
Bilag 8 Oversigt over anvendte EU-prioriteter i forordning 1305/13 og tematiske mål i forordning 1303/13 

Tabel 1. Sammenhængen mellem anvendte EU-prioriteter i landdistriktsprogrammet og de tilhørende tematiske mål. 

Tematiske mål EU-prioriteter 
1. Vidensoverførsel 

og innovation inden 

for landbrug, 

skovbrug og 

landdistrikter 

 

2. Styrkelse af 

bedrifternes 

levedygtighed og 

konkurrenceevne 

og fremme af 

innovation m.v. 

3. Fremme af 

fødevarekædens 

organisation, 

herunder 

behandling og 

afsætning af 

landbrugsprodukter 

m.v. 

4. Genopretning, 

bevarelse og 

forbedring af 

økosystemer i 

tilknytning til 

landbrug og 

skovbrug 

5. Fremme af 

ressourceeffektivitet 

og støtte til 

overgangen til en 

klimaresistent 

lavemissions-

økonomi 

6. Fremme af 

social 

integration, 

fattigdoms-

bekæmpelse og 

økonomisk 

udvikling i 

landdistrikterne 

1. Styrkelse af forskning, teknologisk 

udvikling og innovation 
X      

2.  Bedre adgang til og brug og kvalitet af 

information og kommunikationsteknologi 
      

3.  Styrkelse af SMVers, 

landbrugssektorens (EAFRD) og fiskeri- 

og landbrugssektorens (EMFF) 

konkurrenceevne 

 X     

4. Støtte til overgangen til en 

lavemissionsøkonomi i alle sektorer 
    X  

5. Fremme af tilpasning til 

klimaforandringer og risikoforebyggelse 

og risikostyring 

   X   

6. Bevarelse og beskyttelse af miljøet og 

fremme af ressourceeffektivitet 
   X X  

7. Fremme af bæredygtig transport og 

afskaffelse af flaskehalsproblemer i 

vigtige netinfrastrukturer  

      

8. Fremme af bæredygtig beskæftigelse af 

høj kvalitet og støtte til arbejdskraftens 

mobilitet 

      

9. Fremme af social inklusion, 

fattigdomsbekæmpelse og enhver 

forskelsbehandling 

     X 

10. Investeringer i uddannelse og 

erhvervsuddannelse med henblik på 

færdigheder og livslang læring 

      

11.  Styrkelse af institutionel kapacitet for       



offentlige myndigheder og interesseparter 

og effektiv offentlig forvaltning. 

 

De fire ESI-fonde i Danmark bidrager tilsammen til opfyldelsen af en række tematiske mål, der fremgår af forordning 1303/13 jf. nedenfor. 

 

Tabel 2. Oversigt over, hvilke tematiske mål der forfølges med de fire fonde i Danmark. 

 

Tematiske mål Regionalfonden Socialfonden Landdistriktsfonden Hav- og 

Fiskerifonden
1
 

1. Styrkelse af forskning, teknologisk udvikling 

og innovation 
X  X  

2.  Bedre adgang til og brug og kvalitet af 

information og kommunikationsteknologi 
    

3.  Styrkelse af SMVers, landbrugssektorens 

(EAFRD) og fiskeri- og landbrugssektorens 

(EMFF) konkurrenceevne 

 

X 

  

X 

 

 

X 

4. Støtte til overgangen til en 

lavemissionsøkonomi i alle sektorer 
X  X 

 

 

5. Fremme af tilpasning til klimaforandringer og 

risikoforebyggelse og risikostyring 
  X 

 

 

6. Bevarelse og beskyttelse af miljøet og fremme 

af ressourceeffektivitet 
  X 

 

X 

 
7. Fremme af bæredygtig transport og afskaffelse 

af flaskehalsproblemer i vigtige netinfrastrukturer  
    

8. Fremme af bæredygtig beskæftigelse af høj 

kvalitet og støtte til arbejdskraftens mobilitet 
 X  X 

9. Fremme af social inklusion, 

fattigdomsbekæmpelse og enhver 

forskelsbehandling 

 X X  

10. Investeringer i uddannelse og erhvervs-

uddannelse med henblik på færdigheder og 

livslang læring 

 X   

11.  Styrkelse af institutionel kapacitet for 

offentlige myndigheder og interesseparter og 

effektiv offentlig forvaltning. 

    

 

                                                           
1
 Der tages forbehold for fordelingen, idet den politiske prioritering af indsatsen under det kommende fiskeriudviklingsprogram udestår.  


