[FI]

www.botnia-atlantica.eu
Botnia-Atlantica -ohjelma on se rajat ylittävä
yhteistyöohjelma, joka antaa mahdollisuudet hankkeiden osarahoitukseen Botnia-Atlantica -alueella.

Euroopan alueellinen yhteistyö
Ohjelma on yksi monista Euroopan alueellinen
yhteistyö -ohjelmista, joita EU osarahoittaa Euroopan aluekehitysrahaston kautta.
Euroopan alueellinen yhteistyö on rakennerahaston
tavoiteohjelma (tavoite 3) ohjelmakaudelle 2007–
2013. Alueelliset yhteistyöohjelmat ovat 1) rajat
ylittäviä, yhden tai useamman yhteisen rajan
omaavat alueet tekevät yhteistyötä, 2) valtioiden
välisiä, maat tai alueet tekevät yhteistyötä suuremmilla maantieteellisillä alueilla ja 3) alueiden
välistä, alueet kaikkialla Euroopassa tekevät yhteistyötä.
Vastaavaa yhteistyötä on aikaisemmin tehty Interreg -nimen puitteissa. Merenkurkku-MittSkandian
Interreg IIA ja IIIA -ohjelmat toteutettiin 1995–
1999 ja 2000–2006. 1

Botnia-Atlantica -ohjelma
Botnia-Atlantica -ohjelma käsittää suuremman alueen kuin Merenkurkku-MittSkandia -ohjelmat. Alue
käsittää Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja
Satakunnan maakunnat Suomessa, Västerbottenin ja Västernorrlannin läänit sekä Nordanstigin kunnan Ruotsissa ja Nordland fylke Norjassa.
Etelä-Pohjanmaan maakunta Suomessa ja Gävleborgin lääni (lukuun ottamatta Nordanstigiä) Ruotsissa saavat yhdessä osakseen enintään 20 % ohjelman EU-varoista.
Jäsenmaat Suomi ja Ruotsi ovat myöntäneet ohjelmalle 30,4 milj. € niistä varoista, jotka maat ovat
saaneet EU:lta rajat ylittävään yhteistyöhön. Ohjelmaan sisältyy myös 2,8 milj. € Norjan valtiolta.
Lisäksi näiltä kolmelta maalta tulee julkista vastarahoitusta, jonka määrä vastaa mainitun kahden
summan yhteissummaa. Ohjelmapuitteet ovat siis
66,6 milj. € yhteensä.

o elinkeinoelämä
o yhteiskunta
Ohjelmadokumentti tulee antamaan lähempää tietoa
näistä teemoista.

Hankerahoitus
Ohjelman tarkoituksena on rahoittaa osallistuvien alueiden välisiä hankkeita. Hankkeet voivat olla Suomen ja
Ruotsin välisiä, Ruotsin ja Norjan välisiä, Suomen ja
Norjan välisiä tai kaikkien kolmen maan välisiä. Vähintään kahden alueen, kahdesta maasta tulee osallistua
jokaiseen hankkeeseen. Hankkeet, joihin osallistuu
enemmän kuin kaksi aluetta tai kaksi maata, eivät ole
etusijalla suhteessa hankkeisiin, joissa on vähemmän
osapuolia.
Tavallisten hankkeiden (kutsutaan toteuttamishankkeiksi) tulee olla korkeintaan kolmen vuoden mittaisia.
Uutta luovat hankkeet, enintään yksi vuosi, voidaan
toteuttaa uusien ideoiden ja kumppanuuksien kokeilemiseksi. Onnistuneita uutta luovia hankkeita voidaan jatkaa
toteuttamishankkeella. Tukea voidaan myös antaa uusien
rajoja ylittävien verkostojen luomiseen.
Kaikki hankkeet kehitetään yhdessä, ne rahoitetaan
yhdessä ja niillä on yhteinen johto ja yhteinen täytäntöönpano rajan/rajojen yli. Johtava tuensaaja
vastaa hankkeesta ja huolehtii EU-rahoituksesta
EU-rahoituksen lisäksi edellytetään yhtä suurta kansallista osarahoitusta.
Ohjelmaa hallinnoi hallintoviranomainen, joka toimii
Västerbottenin lääninhallituksessa. Tiedotus, hakemusten
käsittely ja hankeseuranta tehdään yhteisessä sihteeristössä.
Lisätietoja löytyy osoitteesta www.botnia2
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Osallistuvat alueet ovat laatineet ohjelmaehdotuksen alueellisella tasolla. Ehdotus on jätetty
kaikkien kolmen maan hallituksille. Käsittelyn jälkeen ehdotus lähetetään EU-komissioon hyväksyttäväksi.
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On todennäköistä, että ohjelmaehdotus lähetetään
EU-komissiolle maaliskuussa 2007. Komissiolla on
sen jälkeen neljä kuukautta aikaa hyväksyä ohjelma.
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Ohjelmaehdotus antaa mahdollisuuden rahoittaa
kuuden teeman alaisia hankkeita
o ympäristö
o liikenne
o yhteenkuuluvuus
o osaaminen
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Interreg IIA -ohjelma rahoitti 80 hanketta Interreg IIIA ohjelman rahoittaessa 75 hanketta.
IIIA -ohjelma on jakanut kaikki varat, mutta jotkut hankkeet jatkuvat vielä vuonna 2007.
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Nettisivut www.botnia-atlantica.eu avataan talven aikana. Toistaiseksi tietoa löytyy
sivulta www.kvarken-mittskandia.nu

