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www.botnia-atlantica.eu
Botnia-Atlanticaprogrammet är det gränsöverskridande samarbetsprogrammet, som ger möjligheter att delfinansiera projekt inom Botnia-Atlanticaområdet.

Europeiskt territoriellt samarbete
Programmet är ett av ett stort antal program inom
Europeiskt territoriellt samarbete som EU delfinansierar genom Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Europeiskt territoriellt samarbete är ett av strukturfondernas målprogram (mål 3) för programperioden
2007-2013. De territoriella samarbetsprogrammen
är 1) gränsöverskridande, regioner längs en eller
flere gemensamma gränser samarbetar, 2) transnationella, länder eller regioner samarbetar inom
större geografiska områden och 3) interregionala,
regioner i alla delar av Europa samarbetar.
Motsvarande samarbete har tidigare genomförts
under namnet Interreg. Interreg IIA och IIIAprogrammen för Kvarken-MittSkandia genomfördes
1995-1999 resp. 2000-2006. 1

Botnia-Atlanticaprogrammet
Botnia-Atlanticaprogrammet omfattar ett större
område än Kvarken-MittSkandiaprogrammen. Området omfattar landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och Satakunta i Finland, Västerbottens och Västernorrlands län samt Nordanstig kommun i Sverige och Nordland fylke i Norge.

o kompetens
o näringsliv
o samhälle
Programdokumentet kommer att ge närmare information
om dessa teman.

Projektfinansiering
Avsikten är att programmet skall finansiera projekt
mellan de medverkande regionerna. Projekten kan
vara mellan Finland och Sverige, mellan Sverige och
Norge, mellan Finland och Norge eller mellan alla de tre
länderna. Ett projekt skall ha deltagande från minst två
regioner i två länder. Projekt med fler än två regioner
eller fler än två länder har inte företräde framför projekt
med få partner.
Normala projekt (kallade etableringsprojekt) skall vara
högst treåriga. Nyskapande projekt, max ett år, kan
genomföras för att testa nya idéer och nya partnerskap.
Lyckade nyskapande projekt kan följas av etableringsprojekt. Det kan också ges stöd för att skapa nya gränsöverskridande nätverk.
Varje projekt skall planeras gemensamt, ha en
gemensam finansiering och en gemensam ledning
samt genomföras gemensamt över gränsen/gränserna. En samordnande stödmottagare har
ansvaret för projektet och handhar EU-finansieringen.
Förutom EU-finansieringen förutsätts en lika stor nationell offentlig medfinansiering.

Landskapet Södra Österbotten i Finland och Gävleborgs län (förutom Nordanstig) i Sverige får del av
tillsammans högst 20 % av EU-medlen i programmet.

Programmet förvaltas av en förvaltningsmyndighet, som
finns vid Länsstyrelsen i Västerbotten. Information, beredning av ansökningar och uppföljning av projekt görs
av det gemensamma sekretariatet.

Medlemsländerna Finland och Sverige har tilldelat
programmet 30,4 milj. € av de medel som dessa
länder erhållit av EU för gränsöverskridande samarbete. I programmet ingår också 2,8 milj. € från
Norska staten. Dessutom finns en regional medfinansiering från de tre länderna som är lika stor som
de två nämnda summorna tillsammans. Programramen är således på 66,6 milj. € sammanlagt.

Ytterligare information finns på www.botniaatlantica.eu 2
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Ett programförslag har utarbetats på regional nivå
av de deltagande regionerna. Förslaget har inlämnats till de tre ländernas regeringar, som efter sin
behandling kommer att skicka det till EU-kommissionen för godkännande.
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Det är sannolikt att programförslaget skickas till EU
i mars 2007. Kommissionen har därefter fyra månader att godkänna programmet.
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Programförslaget ger möjlighet att finansiera projekt
inom sex teman:
o miljö
o kommunikationer
o sammanhållning
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Interreg IIA-programmet finansierade 80 projekt medan Interreg IIIAprogrammet har finansierat 75 projekt. IIIA-programmet har fördelat alla
medel, men några projekt pågår ännu under år 2007.
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Webbadressen www.botnia-atlantica.eu öppnas under vintern. Tillsvidare finns
information på www.kvarken-mittskandia.nu

