Bilaga Sammanfattning för allmänheten, Kapitel 7
Inledande översikt
Ovre Norrland omfattar Norrbottens och Vä sterbottens lä n som tillsammans utgö r nä ra
fyra tiondelar av Sveriges yta. I de bå da lä nen bor ungefä r 520 000 invå nare.
Karaktä ristiskt fö r områ det ä r lå nga avstå nd, gles befolkningsstruktur och en å ldrande
befolkning. En regionanalys har lyft utmaningar och styrkeområ den som ä r extra
framträ dande.
Bland utmaningarna finns lå g forsknings- och utvecklingsverksamhet hos regionens
små och medelstora fö retag, otillrä cklig tillgå ng till riskvilligt kapital och bristande
bredbandstä ckning. Regionen stå r infö r en omstä llning frå n produktionsbaserade till
mer tjä nstebaserade nä ringar dä r tillgå ng till en vä l utbyggd bredbandsinfrastruktur
med hö g kapacitet och kvalitet kommer att vara betydelsefull fö r den omstä llningen.
Den rå varubaserade industrin ä r framträ dande, men har en hö g energiintensitet.
Nä ringslivet i må nga mindre kommuner ä r relativt ensidigt och så rbart och må nga
fö retag verkar enbart på den lokala eller regionala marknaden. Det finns ä ven
kapacitetsbrister nä r det gä ller vä gar och jä rnvä gar, nå got som har en negativ inverkan
på regionens nä ringsliv.
Regionen har å andra sidan styrkor som ä r genuina fö rdelar i fö rhå llande till andra
regioner i Europa. Den ä r rik på naturresurser som mineraler, skog och vattenkraft.
Fö rhå llanden som kyla, mö rker, avstå nd, demografi och gleshet anvä nds fö r att skapa
innovationer och nya fö retag. I regionen finns tre universitet, Luleå tekniska universitet,
Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå Universitet.
Ovre Norrland har identifierat fö ljande styrkeområ den avseende innovationer och
tillvä xt:
 Innovationer inom hä lso- och sjukvå rd
 Life Science
 Teknik- och tjä nsteutveckling inom industrin
 Testverksamhet
 Hå llbar energi och miljö teknik
 Upplevelsenä ringar och kulturella och kreativa nä ringar
 Digitala tjä nstenä ringar fö r smart region

Fakta om programmet
Ovre Norrlands regionala strukturfondsprogram ska bidra till att uppfylla EU:s strategi
fö r smart och hå llbar tillvä xt fö r alla, samt bidra till att minska skillnaderna i
utvecklingsnivå er mellan olika regioner och dä rigenom uppnå en bä ttre
sammanhå llning inom Europa.
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Insatserna i programmet baseras i stor utsträ ckning på sju styrkeområ dena fö r smart
specialisering. Styrkeområ dena kallas fö r fokusområ den i programmet.
Programmets EU-budget ä r på nä stan 2 miljarder kronor (drygt 210 miljoner euro). Till
den summan tillkommer minst lika mycket offentlig och privat medfinansiering. Det
innebä r att mer ä n 4 miljarder kronor (420 miljoner euro) investeras i å tgä rder fö r att
ö ka sysselsä ttningen och tillvä xten i Ovre Norrland under programperioden 2014–
2020. I de medel som regionen få r ingå r också sä rskilda så kallade gleshetsmedel, som
ä r avsedda att kompensera fö r de utmaningar en glest befolkad region mö ter.
Programmet innehå ller fem insatsområ den, till vilka man kan sö ka om projektmedel:
 Stä rka forskning, teknisk utveckling och innovation (28 procent av budgeten),
insatsområ dets hela budget har under 2019 intecknats.
 Oka tillgå ngen till, anvä ndningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (5 procent av budgeten). Insatsområ det var i bö rjan av å ret
nä stan fullintecknat men det fick under 2019 ta del av resultatreservens omfö rdelade medel.
 Oka konkurrenskraften hos små och medelstora fö retag (34 procent av budgeten), det insatsområ de som lockat flest aktö rer. Insatsområ det fick under å ret ta
del av resultatreservens omfö rdelade medel. En knapp tiondel av budgeten
å terstå r.
 Stö dja ö vergå ngen till en koldioxidsnå l ekonomi inom alla sektorer (6 procent),
en dryg tiondel av insatsområ dets budget å terstå r.
 Frä mja hå llbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nä tinfrastruktur (23
procent av budgeten), dä r endast nå gra få miljoner kronor å terstå r.
Tillvä xtverket har regeringens uppdrag att administrera programmets genomfö rande,
vilket frä mst innebä r att informera om programmet, arrangera utlysningar, ta emot och
bereda ansö kningar, fatta beslut, fö lja projekten under genomfö randet samt betala ut
EU-medlen.
Resterande del av budgeten (ca 4 procent) utgö r medel fö r fö rvaltning av programmet.

Projekt som karakteriserar programmet
Det finns 191 beviljade projekt. Det beviljade EU-beloppet ä r drygt 1,8 miljarder kronor
(ca 196 miljoner euro).
De flesta projekt handlar om olika insatser fö r att ö ka konkurrenskraften hos små och
medelstora fö retag och satsningar på forskning och innovation i samverkan mellan
universitet eller andra forskningsaktö rer och privata fö retag.
Bland insatserna fö r att ö ka konkurrenskraften hos små och medelstora fö retag finns
satsningar på rå dgivning till befintliga fö retag som vill expandera och vä xa samt till
personer som vill starta eget, etablering av fö retagsinkubatorer och branschvisa kluster
(till exempel inom life science) samt stora satsningar på utveckling av besö ksnä ringen i
bå da lä nen.
Fö r projekten som handlar om forskning och innovation finns en bred spridning av
satsningar som riktar sig bå de till mer traditionella branscher som trä industri och
gruvverksamhet, men också till nyare branscher dä r man ä gnar sig å t digital
tillverkning, interaktionsdesign, AI och spelutveckling.
Den stö rsta satsningen i programmet fö r Ovre Norrland utgö rs av en ä garkapitalfond
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som fö r programperioden 2014–2020 har en total finansiering om 185 miljoner kronor
(ca 19 miljoner euro). Pengarna ska investeras som ä garkapital i små och medelstora
fö retag som har tillvä xtpotential och som huvudsakligen befinner sig i en tidig
utvecklingsfas.
Ett områ de som få tt ö kad betydelse den hä r programperioden ä r satsningarna på
energieffektivisering och ö kad anvä ndning av fö rnybar energi. Hä r finns projekt som vill
utveckla anvä ndningen av solel och geoenergi, andra driver på anvä ndningen av
alternativa drivmedel eller arbetar fö r energieffektivisering i fastigheter.
I bå da lä nen finns satsningar på bredband i geografiskt avlä gsna områ den dä r ingen
kommersiell aktö r tidigare har velat investera i utbyggt bredbandsnä t. Offentliga
aktö rer driver också projekt dä r fler e-tjä nster utvecklas och tillhandahå lls fö r fö retag
och allmä nhet.
I programmet ges också utrymme fö r investeringar i bä ttre transportlö sningar fö r
nä ringslivet samt fö r personer som arbetspendlar. Det kan till exempel handla om
utbyggnad av hamnar, godsterminaler och resecentrum.
Projekten drivs av aktö rer som exempelvis kommuner, universitet, lä nsstyrelser,
regioner, nä ringslivsorganisationer, kluster och ekonomiska fö reningar.

Aktuellt under året
Två utlysningar har genomfö rts 2019, vilket resulterade i 42 nya projekt. Då samtliga
projekt som prioriterades under Strukturfondsparterskapets mö te i december 2018
fö rst kunde få sina beslut under 2019 så har ytterligare 20 projekt beviljats under å ret.
Totalt har 62 projekt beviljats stö d under 2019.
Samtidigt har ungefä r 35 projekt avslutats och delat med sig av sina resultat i olika
sammanhang. Må nga projekt kunde visa på att resultaten kommit fö retagen i regionen
till gagn.
Tillvä xtverket har regeringens uppdrag att administrera programmets genomfö rande,
vilket frä mst innebä r att informera om programmet, arrangera utlysningar, fö lja
projekten under genomfö randet samt betala ut EU-medlen.
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