EU:s miljöprogram Life+
Regional tillväxt
Tillväxtverket – Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014-2020
Regionalt samarbete med andra EU-länder
De europeiska territoriella samarbetsprogrammen
Utbildningsområdet
Universitets- och högskolerådet – Erasmus+ europeiskt utbildningssamarbete
Ungdomsprojekt 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Svenska myndigheter kan ibland 
hjälpa till

Många EU-stöd har en ansvarig 
svensk myndighet. 

Det innebär att de kan informera 
om de EU-stöd som finns inom de 
egna ämnesområdena.

Här följer exempel på myndigheter 
som informerar om EU-stöd:

http://www.esf.se/sv/Vara-fonder/Socialfonden1/
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/EU-fonder.html
http://www.energimyndigheten.se/Om-oss/Utlysningar/
http://www.mediadesk.se/
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/fiskeristod.4.465e4964142dbfe44705c92.html
http://www.vinnova.se/sv/EU-internationell-samverkan/Horisont-20201/
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag/cosme.4.21099e4211fdba8c87b800017843.html
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/halsosamt-aldrande/internationellt/
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling/programochvisioner/landsbygdsprogrammet20142020.4.7c4ce2e813deda4d30780004608.html
http://www.kulturradet.se/sv/EU_Kulturprogram/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/EUs-miljoprogram-LIFE/
http://eu.tillvaxtverket.se/
http://eu.tillvaxtverket.se/programmen/interregterritoriellasamarbetsprogram.4.703a861f1468c02714177fe7.html
http://www.programkontoret.se/sv/Program/Erasmusplus/
http://www.mucf.se/bidrag





