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Grunnur stefnunnar 1

ECONOMIC, SOCIAL AND TERRITORIAL COHESION 

Article 174 

(ex Article 158 TEC) 

In order to promote its overall harmonious development, 
the Union shall develop and pursue its actions leading to 
the strengthening of its economic, social and territorial 
cohesion. 

In particular, the Union shall aim at reducing disparities 
between the levels of development of the various regions 
and the backwardness of the least favoured regions. 

(framhald)



Grunnur stefnunnar 2

Among the regions concerned, particular attention shall be 
paid to rural areas, areas affected by industrial transition, 
and regions which suffer from severe and permanent 
natural or demographic handicaps such as the 
northernmost regions with very low population density 
and island, cross- border and mountain regions. 

CONSOLIDATED VERSIONS OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION AND THE TREATY 

ON THE FUNCTIONING OF THE EUROPEAN UNION (2010/C 83/01)



Stefnan 1

 Meiri vöxtur og fleiri störf fyrir öll 
héruð og borgir

 Áætlunartímabil er 7 ár

 Núgildandi tímabil 2007 – 2013

 Þrjú meginmarkmið:

 Aukin samleitni milli svæða

 Samkeppnishæfni svæða og atvinna

 Samvinna á milli svæða



Stefnan 2

 Langur vinnslutími áætlana

 Hófst árið 2004 vegna tímabilsins 2007 
- 2013

 Vinnsluferlið formbundið

 Mikið lagt upp úr kynningum og 
samráði

 Kynjajafnrétti, réttur 
minnihlutahópa og sjálfbærni





Peningarnir 

 347.000.000.000,- evra til 
byggðamála 2007-2013

 Um það bil 50 milljarðar á ári

 1/3 af fjárlögum ESB fara til 
byggðamála



Tækin, markmið og sjóðir 



Tækin, stærð sjóðanna 2007-2013 



Áherslur áætlana aðildarlanda



Framkvæmdin 1

 ESB setur reglur um framkvæmd 
byggðastefnunnar

 Framkvæmd í hverju landi í höndum 
heimaaðila

 Áhersla á vandaða áætlanagerð

 Stefnumiðaðar leiðbeiningar 
“Strategic guidelines on cohesion 
policy”



Framkvæmdin 2

 Ríkin vinna stefnumiðaðar 
rammaáætlanir “National Strategic 
Reference Framework”

 Aðgerðaáætlanir fyrir hvert svæði 
“Operational Programme”

 Styrkupphæð reiknuð út í samræmi 
við gerð 1086/2006 að áætlunum 
samþykktum



Framkvæmdin 3

 Byggðasjóðirnir fjármagna verkefni 
að hluta, oftast 50%

 Aðildarríki sér um framkvæmd 

 Koma þarf á umsýslukerfi en það 
geta verið aðilar sem fyrir eru 

 Stjórnun- og umsjón

 Vottun

 Endurskoðun 



Svíþjóð 1

 Ein rammaáætlun 

 8 svæðisbundnar aðgerðaráætlanir

 Ein áætlun fyrir Félagsmálasjóðinn 
sem nær til landsins alls

 Fá í sinn hlut 1,9 milljarða evra 
2007-2013 

 1,6 vegna samkeppnishæfni svæða og 
atvinnu 

 265 milljónir vegna svæðasamvinnu



Svíþjóð 2

 Áherslur áætlana:

 Nýsköpun og frumkvöðlastarf

 Auka verkþekkingu og framboð á hæfu 
vinnuafli

 Bæta samgöngur og fjarskipti

 Samvinna yfir landamæri



Svíþjóð 3

 Markmiðin:

 Skapa að minnsta kosti 33.800 ný störf

 Stofnuð verði 12.800 ný fyrirtæki

 Þjálfun meira en 300.000 einstaklinga 
til að gera þeim auðveldara að fara á 
vinnumarkað



Staða Íslands 

 Strjálbýlasta land Evrópu

 Dýrt að halda uppi opinberri 
þjónustu 

 Uppbygging innviða og viðhald er 
dýr

 Fjöllótt eyja á jaðri Evrópu

 Landið hrjóstrugt og veðráttan ....

 Mikil fólksfækkun á stórum svæðum



Ef Ísland gengur í ESB 1

 Áhersla á söfnun og úrvinnslu 
svæðisbundinna tölfræðilegra 
upplýsinga

 Áætlanagerð sem nær til landsins 
alls

 Greiðari aðkoma hagsmunaðila á 
vinnslustigi áætlana

 Opnara ferli ákvarðanatöku



Ef Ísland gengur í ESB 2

 Það munu meiri peningar renna til 
byggðamála en í dag

 Peningar frá ESB viðbót við það sem 
veitt er þegar

 Stuðningurinn getur nýst um allt 
land líka á höfuðborgarsvæðinu ef 
það er vilji stjórnvalda

 Heildarstuðningur ESB verður vart 
undir þrem milljörðum króna á ári 



Ef Ísland gengur í ESB 3

 Reynsla Íslands af þátttöku í 
samstarfsáætlunum ESB er góð

 Það eru fleiri atriði eftirsóknarverð 
en að framan er talið

 Það er erfitt fyrir fámenna þjóð að 
uppfylla öll skilyrði sem sett eru

 Skriffinnskan er mikil en minni en 
haldið er fram 




