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Programmen ska bidra till målen i 
Europa 2020-strategin 

 

● 75% i sysselsättning  

● 3% av BNP investeras i FoU  

● 20/20/20 klimat/energi 

● Utbildning: avhopp högst 10%, högre utbildning 

minst 40% 

● Social integration: lyfta 20 milj. ur fattigdom 
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Vilka förväntningar 2014-2020? 

 

 Tematisk koncentration  

 Fokus på resultat   

 Mer utvärdering  
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Regionalpolitik 

Koncentration på Europa 2020 

Tematiska mål 
 
1.  Forskning, teknisk utveckling och innovation 
2.   Informations- och kommunikationsteknik 
3.  Konkurrenskraft hos små och medelstora företag  
4.   Övergången till en koldioxidsnål ekonomi 
5.   Anpassning, riskförebyggande och riskhantering avs. 

 klimatförändringar 
6.  Miljöskydd och hållbar resursanvändning 
7.  Hållbara transporter och flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur 
8.  Sysselsättning och rörlig arbetskraft 
9.   Social inkludering och bekämpning av fattigdom 
10. Utbildning, färdigheter och livslångt lärande 
11. Institutionell kapacitet och effektivitet i offentlig förvaltning 

 



Resultat: 
Vilka förväntningar 2014-2020? 

 Program och projekt som tydligt uttrycker 
vad de vill förändra och hur 

 Bättre insamling av uppgifter om utfall  

 Tydlig information till projekten om vilka 
uppgifter de ska övervaka 



Ett resultat 

• Den förändring man avser bidra till med sin 
insats 

 

• Var tydlig med: 

 Vad vill jag förändra?  

 Vad är situationen idag?  

 I vilken riktning ska förändringen gå? 

 Hur ska det utvärderas? 
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Resultatorientering   
ett exempel – steg 1 

 

 

 Varje prioriterat område i ett program uttrycker vad som ska 

förändras.  

• Tex tillgängligheten inom gränsregionen 

 

    Uttryck förändringen med en resultatindikator 

• Reduktion av transporttiden inom gränsregionen, eller  

• Reduktion av transporttiden från en region till en annan 
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 Steg 2 –  
Definiera realistiskt mål 

 

Vilka faktorer kan sannolikt påverka resultatet? 

• Kollektivtrafiken, väg- och spårkvalitén 

 

Vilka faktorer kan programmet förändra? 

• Tex sammanlänkning av regionernas 
kollektivtrafik (tider och sträckor)     
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Steg 2 
Definiera realistiskt mål 

 

Utgångsvärde: situationen före programstart: 

 Transporttid i gränsregionen idag 

Målvärde: Situation vid programslut: 

 Transporttiden i gränsregionen har minskat med x h/min 

 Målvärdet kan vara kvantitativt eller kvalitativt, tex:  

• önskad förändringsriktning 

• objektiv beskrivning av situationen – tex undanröjda 
gränshinder (bättre samordning) 
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Steg 3 –  
Programmets insatser och utfall 

 

• Projekt som tar fram kunskapsunderlag och 
kartläggningar som underlättar planering av 
infrastruktursatsningar över eller i anslutning till 
nationsgränsen 

 

 

• Projekt som samordnar trafikslag 

 

 



Gemensamma indikatorer 

 

• Syfte: Förse EU med aggregerad information om   
     Sammanhållningspolitikens resultat 

 

• Gemensamma indikatorer är obligatoriska när de är 
relevanta 

 

• I övriga fall tillämpas programspecifika indikatorer  
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Vägledande principer för val av 
projekt 

 

 Gränsregionalt mervärde  

 Resultatorientering 

 Horisontella kriterier 

 Gemensamt ansvar för projektet  
(planering, finansiering, bemanning) 

 EU:s strategi för Östersjöregionen 
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Mer information 

Kommissionens hemsida Inforegio: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm  

 

Resultatorientering, programlogik: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/information/evaluations/g
uidance_en.cfm#2 

 
Dorota Witoldson 

DG Regional and Urban Policy 

Unit D2 – European Cross-Border Cooperation 

Dorota.Witoldson@ec.europa.eu     

Tel +32 2 2978570 
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