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2.
ÖVERSIKT ÖVER GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA PROGRAMMET
(ARTIKLARNA 50.2 OCH 111.3 A I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)
2.1. Central information om genomförandet av det operativa programmet för det aktuella året,
inklusive uppgifter om finansieringsinstrument, med avseende på ekonomiska uppgifter och
indikatorer.
Det nationella regionalfondsprogrammet syftar till att stärka små- och medelstora företags
konkurrenskraft, bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi och främja forskning och innovation.
Programmets insatsområden ska åstadkomma en märkbar, strukturell förändring. Därför koncentreras
medel till de projekt som kan stödja den långsiktiga utvecklingen.

Programmets insatsområden utgår från nationella utmaningar. Det handlar framförallt om att minska
koldioxidutsläppen och minska energianvändningen hos små och medelstora företag. En annan
nationell utmaning är att det saknas medel för riskkapital till svenska små och medelstora
tillväxtföretag i tidiga faser. Ytterligare en utmaning är att öka samverkan mellan innovationsmiljöer i
Sverige för att bidra till en ökad innovationshöjd i svenska företag.

För att möta dessa nationella utmaningar innehåller programmet tre insatsområden med sökbara medel:
1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
2. Öka små och medelstora företags konkurrenskraft
3. Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi

Merparten av programmets medel är avsatta till insatser inom insatsområde 3. Mer än hälften av
programmets medel är fördelade till insatsområde 3, en femtedel är fördelat till insatsområde 1 och
knappt en femtedel är fördelat till insatsområde 2.

Beviljade projekt
Fram till 2019 har Tillväxtverket beviljat 31 projekt (samt 2 projekt för TA-medel).
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I det nationella regionalfondsprogrammet finns ett flertal olika typer av projekt som har beviljats
medel.
I insatsområde 1 (Tematiskt Område 1 - TO1) finns etablering av offentlig infrastruktur och
utvärdering av dessa insatser, samt samverkansprojekt mellan forsknings och
innovationskonstellationer.
I insatsområde 2 (TO3) finns ett projekt som innehåller ett finansieringstekniskt instrument i form av
fond i fond. Projektet genererar riskkapital till små och medelstora tillväxtföretag.
Inom insatsområde 3 (TO4) finns samverkans- och ramprojekt med Energimyndigheten som
stödmottagare tillsammans med ett flertal regionala samverkanspartners. Inom insatsområdet finns
också finansieringstekniska instrument i form av en Grön fond som genererar riskkapital till
tillväxtföretag inom energiteknik.
Programmet förstärktes med två projekt inom investeringsprioritering 4b - energieffektivisering, under
2019. Beslut om projekten fattades i juni 2019 och det föregicks av att programmet höll öppet för
ansökningar under vintern 2018/2019. Programmet öppnade igen för ansökningar under sommaren
2019. Då var det möjligt att söka stöd i investeringsprioritering 1b-stärka svenska styrkeområden samt
investeringsprioritering 4b-energieffektivisering. 23 projektansökningar kom in (varav 9 var
förlängningsansökningar). Beslut om dessa projekt ska fattas i januari 2020. Ytterligare en
ansökningsomgång öppnade under 2019. Ansökningsomgången riktade sig mot projekt inom
investeringsprioritering 4b-energieffektivisering där det finns medel kvar. Ansökningsomgången
avslutas under februari 2020 och beslut om inkomna ansökningar kommer att tas i maj 2020.
Beslut om stöd i programmet fattas av Tillväxtverkets Generaldirektör. Detta görs efter samråd, vid
behov med myndigheterna; Vinnova, Vetenskapsrådet och Statens energimyndighet, som tillsammans
med Tillväxtverket tog fram det nationella regionalfondsprogrammet.

Beviljat och utbetalt av budgetram
Det nationella regionalfondsprogrammet har under programperioden en budget på 262 miljoner euro
inklusive nationell medfinansiering. Total stödberättigande kostnad för insatser som valts ut för stöd
utgör 89,40 procent av det totala anslaget. Vad gäller totala stödberättigande utgifter som deklarerats
av stödmottagare har Tillväxtverket betalt ut 40,15 procent (inkluderat förskott till
finansieringsinstrumenten i insatsområde 2 och 3).

Finansieringsinstrument
Europeiska Investerings Fonden (EIF) har utsetts att genomföra holdingfonden (även benämnd fond-i-
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fond) med ett sammanlagt kapital om 41,7 miljoner euro. 20,9 miljoner euro kommer från EU och 20,9
miljoner euro är nationell offentlig medfinansiering. Ett finansieringsavtal skrevs med EIF i april 2016.
Stödberättigandeperioden då nya investeringar ska genomföras pågår till och med 31 december 2023.
Holdingfonden ska utfästa kapital till privata venture capital-fonder som i sin tur ska investera i små
och medelstora tillväxtföretag i huvudsakligen tidiga faser. 2017 beslutade EIF att SVI investerar i tre
fonder: Luminar Ventures, Spintop Ventures, och Brightly Ventures. Sammanlagt kommer över 1
miljard kronor (ca 108 miljoner euro) att investeras i små och medelstora företag genom dessa tre
fonder. Hittills har fonden-i-fonden investerat i 16 bolag om totalt 41 miljoner kronor (4,4 miljoner
euro).
Almi Greentech AB har utsets till fondförvaltare för den Gröna fonden vilket är
en klimatgasreducerande ägarkapitalfond och ett finansieringsavtal skrevs i oktober 2016. Fonden
omfattar totalt 70 miljoner euro varav medfinansieringen om 35 miljoner euro kommer från Statens
energimyndighet och ALMI Företagspartner AB. Pengarna ska investeras som ägarkapital i små och
medelstora företag (SMF) med en direkt eller indirekt klimatgasreducerande effekt. Investeringarna
ska göras tillsammans med privata aktörer som kommer att investera minst lika mycket pengar i
företagen som fonden. Satsningen förväntas att bidra till att cirka 50 företag får tillgång till ägarkapital.
Hittills har fonden investerat i 11 bolag om totalt 69,2 miljoner kronor (7,4 miljoner Euro).

Indikatorer
Utifrån beslutade projekt i programmet finns en ambition, som om den uppfylls kommer göra att
målen för aktivitetsindikatorerna i programmet uppfylls. Tillväxtverket följer kontinuerligt upp arbetet
med indikatorer och lyfter dessa och andra resultat i samband med möten och lägesrapporter.
Handläggarna arbetar även övergripande med indikatorer och följer upp målsättningar för projekt i
relation till målsättningar för programmet.

Arbete kring projektlogik och horisontella kriterier
Under året har ett omfattande arbete påbörjats i syfte att förbättra projektlogiken i kommande projekt.
Arbetet har dels handlat om intern kompetensutveckling kring projektlogik och horisontella kriterier,
dels har Tillväxtverket utvecklat ett interaktivt och digitalt verktyg, vilket har kommunicerats ut som
ett stöd för projektsökande. Det digitala verktyget har använts av sökande för att tydliggöra
projektlogiken. Bedömningen är att de projekt som beviljats stöd under 2019 har en tydligare
projektlogik än många tidigare projekt. Genom tydligare projektlogik har implementeringen av de
horisontella kriterierna förenklats.

Övrig info
Genomgående i rapporten används den av regeringen fastställda kursen 1 Euro = 9.30 SEK när
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omräkningar av svenska kronor gjorts, förutom när det gäller de finansiella indikatorerna i
resultatramverket där löpande växelkurs använts. I och med den förändrade valutakursen (tidigare
kursen 1 Euro = 8.39 SEK) påverkas samtliga utfall i Euro negativt.”
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3.

GENOMFÖRANDE AV INSATSOMRÅDET (ARTIKEL 50.2 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)

3.1. Översikt över genomförandet
IdInsatsområde
nummer
1
Stärka forskning, teknisk
utveckling och innovation

Sammanfattade uppgifter om viktiga händelser, betydande problem och vidtagna åtgärder under genomförandet av
insatsområdet
Totalt beslutat belopp i insatsområdet är 47,4 miljoner euro, vilket motsvarar 87,08 procent av insatsområdet.
Godkända kostnader är 44,5 miljoner euro vilket motsvarar 81,73 procent av insatsområdet.
Inom investeringsprioritering 1a sker satsningar på investeringar i forskningsinfrastruktur vid European Spallation
Source (ESS) i Lund. Tre projekt med inriktning mot ESS finns i programmet. Projektens syfte är att; genom att
investera i en avgränsad del av forskningsinfrastrukturen, lägga den avgörande basen för att det ska bli möjligt att
slutföra och instrumentera ESS. De båda investeringsprojekten är slututbetalda. Utvärderingen av ESS visar att
projektet har genomförts på ett ändamålsenligt sätt givet målsättningarna. Projekten når uppsatta utfalls- och
resultatmål, förväntade resultat har uppnåtts, och det finns goda förutsättningar att bidra till de förväntade
effekterna avseende ökad konkurrenskraft och smart specialisering. Det finns även möjligheter att delfinansiera
ytterligare ett projekt i ESS. Planen är att projektet ska kunna starta hösten 2020.
Inom Investeringsprioritering 1b: sker satsningar för att öka gränsöverskridande samverkan med nationell
förankring kring områden som utgör svenska styrkeområden. Sex projekt med denna inriktning finns i
programmet. Styrkeområden som är representerade är; Life Sience, Smart industri/smarta material, samt Cirkulär
och biobaserad ekonomi. Generellt var projektens uppstart långsam och det tog ett tag innan de hittade rutiner och
vägar för att få samverkan i projekten att fungera. Vid utgången av 2019 fungerar projekten väl och flertalet
kommer att avslutas under 2020. En ny ansökningsomgång har ägt rum och beslut om inkomna ansökningar tas
under januari 2020.

2

Öka små och medelstora Europeiska investeringsfonden (EIF) har utsetts att genomföra en holdingfond, Swedish Venture Initiative (SVI)
företags konkurrenskraft
med ett sammanlagt kapital om 388 MKR (41,7 miljoner euro). SVI ska utfästa kapital till riskkapitalfonder som i
sin tur ska investera i små och medelstora tillväxtföretag i huvudsakligen tidiga faser.
Under 2017 beslutade EIF att SVI investerar i tre riskkapitalfonder: Luminar Ventures, Spintop Ventures, och
Brightly Ventures.
Luminar är ett nytt fondteam som riktar sig mot IKT-företag i såddfas. Teamet samarbetar med den
stockholmsbaserade inkubatorn STING. Teamet har även etablerat ett strategiskt samarbete med KTH i
Stockholm. I slutet av 2017 genomförde Luminar en första stängning av fonden på 500 miljoner kronor (53,8
miljoner euro), inklusive finansiering från SVI om 200 miljoner kronor (21,5 miljoner euro). Luminar startade sin
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Idnummer

Insatsområde

Sammanfattade uppgifter om viktiga händelser, betydande problem och vidtagna åtgärder under genomförandet av
insatsområdet
verksamhet under första halvåret 2018 och har fram till 2019-06-30 genomfört investeringar i totalt tio bolag.
Spintop, med säte i Östersund och kontor i Stockholm och Malmö, grundades av tre partners 2010 och är inriktade
på teknikdrivna företag i tidiga skeden. Spintop genomförde i mitten på 2018 en första stängning av fonden om
totalt 400 miljoner kronor (43,0 miljoner euro). Fram till 2019-06-30 hade Spintop genomfört investeringar i totalt
fyra bolag.

3

4
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Brightly är ett framväxande team som fokuserar på investeringar i såddfas inom IKT-sektorn. Fonden genomförde
i slutet av 2018 en första stängning om 342 miljoner kronor (36,8 miljoner euro), varav 150 miljoner kronor (16,1
miljoner kronor) från SVI. Fram till 2019-06-30 hade Brightly genomfört investeringar i totalt tre bolag.
Stödja övergången till en Totalt beslutat belopp i insatsområdet är 136 miljoner euro, vilket motsvarar 90 procent av insatsområdet.
koldioxidsnål ekonomi i alla Godkända kostnader är 51 miljoner euro vilket motsvarar 33,7 procent av insatsområdet (exklusive första
sektorer
utbetalningen till Gröna Fonden, 25% av utfäst kapital).
Inom investeringsprioritering 4b har Tillväxtverket beviljat 21 projekt fram till och med utgången av 2019.
Genomgripande mål för beslutade projekt är att de olika insatserna ska leda till att SMF får en effektiv användning
av energi. SMF ska också få kapacitet att fortsätta minska sin specifika energianvändning på ett kostnadseffektivt
och långsiktigt hållbart sätt. Genom att projekten i investeringsprioriteringen drivs av en nationell aktör får SMF
över hela landet samma möjligheter att arbeta med energieffektivisering. Detta genom bl.a. ekonomiskt stöd till
energikartläggning och miljöstudier. SMF får också tillgång till nationella nätverk där de kan kopplas samman
med företag som arbetar med likande utmaningar i andra delar av landet. För att motverka överlappningar mellan
olika program och för att stärka kopplingar mellan olika projekt finns projektet Klimatsynk. I projektet genomförs
bl.a. projektkartläggning, spridningsaktiviteter, projektledarträffar och kunskapsöverföring.
Inom investeringsprioritering 4f finns den gröna fonden som drivs av ALMI Invest Greentech AB. Perioden då
nya investeringar ska genomföras pågår till och med 30 juni 2023. Hittills har 11 företag beviljats stöd ur fonden.
Tekniskt stöd (TA)

Medlen för tekniskt stöd fördelas enligt beslut i övervakningskommittén. Medlen används till
övervakningskommitténs, den förvaltande myndighetens och revisionsmyndighetens kostnader för övervakning
och genomförande av det operativa programmet.
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3.2.

Gemensamma och programspecifika indikatorer (artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013)

Andra prioriterade områden än tekniskt stöd
Insatsområde
Investeringsprioritering

1 - Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
1a - Att förbättra forsknings- och innovations-infrastrukturen och kapaciteten att utveckla spetskompetens inom forskning och innovation samt främja
kompetenscentrum, särskilt sådana som är av europeiskt intresse

Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer
investeringsprioritering, uppdelat per regionkategori för Eruf) - 1 / 1a
(1) Idnummer
F CO25
S

CO25

F

101

S

101

Indikator

för

Mätenhet

Eruf

Regionkategori Målvärde (2023)
totalt
Forskning, innovation: Antal forskare som arbetar vid anläggningar heltidsekvivalenter Mer utvecklade
50,00
med förbättrad forskningsinfrastruktur
Forskning, innovation: Antal forskare som arbetar vid anläggningar heltidsekvivalenter Mer utvecklade
50,00
med förbättrad forskningsinfrastruktur
Färdigställande
av
instrument
i
en
multidisciplinär Antal
Mer utvecklade
2,00
forskningsinfrastruktur
Färdigställande
av
instrument
i
en
multidisciplinär Antal
Mer utvecklade
2,00
forskningsinfrastruktur

och

sammanhållningsfonden

Målvärde
(2023) män

Målvärde (2023)
kvinnor

2019
Summa
50,00

(per
2019
Män

insatsområde,
2019
Kvinnor

Synpunkter

50,00
0,00
2,00

(1) S = kumulativt värde – utfall som ska levereras genom utvalda insatser [prognos ska tillhandahållas av stödmottagarna], F = kumulativt värde – utfall som
ska levereras genom insatser [faktiskt resultat]
(1) Idnummer
F CO25
S

CO25

F
S

101
101

(1)
F
S
F
S

Id-nummer
CO25
CO25
101
101

SV

Indikator

2018
Summa
50,00

Forskning, innovation: Antal forskare som arbetar vid anläggningar med förbättrad
forskningsinfrastruktur
Forskning, innovation: Antal forskare som arbetar vid anläggningar med förbättrad
forskningsinfrastruktur
Färdigställande av instrument i en multidisciplinär forskningsinfrastruktur
Färdigställande av instrument i en multidisciplinär forskningsinfrastruktur

2018
Kvinnor

2017
Summa
0,00

2017
Män
0,00

2017
Kvinnor
0,00

2016
Summa
0,00

50,00

100,00

50,00

0,00
2,00

0,00
2,00

0,00
2,00

Indikator
Forskning, innovation: Antal forskare som arbetar vid anläggningar med förbättrad forskningsinfrastruktur
Forskning, innovation: Antal forskare som arbetar vid anläggningar med förbättrad forskningsinfrastruktur
Färdigställande av instrument i en multidisciplinär forskningsinfrastruktur
Färdigställande av instrument i en multidisciplinär forskningsinfrastruktur
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2018
Män

2015 Summa 2015 Män
0,00
25,00
0,00
2,00

2015 Kvinnor

2016
Män

2014 Summa 2014 Män
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
Kvinnor

2014 Kvinnor

SV

Insatsområde
Investeringsprioritering
Särskilt mål

1 - Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
1a - Att förbättra forsknings- och innovations-infrastrukturen och kapaciteten att utveckla spetskompetens inom forskning och innovation samt främja
kompetenscentrum, särskilt sådana som är av europeiskt intresse
1 - Inom instrumenten Accelerator och Scientific, etablera en multidisciplinär forskningsinfrastruktur som attraherar internationella forskare, företag och
myndigheter

Tabell 1: Resultatindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde och särskilt mål) – gäller även insatsområden för tekniskt stöd
Id-nummer
106
107

Indikator
Etablering av forskningsinfrastruktur av nationell karaktär som är riksdagsbeslutade
Forskare som arbetar på ESS-anläggningen i Sverige

Idnummer
106

Indikator

107
Id-nummer
106
107

SV

Etablering av forskningsinfrastruktur av nationell
riksdagsbeslutade
Forskare som arbetar på ESS-anläggningen i Sverige

karaktär

som

är

Mätenhet
Antal
Antal
2018
Summa
2,00

Regionkategori
Mer utvecklade
Mer utvecklade
2018
Kvalitativa

50,00

Utgångsvärde
2,00
0,00
2017
Summa

Utgångsår
2013
2014
2017
Kvalitativa

Målvärde 2023
3,00
50,00
2016
Summa

2019 Summa

2016
Kvalitativa

0,00

Indikator
Etablering av forskningsinfrastruktur av nationell karaktär som är riksdagsbeslutade
Forskare som arbetar på ESS-anläggningen i Sverige

2015
Summa
2,00

Synpunkter

2015
Kvalitativa

25,00
2014 Summa

11

2019 Kvalitativa

2014 Kvalitativa

SV

Insatsområde
Investeringsprioritering

1 - Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
1b - Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och
utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation,
miljöinnovation, offentliga tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad
forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig
möjliggörande teknik och spridning av teknik för allmänna ändamål, samt främja investeringar som är nödvändiga för att stärka krishanteringsförmågan inom
hälso- och sjukvården

Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer
investeringsprioritering, uppdelat per regionkategori för Eruf) - 1 / 1b
Målvärde
(2023) totalt

Målvärde
(2023) män

för
Målvärde
(2023)
kvinnor

Eruf

och

(1) Idnummer

Indikator

Mätenhet Regionkategori

2019
Summa

F

CO01

Företag

Mer utvecklade

70,00

78,00

S

CO01

Företag

Mer utvecklade

70,00

285,00

F

CO04

Företag

Mer utvecklade

70,00

77,00

S

CO04

Företag

Mer utvecklade

70,00

285,00

F

CO26

Företag

Mer utvecklade

70,00

63,00

S

CO26

Företag

Mer utvecklade

70,00

285,00

F

CO27

Produktiv investering: Antal företag som får
stöd
Produktiv investering: Antal företag som får
stöd
Produktiv investering: Antal företag som får
annat stöd än ekonomiskt
Produktiv investering: Antal företag som får
annat stöd än ekonomiskt
Forskning, innovation: Antal företag som
samarbetar med forskningsinstitutioner
Forskning, innovation: Antal företag som
samarbetar med forskningsinstitutioner
Forskning, innovation: Privat investering
som matchar offentligt stöd till innovationseller FoU-projekt

euro

Mer utvecklade

600 000,00

5 728 385,00

S

CO27

Forskning, innovation: Privat investering euro
som matchar offentligt stöd till innovationseller FoU-projekt

Mer utvecklade

600 000,00

3 178 495,00

sammanhållningsfonden
2019
Män

2019
Kvinnor

(per

insatsområde,

Synpunkter

Utfallet visar att projekten genererar ett högre värde än
förväntat. Anledningen till det är troligen att de varit
försiktiga i sina prognoser för att inte blåsa upp
förväntningarna.

(1) S = kumulativt värde – utfall som ska levereras genom utvalda insatser [prognos ska tillhandahållas av stödmottagarna], F = kumulativt värde – utfall som
ska levereras genom insatser [faktiskt resultat]
(1) Idnummer
F CO01
S CO01
F CO04
S CO04
F CO26
S CO26

SV

Indikator
Produktiv investering: Antal företag som får stöd
Produktiv investering: Antal företag som får stöd
Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt
Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt
Forskning, innovation: Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner
Forskning, innovation: Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner

2018
Summa
73,00
285,00
68,00
285,00
61,00
285,00
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2018
Män

2018
Kvinnor

2017
Summa
0,00
285,00
0,00
285,00
0,00
285,00

2017
Män

2017
Kvinnor

2016
Summa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
Män

2016
Kvinnor

SV

(1) Idnummer
F CO27
S

CO27

(1)
F
S
F
S
F
S
F
S

Id-nummer
CO01
CO01
CO04
CO04
CO26
CO26
CO27
CO27

SV

Indikator

2018
Summa
Forskning, innovation: Privat investering som matchar offentligt stöd till innovations- eller 5 653 013,00
FoU-projekt
Forskning, innovation: Privat investering som matchar offentligt stöd till innovations- eller 3 523 242,00
FoU-projekt
Indikator
Produktiv investering: Antal företag som får stöd
Produktiv investering: Antal företag som får stöd
Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt
Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt
Forskning, innovation: Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner
Forskning, innovation: Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner
Forskning, innovation: Privat investering som matchar offentligt stöd till innovations- eller FoU-projekt
Forskning, innovation: Privat investering som matchar offentligt stöd till innovations- eller FoU-projekt
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2018
Män

2018
Kvinnor

2017
Summa
0,00

2017
Män

2017
Kvinnor

2016
Summa
0,00

3 523 242,00

2015 Summa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015 Män

2016
Män

2016
Kvinnor

0,00

2015 Kvinnor

2014 Summa
0,00
0,00

2014 Män

2014 Kvinnor

0,00
0,00
0,00
0,00

SV

Insatsområde
Investeringsprioritering

Särskilt mål

1 - Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
1b - Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och
utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation,
miljöinnovation, offentliga tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad
forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig
möjliggörande teknik och spridning av teknik för allmänna ändamål, samt främja investeringar som är nödvändiga för att stärka krishanteringsförmågan inom
hälso- och sjukvården
1 - Ökad samverkan har uppnåtts mellan FoI-aktörer och FoI-konstellationer i olika regioner

Tabell 1: Resultatindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde och särskilt mål) – gäller även insatsområden för tekniskt stöd
Id-nummer
0102
Idnummer
0102

Id-nummer
0102

SV

Indikator
Andel företag (10-249 anställda) som samarbetar i sin innovationsverksamhet
Indikator

Mätenhet
Andel i %
2018
Summa

Andel
företag
(10-249
innovationsverksamhet

anställda)

som

samarbetar

i

Regionkategori
Mer utvecklade

Utgångsvärde
28,27

2018
Kvalitativa

2017
Summa

sin

Indikator
Andel företag (10-249 anställda) som samarbetar i sin innovationsverksamhet

Utgångsår
2012
2017
Kvalitativa

Målvärde 2023
30,48
2016
Summa
30,37

2019 Summa

2016
Kvalitativa

2014 Summa

2019 Kvalitativa

2015
Summa

Synpunkter

2015
Kvalitativa

2014 Kvalitativa
30,44
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SV

Insatsområde
Investeringsprioritering

2 - Öka små och medelstora företags konkurrenskraft
3d - Stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på regionala, nationella och internationella marknader och ägna sig åt
innovationsprocesser

Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer
investeringsprioritering, uppdelat per regionkategori för Eruf) - 2 / 3d
(1) Idnummer
F CO01
S CO01
F CO03
S

CO03

F

CO07

S

CO07

för

Eruf

och

Målvärde
(2023) män

sammanhållningsfonden

Indikator

Mätenhet Regionkategori

Produktiv investering: Antal företag som får stöd
Produktiv investering: Antal företag som får stöd
Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än
bidrag
Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än
bidrag
Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd
till små och medelstora företag (annat än bidrag)
Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd
till små och medelstora företag (annat än bidrag)

Företag
Företag
Företag

Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade

Målvärde (2023)
totalt
60,00
60,00
60,00

Målvärde (2023)
kvinnor

2019 Summa

Företag

Mer utvecklade

60,00

60,00

euro

Mer utvecklade

57 008 040,00

12 719 881,00

euro

Mer utvecklade

57 008 040,00

51 429 834,00

(per
2019
Män

insatsområde,
2019
Kvinnor

Synpunkter

16,00
60,00
16,00
.

(1) S = kumulativt värde – utfall som ska levereras genom utvalda insatser [prognos ska tillhandahållas av stödmottagarna], F = kumulativt värde – utfall som
ska levereras genom insatser [faktiskt resultat]
(1) Idnummer
F CO01
S CO01
F CO03
S CO03
F CO07
S

CO07

(1)
F
S
F
S
F
S

Id-nummer
CO01
CO01
CO03
CO03
CO07
CO07

SV

Indikator

2018 Summa

2018
Män

Produktiv investering: Antal företag som får stöd
10,00
Produktiv investering: Antal företag som får stöd
60,00
Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag
10,00
Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag
60,00
Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till små och 6 842 113,83
medelstora företag (annat än bidrag)
Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till små och 57 008 040,00
medelstora företag (annat än bidrag)
Indikator
Produktiv investering: Antal företag som får stöd
Produktiv investering: Antal företag som får stöd
Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag
Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag
Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till små och medelstora företag (annat än bidrag)
Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till små och medelstora företag (annat än bidrag)
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2018
Kvinnor

2017 Summa

2017
Män

2017
Kvinnor

2016 Summa

0,00
60,00
0,00
60,00
0,00

0,00
60,00
0,00
60,00
0,00

57 008 040,00

57 008 040,00

2016
Män

2016
Kvinnor

2015 Summa 2015 Män 2015 Kvinnor 2014 Summa 2014 Män 2014 Kvinnor
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SV

Insatsområde
Investeringsprioritering
Särskilt mål

2 - Öka små och medelstora företags konkurrenskraft
3d - Stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på regionala, nationella och internationella marknader och ägna sig åt
innovationsprocesser
1 - Ökad volym investerat kapital (ERDF-medel undantaget) i små- och medelstora företag.

Tabell 1: Resultatindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde och särskilt mål) – gäller även insatsområden för tekniskt stöd
Id-nummer
0302
201
Id-nummer
0302
201
Id-nummer
0302
201

SV

Indikator
Omsättning i SMF
Investeringsvolym i riskkapital
Indikator
Omsättning i SMF
Investeringsvolym i riskkapital

Mätenhet
MSEK
MSEK
2018 Summa

Regionkategori
Mer utvecklade
Mer utvecklade
2018 Kvalitativa

Utgångsvärde
1 589 965,00
1 817,00
2017 Summa

Utgångsår
2011
2012
2017 Kvalitativa

Målvärde 2023
1 700 000,00
1 950,00
2016 Summa
3 114 499,00

2019 Summa

2016 Kvalitativa

2019 Kvalitativa

2015 Summa

Synpunkter

2015 Kvalitativa

2 389,00

Indikator
Omsättning i SMF
Investeringsvolym i riskkapital

2014 Summa

2014 Kvalitativa
1 740 937,00
2 571,00
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SV

Insatsområde
Investeringsprioritering
Särskilt mål

2 - Öka små och medelstora företags konkurrenskraft
3d - Stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på regionala, nationella och internationella marknader och ägna sig åt
innovationsprocesser
2 - Ökat finansiellt engagemang från institutionella placerare genom att främja tillkomsten av fler privata investerare på venture-capitalmarknaden i Sverige

Tabell 1: Resultatindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde och särskilt mål) – gäller även insatsområden för tekniskt stöd
Idnummer
202

Id-nummer
202
Id-nummer
202

SV

Indikator
Investeringsvolym
privat riskkapital

i

Mätenhet

Regionkategori

MSEK

Mer
utvecklade

Indikator
Investeringsvolym i privat riskkapital

Utgångsvärde
1 032,00

2018 Summa

Utgångsår
2012

Målvärde
2023
1 120,00

2018 Kvalitativa

2019
Summa

2017 Summa
1 792,00

Indikator
Investeringsvolym i privat riskkapital

2019
Kvalitativa

Synpunkter
Rapporteringsfrekvens – vartannat år. Det senaste tillgängliga värdet för denna
resultatindikator härrör från 2017. Eftersläpningen av statistikuppgifter medför att
siffrorna för 2018 kommer att redovisas i en kommande genomföranderapport.

2017 Kvalitativa

2016 Summa

2016 Kvalitativa

2014 Summa

2015 Summa

2015 Kvalitativa

2014 Kvalitativa
1 882,00

17

SV

Insatsområde
Investeringsprioritering

3 - Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer
4b - Att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag

Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer
investeringsprioritering, uppdelat per regionkategori för Eruf) - 3 / 4b
(1) Idnummer
F CO01
S CO01
F CO02
S CO02
F CO04
S

CO04

F

CO06

S

CO06

för

Eruf

och

Målvärde (2023)
Målvärde (2023)
totalt
män
1 540,00
1 540,00
140,00
140,00
1 400,00

sammanhållningsfonden

Indikator

Mätenhet Regionkategori

Målvärde (2023)
kvinnor

2019
Summa
2 885,00
9 312,00
23,00
1 347,00
2 267,00

Produktiv investering: Antal företag som får stöd
Produktiv investering: Antal företag som får stöd
Produktiv investering: Antal företag som får bidrag
Produktiv investering: Antal företag som får bidrag
Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än
ekonomiskt
Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än
ekonomiskt
Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt
stöd till företag (bidrag)
Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt
stöd till företag (bidrag)

Företag
Företag
Företag
Företag
Företag

Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade

Företag

Mer utvecklade

1 400,00

7 987,00

euro

Mer utvecklade

3 000 000,00

1 660 962,00

euro

Mer utvecklade

3 000 000,00

7 236 533,00

(per
2019
Män

insatsområde,
2019
Kvinnor

Synpunkter

(1) S = kumulativt värde – utfall som ska levereras genom utvalda insatser [prognos ska tillhandahållas av stödmottagarna], F = kumulativt värde – utfall som
ska levereras genom insatser [faktiskt resultat]
(1) Idnummer
F CO01
S CO01
F CO02
S CO02
F CO04
S CO04
F CO06
S

(1)
F
S
F
S
F
S
F

CO06

Id-nummer
CO01
CO01
CO02
CO02
CO04
CO04
CO06

SV

Indikator

2018
Summa
1 407,00
9 170,00
19,00
1 325,00
1 194,00
7 845,00
599 794,00

2018
Män

2018
Kvinnor

Produktiv investering: Antal företag som får stöd
Produktiv investering: Antal företag som får stöd
Produktiv investering: Antal företag som får bidrag
Produktiv investering: Antal företag som får bidrag
Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt
Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt
Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till företag
(bidrag)
Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till företag 7 282 479,00
(bidrag)
Indikator
Produktiv investering: Antal företag som får stöd
Produktiv investering: Antal företag som får stöd
Produktiv investering: Antal företag som får bidrag
Produktiv investering: Antal företag som får bidrag
Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt
Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt
Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till företag (bidrag)
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2017
Summa
0,00
8 840,00
0,00
1 325,00
0,00
7 515,00
0,00

2017
Män

2017
Kvinnor

7 282 479,00

2015 Summa
0,00
1 660,00
0,00
1 260,00
0,00
1 400,00
0,00

2015 Män

2016
Summa
0,00
6 235,00
0,00
1 260,00
0,00
4 975,00
0,00

2016
Män

2016
Kvinnor

5 256 257,00

2015 Kvinnor

2014 Summa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014 Män

2014 Kvinnor

SV

(1)
S

Id-nummer
CO06

SV

Indikator
Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till företag (bidrag)
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2015 Summa
5 256 257,00

2015 Män

2015 Kvinnor

2014 Summa
0,00

2014 Män

2014 Kvinnor

SV

Insatsområde
Investeringsprioritering
Särskilt mål

3 - Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer
4b - Att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag
1 - Ökad energieffektivisering i små och medelstora företag.

Tabell 1: Resultatindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde och särskilt mål) – gäller även insatsområden för tekniskt stöd
Idnummer
401

Indikator

Mätenhet

Slutlig energianvändning per förädlingsvärde för små- och medelstora
industriföretag

MWh
MSEK

Idnummer
401

Indikator

Id-nummer
401

SV

per

2018
Summa

Regionkategori

Utgångsvärde

Mer utvecklade

48,92

2018
Kvalitativa

Slutlig energianvändning per förädlingsvärde för små- och medelstora
industriföretag
Indikator
Slutlig energianvändning per förädlingsvärde för små- och medelstora industriföretag

2017
Summa

Utgångsår
2011

2017
Kvalitativa

Målvärde
2023
44,04

2016
Summa
35,80

2019
Summa

2016
Kvalitativa

2014 Summa

2019
Kvalitativa

2015
Summa

Synpunkter

2015
Kvalitativa

2014 Kvalitativa
44,90
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SV

Insatsområde
Investeringsprioritering

3 - Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer
4f - Främja forskning och innovation i samt tillämpning av koldioxidsnål teknik

Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer
investeringsprioritering, uppdelat per regionkategori för Eruf) - 3 / 4f
(1) Idnummer
F CO01
S CO01
F CO03
S

CO03

F

CO07

S

CO07

för

Eruf

och

Målvärde
(2023) män

sammanhållningsfonden

Indikator

Mätenhet Regionkategori

Produktiv investering: Antal företag som får stöd
Produktiv investering: Antal företag som får stöd
Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än
bidrag
Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än
bidrag
Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd
till små och medelstora företag (annat än bidrag)
Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd
till små och medelstora företag (annat än bidrag)

Företag
Företag
Företag

Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade

Målvärde (2023)
totalt
50,00
50,00
50,00

Målvärde (2023)
kvinnor

2019 Summa

Företag

Mer utvecklade

50,00

50,00

euro

Mer utvecklade

63 632 000,00

15 564 342,00

euro

Mer utvecklade

63 632 000,00

57 405 643,00

(per
2019
Män

insatsområde,
2019
Kvinnor

Synpunkter

11,00
50,00
11,00

(1) S = kumulativt värde – utfall som ska levereras genom utvalda insatser [prognos ska tillhandahållas av stödmottagarna], F = kumulativt värde – utfall som
ska levereras genom insatser [faktiskt resultat]
(1) Idnummer
F CO01
S CO01
F CO03
S CO03
F CO07
S

CO07

(1)
F
S
F
S
F
S

Id-nummer
CO01
CO01
CO03
CO03
CO07
CO07

SV

Indikator

2018 Summa

2018
Män

Produktiv investering: Antal företag som får stöd
5,00
Produktiv investering: Antal företag som får stöd
50,00
Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag
5,00
Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag
50,00
Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till små och 5 625 817,00
medelstora företag (annat än bidrag)
Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till små och 63 632 000,00
medelstora företag (annat än bidrag)
Indikator
Produktiv investering: Antal företag som får stöd
Produktiv investering: Antal företag som får stöd
Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag
Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag
Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till små och medelstora företag (annat än bidrag)
Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till små och medelstora företag (annat än bidrag)
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2018
Kvinnor

2017 Summa

2017
Män

2017
Kvinnor

2016 Summa

0,00
50,00
0,00
50,00
0,00

0,00
50,00
0,00
50,00
0,00

63 632 000,00

63 632 000,00

2016
Män

2016
Kvinnor

2015 Summa 2015 Män 2015 Kvinnor 2014 Summa 2014 Män 2014 Kvinnor
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SV

Insatsområde
Investeringsprioritering
Särskilt mål

3 - Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer
4f - Främja forskning och innovation i samt tillämpning av koldioxidsnål teknik
1 - Ökad tillgång till riskkapital för den primära målgruppen

Tabell 1: Resultatindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde och särskilt mål) – gäller även insatsområden för tekniskt stöd
Id-nummer
0406
402

Indikator
Omsättning i små och medelstora miljöföretag
Investeringsvolym i riskkapital inom energi och miljöteknik

Id-nummer
0406
402

Indikator
Omsättning i små och medelstora miljöföretag
Investeringsvolym i riskkapital inom energi och miljöteknik

Id-nummer
0406
402

SV

Mätenhet
MSEK (nettoomsättning)
MSEK
2018 Summa

Regionkategori
Mer utvecklade
Mer utvecklade

2018 Kvalitativa

Utgångsvärde
61 504,00
79,00

2017 Summa

Utgångsår
2012
2012

2017 Kvalitativa

Målvärde 2023
68 227,00
230,00
2016 Summa
93 003,00

2019 Summa

2016 Kvalitativa

2019 Kvalitativa

2015 Summa

Synpunkter

2015 Kvalitativa

75,00

Indikator
Omsättning i små och medelstora miljöföretag
Investeringsvolym i riskkapital inom energi och miljöteknik

2014 Summa
91 257,00
84,00
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2014 Kvalitativa

SV

Prioriterade områden för tekniskt stöd
Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer
investeringsprioritering, uppdelat per regionkategori för Eruf) - 4
Insatsområde
(1) Idnummer
F 100
S 100
F 200
S

200

F

300

S

300

för

Eruf

och

sammanhållningsfonden

(per

insatsområde,

4 - Tekniskt stöd (TA)
Indikator

Mätenhet

Regionkategori

Utbetalade medel av programmets totala budget
Andel i %
Utbetalade medel av programmets totala budget
Andel i %
Externa utvärderingar som har genomförts under Antal
programperiod
Externa utvärderingar som har genomförts under Antal
programperiod
Antalet anställda (årsarbetskrafter) vilkas löner Årsarbetskrafter
medfinansieras av TA
Antalet anställda (årsarbetskrafter) vilkas löner Årsarbetskrafter
medfinansieras av TA

Målvärde (2023)
totalt
100,00
100,00
15,00

Målvärde (2023)
män

Målvärde (2023)
kvinnor

2019
Summa
54,61
100,00
9,00

15,00

2019
Män

2019
Kvinnor

Synpunkter

15,00
40,31
40,31

(1) S = kumulativt värde – utfall som ska levereras genom utvalda insatser [prognos ska tillhandahållas av stödmottagarna], F = kumulativt värde – utfall som
ska levereras genom insatser [faktiskt resultat]
(1)
F
S
F
S
F
S
(1)
F
S
F
S
F
S

Id-nummer
100
100
200
200
300
300
Id-nummer
100
100
200
200
300
300

SV

Indikator
Utbetalade medel av programmets totala budget
Utbetalade medel av programmets totala budget
Externa utvärderingar som har genomförts under programperiod
Externa utvärderingar som har genomförts under programperiod
Antalet anställda (årsarbetskrafter) vilkas löner medfinansieras av TA
Antalet anställda (årsarbetskrafter) vilkas löner medfinansieras av TA

2018 Summa 2018 Män
42,57
100,00
7,00
15,00
31,70
31,70

Indikator
Utbetalade medel av programmets totala budget
Utbetalade medel av programmets totala budget
Externa utvärderingar som har genomförts under programperiod
Externa utvärderingar som har genomförts under programperiod
Antalet anställda (årsarbetskrafter) vilkas löner medfinansieras av TA
Antalet anställda (årsarbetskrafter) vilkas löner medfinansieras av TA

2018 Kvinnor

2015 Summa
0,00
0,00

2017 Summa 2017 Män
35,00
100,00
3,00
15,00
24,53
24,53
2015 Män

2017 Kvinnor

2015 Kvinnor

2016 Summa 2016 Män
25,00
100,00
0,00
15,00
17,35
17,35

2014 Summa

2014 Män

2016 Kvinnor

2014 Kvinnor

0,00
5,20

23

SV

Tabell 3B: Antal företag som får stöd från det operativa programmet exklusive multipla bidrag till samma företag
Indikator

Antal företag som får stöd från det operativa programmet exklusive
multipelt stöd
CO01 - Produktiv investering: Antal företag som får stöd
2 217
CO02 - Produktiv investering: Antal företag som får bidrag
23
CO03 - Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än
27
bidrag
CO04 - Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt
1 868

SV
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SV

Tabell 5: Uppgifter om delmål och mål som fastställs i resultatramen
Insatsområde Indikatortyp Id
1
1

F
I

1
2
2
2

O
O
F
I

3
3
3
3

O
O
F
I

Indikator

01
1

Utgifter
Projekterat antal instrument i en multidisciplinär forskningsinfrastruktur baserat på projekt
som finansierats
101 Färdigställande av instrument i en multidisciplinär forskningsinfrastruktur
CO03 Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag
01
Utgifter
2
Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag baserat på projekt som finansierar
investeringar i portföljföretag
CO03 Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag
CO04 Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt
01
Utgifter
2
Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag baserat på projekt som finansierar
investeringar i portföljföretag

Insatsområde Indikatortyp Id
1
1
1
2
2
2

F
I
O
O
F
I

3
3
3
3

O
O
F
I

Insatsområde
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3

3
3
3
3

O
O
F
I

SV

Eruf
Eruf
Eruf
Eruf

Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade

0,00
16,00
9 931 830,00
16,00

Enterprises
Enterprises
EURO
Antal

Eruf
Eruf
Eruf
Eruf

Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade

11,00
2 267,00
46 745 859,00
11,00

Indikator

Mätenhet

Fond Regionkategori

Utgifter
EURO
Eruf
Projekterat antal instrument i en multidisciplinär forskningsinfrastruktur baserat på projekt som finansierats
Antal
Eruf
Färdigställande av instrument i en multidisciplinär forskningsinfrastruktur
Antal
Eruf
Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag
Enterprises Eruf
Utgifter
EURO
Eruf
Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag baserat på projekt som finansierar investeringar i Antal
Eruf
portföljföretag
CO03 Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag
Enterprises Eruf
CO04 Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt
Enterprises Eruf
01
Utgifter
EURO
Eruf
2
Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag baserat på projekt som finansierar investeringar i Antal
Eruf
portföljföretag

Indikatortyp Id
Insatsområde
1
F
01
1
I
1
O
O
F
I

Antal
Enterprises
EURO
Antal

01
1
101
CO03
01
2

Indikatortyp
F
I
O
O
F
I
O
O
F
I

1
2
2
2

Mätenhet Fond Regionkategori 2019 Kumulativt värde 2019 Kumulativt värde
totalt
män
EURO
Eruf Mer utvecklade
41 790 761,00
Antal
Eruf Mer utvecklade
2,00

Id
01
1
101
CO03
01
2
CO03
CO04
01
2

Indikator
Utgifter
Projekterat antal instrument i en multidisciplinär forskningsinfrastruktur baserat på projekt som finansierats
Färdigställande av instrument i en multidisciplinär forskningsinfrastruktur
Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag
Utgifter
Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag baserat på projekt som finansierar investeringar i portföljföretag
Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag
Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt
Utgifter
Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag baserat på projekt som finansierar investeringar i portföljföretag

Indikator

Utgifter
Projekterat antal instrument i en multidisciplinär forskningsinfrastruktur baserat på projekt som
finansierats
101 Färdigställande av instrument i en multidisciplinär forskningsinfrastruktur
CO03 Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag
01
Utgifter
2
Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag baserat på projekt som finansierar investeringar i
portföljföretag
CO03 Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag
CO04 Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt
01
Utgifter
2
Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag baserat på projekt som finansierar investeringar i
portföljföretag

2019 Kumulativt värde
kvinnor

2019 Årligen
totalt

Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade

2018 Kumulativt värde
totalt
40 909 981,00
2,00
0,00
4,00
9 931 830,00
15,00

2017 Kumulativt värde
totalt
38 302 274,00
2,00
2,00
60,00
9 931 830,00
0,00

Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade

1,00
1 194,00
42 324 716,00
11,00

0,00
514,00
25 294 611,00
0,00

Mätenhet
EURO
Antal
Antal
Enterprises
EURO
Antal
Enterprises
Enterprises
EURO
Antal

Mätenhet Fond Regionkategori

Fond
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf

Regionkategori
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade

2015 Kumulativt värde totalt

Delmål för 2018
kvinnor

2019 Årligen totalt
kvinnor

2016 Kumulativt värde
totalt

EURO
Antal

Delmål för 2018
män
Eruf Mer utvecklade 5 444 380
Eruf Mer utvecklade 2

Antal
Enterprises
EURO
Antal

Eruf
Eruf
Eruf
Eruf

Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade

0
0
11 565 644
15

2,00
60,00
46 262 578,00

Enterprises
Enterprises
EURO
Antal

Eruf
Eruf
Eruf
Eruf

Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade

0
350
45 400 629
10

50,00
1 400,00
151 335 430,00
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Delmål för 2018
män

2019 Årligen totalt
män

Slutmål (2023)
totalt
54 443 802,00

Anmärkningar

2014 Kumulativt värde totalt

Slutmål (2023)
män

Slutmål (2023)
kvinnor

SV

3.4. Ekonomiska uppgifter (artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013)
Tabell 6: Finansiella uppgifter på insatsområdes- och programnivå
(i enlighet med tabell 1 i bilaga II till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1011/2014 [Modell för överföring av ekonomiska uppgifter])
Insatsområde

Fond

Regionkategori

Beräkningsgrund

Summa fond

1
2
3
4
Summa

Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf

Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer
utvecklade

Summa
Offentliga
Summa
Offentliga

54 443 802,00
46 262 578,00
151 335 430,00
10 659 580,00
262 701 390,00

50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%

47 407 601,00
41 720 430,00
136 120 436,00
9 616 546,00
234 865 013,00

Andel av det
totala anslaget
som de valda
insatserna
omfattar
87,08%
90,18%
89,95%
90,22%
89,40%

262 701 390,00

50,00%

234 865 013,00

89,40%

Slutsumma

SV

Medfinansieringsgrad

Total
stödberättigande
kostnad för insatser
som valts ut för stöd

26

Offentlig
stödberättigande
kostnad för insatser
som valts ut för stöd

Totala stödberättigande
utgifter som deklarerats
av stödmottagare till den
förvaltande myndigheten

46 775 537,00
41 720 430,00
135 609 497,00
9 616 546,00
233 722 010,00

44 494 675,00
6 332 561,00
50 948 996,00
3 701 580,00
105 477 812,00

Andel av det totala
anslaget som omfattas av
stödberättigande utgifter
som deklarerats av
stödmottagare
81,73%
13,69%
33,67%
34,73%
40,15%

233 722 010,00

105 477 812,00

40,15%

Antal
utvalda
insatser
9
1
21
2
33
33

SV

Tabell 7: Uppdelning av de kumulativa ekonomiska uppgifterna efter insatskategori för Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden (artikel 112.1 och
2.5 i förordning (EU) nr 1303/2013 och artikel 5 i förordning (EU) nr 1304/2013)
Insatsområde

1
1
1
1
1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4

SV

Utgiftens beskaffenhet
Fond Regionkategori

Insatstyp

Finansieringsform

Territoriell
aspekt

Kategoriseringsaspekter
Territoriell
Tematiskt
genomförandemekanism
mål

Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf

058
060
060
063
063
001
065
065
065
068
068
068
068
068
121

01
01
01
01
01
03
01
01
01
01
01
01
01
03
01

01
01
01
01
01
01
02
02
02
01
02
02
02
01
02

07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07

Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade

01
01
01
01
01
03
04
04
04
04
04
04
04
04

ESF:s
andratema

Näringsgren
24
07
20
07
24
16
07
17
24
18
07
22
24
16
18

27

Område(n)
eller
region(er)
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE

Total stödberättigande
kostnad för insatser som
valts ut för stöd
41 749 030,00
1 062 870,00
2 132 570,00
1 708 943,00
754 188,00
41 720 430,00
3 944 297,00
48 813,00
6 864 106,00
4 037 383,00
3 226 580,00
1 935 582,00
46 171 202,00
69 892 473,00
9 616 546,00

Finansiella uppgifter
Offentlig stödberättigande
Totala stödberättigande utgifter som
kostnad för insatser som valts
deklarerats av stödmottagare till den
ut för stöd
förvaltande myndigheten
41 749 030,00
41 619 997,00
1 046 741,00
611 364,00
2 092 247,00
781 528,00
1 160 427,00
880 411,00
727 092,00
601 375,00
41 720 430,00
6 332 561,00
3 944 297,00
2 094 388,00
48 813,00
45 512,00
6 864 106,00
1 316 166,00
4 037 383,00
2 698 714,00
3 226 580,00
0,00
1 424 643,00
0,00
46 171 202,00
33 110 193,00
69 892 473,00
11 684 023,00
9 616 546,00
3 701 580,00

Antal
utvalda
insatser
3
1
2
2
1
1
1
1
3
5
1
1
8
1
2

SV

Tabell 8: Utnyttjande av korsfinansiering
1
Utnyttjande
korsfinansiering

2
3
av Insatsområde Stödbelopp från EU som
är
avsett
för
korsfinansiering,
på
grundval av de insatser
som valts ut (euro).

Kostnader
som
är
stödberättigande inom
ramen för ESF men för
vilka stöd erhålls från
Eruf.
Kostnader
som
är
stödberättigande inom
ramen för ESF men för
vilka stöd erhålls från
Eruf.
Kostnader
som
är
stödberättigande inom
ramen för ESF men för
vilka stöd erhålls från
Eruf.
Kostnader
som
är
stödberättigande inom
ramen för ESF men för
vilka stöd erhålls från
Eruf.
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4
Som andel av EUstödet
till
det
prioriterade området
(%) (3/EU-stöd till
det
prioriterade
området*100)

1

0,00

5
Belopp för EU-stöd som
utnyttjats inom ramen för
korsfinansiering på grundval
av stödberättigande utgifter
som stödmottagaren redovisat
för
den
förvaltande
myndigheten (euro)
0,00

2

0,00

0,00

3

0,00

0,00

4

0,00

0,00

28

6
Som andel av EUstödet
till
det
prioriterade området
(%) (5/EU-stöd till
det
prioriterade
området*100)

SV

Tabell 9: Kostnader för insatser som genomförts utanför programområdet (Eruf och Sammanhållningsfonden inom målet Investering för tillväxt
och sysselsättning).
1
2
Insatsområde Belopp för EU-stöd som är
avsett för insatser som
genomförs
utanför
programområdet
på
grundval
av
utvalda
insatser (euro)
1
2
3
4
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3
Som andel av EU-stödet till
insatsområdet vid tidpunkten
för antagande av programmet
(%)
(2/EU-stöd
till
insatsområdet vid tidpunkten
för
antagande
av
programmet*100)

0,00
0,00
0,00
0,00
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4
Belopp för EU-stöd i insatser som
genomförts
utanför
programområdet
och
som
stödmottagaren på grundval av
stödberättigande utgifter som
stödmottagaren redovisat för den
förvaltande myndigheten (euro)
0,00
0,00
0,00
0,00

5
Som andel av EU-stödet till
insatsområdet vid tidpunkten
för antagande av programmet
(%)
(4/EU-stöd
till
insatsområdet vid tidpunkten
för
antagande
av
programmet*100)
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Tabell 10: Utgifter som uppstått utanför unionen (ESF)
Utgifter som förväntas
Andel av det totala anslagsbeloppet (unionens
Stödberättigande utgifter
Andel av det totala anslagsbeloppet (unionens
uppstå utanför
och medlemsstatens bidrag) till ESF-programmet som uppstått utanför unionen och medlemsstatens bidrag) till ESF-programmet
unionen inom de
eller ESF:s del av ett program som finansieras av
och som stödmottagaren
eller ESF:s del av ett program som finansieras av
tematiska målen 8 och
flera fonder (%) (1/totalt anslagsbelopp
deklarerat till den förvaltande
flera fonder (%) (3/totalt anslagsbelopp
10, på grundval av de
(unionens och medlemsstatens bidrag) till ESFmyndigheten (euro)
(unionens och medlemsstatens bidrag) till ESFinsatser som valts ut
programmet eller ESF:s del av ett program som
programmet eller ESF:s del av ett program som
(euro)
finansieras av flera fonder * 100)
finansieras av flera fonder * 100)
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4.

UTVÄRDERINGSSAMMANFATTNING

Sammanfattning av resultaten av alla utvärderingar av programmet som har blivit tillgängliga under
föregående räkenskapsår, med uppgift om titeln på och referensperioden för de utvärderingsrapporter som
använts
Sverige har beslutat att genomföra merparten av utvärderingsinsatserna som löpande under
programperioden. Utvärderingarna är tematiska och varje tematisk utvärdering räknas som gjord per
program. Utvärderingsrapporterna är programövergripande bedömningar men innehåller även
programspecifika analyser.

Nedan är Tillväxtverkets sammanfattningar av utvärderingarna. Dessa har ett kritiskt perspektiv och tar
inte upp alla de positiva resultat som uppnåtts, utan vill visa på förbättringsmöjligheter.

Under räkenskapsåret 2019 tillgängliggjordes nedan tematiska utvärderingar vilket utgjorde utvärdering
av insatser från programstart till och med hösten 2019:

Temautvärdering Regionalfonden – en regional analys och nationell syntes. Berör samtliga program och
mål.

Gröna fondens förutsättningar för att bidra till övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Slutrapport.
Tematiskt mål 4. Berör det nationella programmet.

Den övergripande frågeställning som Temautvärderingen sökt besvara är om verksamheten är
ändamålsenlig i förhållande till målen?

På en praktisk, operativ och administrativ nivå så fungerar det nationella programmet väl. Projekten ligger
i linje med partnerskapsöverenskommelsens prioriteringar, programmens målsättning och de operativa
planerna. Ett ökat fokus på resultat i denna programperiod har resulterat i mer företagsnära insatser. Det
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finns en väl fungerande samverkan mellan samhällssektorer och nivåer.

På ett övergripande plan fungerar styrningen. Projekten är i linje med styrdokument och den operativa
planen. Samtidigt visar utvärderingarna att det finns en svag koppling mellan aktivitets- och
resultatindikatorer. Kravställandet gentemot projekten är svagt.

Utvärderingen visar att genomförandet av programmet på det hela taget fungerar men det finns vissa
brister. Det verkar svårt att hitta rätt företag som kan växa, internationaliseras och konkurrera på en global
marknad.

De horisontella kriterierna är sällan uttalade eller styrande för genomförandet. Det är lättast att visa på
resultat när det gäller miljön, men aktiviteterna har ofta varit inriktade på jämställdhet.

Ett problem med genomförandet av programmet är det relativt korta tidsperspektivet. Det är långa ledtider
i systemet och processerna.

Det är allmänt svårt att visa på konkreta resultat av projekten. Utvärderingarna gjordes i ett skede när det
inte fanns mätbara resultat. I stället har utvärderarna till stora delar fått lita på projektens egna
bedömningar eller utgått från realismen i programlogiken.

Utvärderingen visar genomgående på en svag beredskap att ta hand om, implementera, sprida och skala
upp resultaten. Följden blir att resultaten sällan tycks leda till långsiktiga effekter. Fokus i programlogiken
är på aktiviteter och kortsiktiga resultat, inte långsiktiga effekter.

Avsaknaden av ett aktivt ägarskap för projekten och för programmet gör det svårt att skapa långsiktiga
effekter av projektsatsningar. Det är oklart vem som har ansvar för att ta hand om resultaten efter att ett
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projekt har avslutats. Ofta tycks man förutsätta att ny finansiering ska tillkomma. Detta skapar ett sårbart
system som riskerar att cementera vissa aktörer som etablerade aktörer i det regionala utvecklingsarbetet
och att därmed utesluta andra.

Att skapa effekter på ett dynamiskt sätt förutsätter lärande i olika former och på skilda nivåer.
Utvärderingen visar på en brist på lärande på alla nivåer.

Den tematiska utvärderingen tycks i liten utsträckning användas för styrning och lärande på regional nivå.
Den löpande lärande utvärderingen, som lyfts fram i styrdokumenten, är inte framträdande och
nyttiggörandet av utvärderingen är oklart. Möjligen fungerar projektutvärderingen mer som löpande och
lärande.

Rekommendationer
1 Styrningen mot långsiktiga effekter måste bli tydligare.
2 Regionalfondsprogrammet behöver en strategisk styrning för att kopplas till pågående satsningar. Det
aktiva ägarskapet måste bli starkare så att resultat kan tas om hand, spridas och skalas upp.
3 Det krävs en fördjupad satsning på lärande på alla nivåer – mellan projekt, tematiska områden, regioner
samt ansvariga regionalt och nationellt.

Utvärderingen av Gröna fonden har bedömt fondens relevans, ändamålsenlighet och effektivitet. Den
behandlar fondens förutsättningar för att bidra till övergången till en koldioxidsnål ekonomi, dvs.
styrningen mot de långsiktiga effektmålen på insats- och programnivå. Den sätter fondens verksamhet i en
större kontext av vad som krävs för den gröna omställningen och vad som görs idag, kopplat till det
offentliga stödet till klimatteknik och finansiella aktörers roll.

Utvärderingens slutsatser är att fondens verksamhet är välpositionerad för att bidra till övergången till en
koldioxidsnål ekonomi. Fonden investerar inom ett flertal av de branscher och sektorer där utmaningarna
är som störst, samtidigt som behovet av nya metoder och tekniker är uttalat. Finansieringsinstrumentet är
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väl anpassat till kapitalintensiv grön teknik med långa investeringshorisonter, samtidigt som den
långsiktiga måluppfyllelsen bygger på att det finns tillräckligt med kapital i nästa led. Det finns tecken på
att mer kapital kommer att förskjutas till bolag med klimatnytta, vilket skapar ett visst momentum för VC
investeringar i greentech, och förbättrar förutsättningar för bolag att komma längre och få mer genomslag
mot de långsiktiga målen. Det finns en potential för en tydligare inriktning av investeringsstrategi mot de
sektorer där behovet för omställning är störst, om tillräcklig dealflow kan säkerställas. I övrigt verkar
Gröna fonden i linje med insatslogiken och bedöms ha goda förutsättningar att bidra till positiv utveckling
hos företagen och i VC-segmentet.

Kunskapsöversikten visar att halvering av globala växthusgasutsläpp till 2030 kan uppnås genom
implementering och uppskalning av existerande teknik och lösningar, medan den fossilfria ekonomin år
2045 till stor del förutsätter utveckling och implementering av nya lösningar. Vart fokus ska ligga beror
därför på om det är de kortsiktiga eller de långsiktiga minskningarna som står i fokus. Sex sektorer lyfts
fram som centrala för insatser– energi, industri, byggnader, transport, matkonsumtion och lantbruk samt
skogsnäring. Sektorerna är samkopplade och ny teknik och lösningar bidra till att utsläpp inom flera
sektorer minskas.

För att accelerera omställningen, oavsett tidshorisont, lyfts tre faktorer som särskilt viktiga. Den första är
klimatledarskap som innebär ändrat beteende hos individer, företag och offentliga aktörer. Den andra är
policies som skapar incitament för om-ställningen. Den tredje är teknologisk utveckling som handlar om
att ta fram, kommersialisera och brett tillgängliggöra nya teknologiska lösningar. Möjligheten att bidra till
omställningen med teknologiska lösningar är starkt beroende av hur de andra faktorerna utvecklas.

En sammanställning av tretton ”färdplaner” som presenterats av branschorganisationer för Sveriges
industrier och näringar under 2017 och 2018 visar att både ny teknik och spridning, uppskalning och nya
appliceringar av befintlig teknik, är centrala förutsättningar för omställningen. Industrins perspektiv är
viktigt för fondens verksamhet, då den ger en indikation om hur konkreta marknader för tekniska
lösningar på klimatområdet kan utvecklas i Sverige.

Stödsystemet har en bred ansats till främjande av kommersialisering av klimatteknik. Insatserna riktas till
kommersialisering av produkter och lösningar, och till ökad användning av dessa; till både teknikspecifika
och teknikneutrala satsningar; till nationell, regional och lokal nivå. Det tycks dock inte finnas någon
koppling till en övergripande strategi för hur Sverige ska uppnå sina nationella klimatmål och
internationella klimatåtaganden. Portföljen av insatser tycks vara uppbyggd utifrån ett ”bottom-up”
perspektiv där enskilda offentliga aktörer prioriterar utifrån sina styrkor, snarare är en övergripande plan
för hur klimatmålen ska nås. Gröna fonden är enligt utvärderarna tydligt positionerat gentemot
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närliggande instrument och det finns viss komplementaritet mellan dessa.

Avseende privata finansiella aktörer verkar det finnas en bred förståelse för deras roll i att möjliggöra
utveckling mot koldioxidneutralitet. Det privata kapitalet har haft en framträdande roll i att finansiera
investeringar i förnyelsebar energi, och man ser en tydlig utveckling av gröna finansieringsinstrument
(framförallt gröna obligationer). Man ser också en tydlig ökning av frivilliga åtaganden bland
institutionella investerare, kapitalförvaltare, banker och företag att öka klimathållbarheten i allokering av
kapital. Det finns dessutom en insikt om att det privata och det offentliga behöver samspela.

Också på policynivån har man under de senaste åren sett en tydlig utveckling mot att sätta institutionella
ramverk för hållbar finansiell sektor. Detta sammantaget skapar en positiv kontext för Gröna fonden att
verka inom då man kan förvänta sig att finansiering till bolag med klimatnytta kommer öka.

Utvärderarnas bedömning är att Gröna fonden är på banan vad gäller investeringsaktivitet och att det finns
goda möjligheter att fondens kapital hinner investeras ut i tid. Även om fonden idag investerat ut mindre
kapital än vad som ursprungligen var planerat har man genom nyinvesteringar i tidig fas i bolag med
kapitalkrävande utvecklingsresa bäddat för framtida följdinvesteringar, vilket tas med i bedömningen.
Fonden har konsekvent hållit sig inom det segmentet där behovet av kompletterade offentliga insatser har
bedömts som störst. Fonden har systematiska processer för att säkerställa investeringarnas
klimatgasreducerande potential och har prioriterat investeringar där denna potential bedöms som hög.

Fondens konstruktion bedöms ha fungerat väl avseende hur kraven på medinvestering är utformade och
möjligheten att investera upp till 30 miljoner kronor per företag. Fonden har ett högt anseende och bedöms
ha god legitimitet som en institutionell investeringsaktör. Det finns redan nu indikationer på att
portföljbolagen påverkas positivt av Gröna fondens engagemang. Utöver själva pengarna lyfter bolagen
fram värdet av det strategiska stödet, betydelsen av investeringen som kvalitetsstämpel för verksamheten,
samt tillgång till fondens kontaktnät med investerare i nästa led.
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Från år

Till månad

Till år
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Tematiskt mål
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Resultat
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PROBLEM SOM PÅVERKAR PROGRAMMETS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER SOM
VIDTAGITS (ARTIKEL 50.2 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)
a) Problem som påverkar programmets resultat och åtgärder som vidtagits
Tillväxtverket har fortsatt utmaningar med att få stödmottagare att rapportera in utfall för
aktivitetsindikatorer som mäter företag (CO01-CO04) enligt den förutbestämda logiken. Det visar sig
vara komplext att förstå denna koppling och det är inte lämpligt att använda indikatorn antal företag som
får stöd (CO01) i samband med de underliggande indikatorerna CO02-CO04. Det här innebär att många
stödmottagare rapporterar in organisationsnummer på CO01 men missar att samtidigt rapportera in på
någon av underliggande indikatorer som mäter vilket typ av stöd som företaget har fått ex. bidrag, annat
än ekonomiskt stöd. Det visar sig också att det omvända förhållandet sker, att stödmottagare rapporterar
in organisationsnummer på någon av de underliggande, ex. antal företag som får bidrag (CO02), men
missar att rapportera in på huvudindikatorn CO01. Detta innebär att de värden som redovisas på
respektive indikatorer är en lägstanivå för samtliga (CO01-CO04) indikatorer. De inrapporterade
värdena är troligen en underskattning av de faktiska antalet stödföretag. Flera åtgärder har vidtagits för
att underlätta och skapa förståelse för logik samt hur dessa indikatorer ska rapporteras. Tillväxtverket
har också löpande genomfört kvalitetsöversyner för att korrigera detta förhållande och analyserat
inrapporterade organisationsnummer. Analysen visar god kvalitet på utfallet för dessa indikatorer var för
sig och att det är fler företag som får stöd än vad som finns inrapporterat på CO01. Eftersom det löpande
lämnas in rapporter där stödmottagarna, i vissa fall, fortsatt rapporterar in på detta ”felaktiga” sätt så
kvarstår problem. Tillväxtverket väljer att inte manuellt manipulera de utfall som rapporteras i systemen i
syfte att få indikatorernas utfall att stämma överens enligt förväntad logik då det innebär en mycket stor
administrativ börda och samtidigt riskerar stora kvalitetsbrister. Viktigt är att analysen visar att
kvaliteten på varje indikator för sig är hög och det finns ett organisationsnummer bakom varje
inrapporterad siffra. Tillväxtverket bedömer att denna utmaning kommer att fortgå men bedömer att det
går att lita på utfallen för varje indikator för sig

Tillväxtverket har kvalitetssäkrat aktivitetsindikatorernas utfall och säkerställt förväntade utfall i dialog
med projektägaren. I vissa fall är målvärdena lågt satta relativt de utfall vi nu ser i rapporteringen.
Diskrepansen beror på svårigheten att förutse vilka projekt som kommer att ansöka samt
programskrivarnas försiktighet vid målsättningen. Lärdomar från detta tar Tillväxtverket med in i nästa
programskrivningsprocess.

Ett hinder som har uppdagats är synkningen mellan programmets genomförande och
statsstödsförordningarna. Att arbetat preventivt med stödmottagarna och därigenom tidigt fånga upp vad
som de vill genomföra och sedan hjälpa till med att styra de rätt utifrån de förordningar och regler som
finns har varit det arbetssätt som Tillväxtverket har arbetat med.
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b) En bedömning av huruvida de framsteg som gjorts är tillräckliga för att säkerställa att målen uppfylls,
med uppgift om eventuella korrigerande åtgärder som vidtagits eller planerats, i tillämpliga fall.
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7.

SAMMANFATTNING FÖR ALLMÄNHETEN

En sammanfattning för allmänheten av innehållet i de årliga och de slutliga genomföranderapporterna ska
offentliggöras och överföras som en separat fil i form av en bilaga till den årliga och den slutliga
genomföranderapporten.
Du kan ladda upp eller hitta sammanfattningen för allmänheten under Allmänt > Dokument i SFC2014
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8.

RAPPORT OM GENOMFÖRANDE AV FINANSIERINGSINSTRUMENT

I. Från vilket program och vilken prioritering eller åtgärd ESI-fondernas stöd kommer (artikel
46.2 a i förordning (EU) nr 1303/2013)
1. Insatsområden eller prioriterade åtgärder som stöder finansieringsinstrumentet, inklusive
fondandelsfond i ESI-fondsprogrammet.
1.1. Insatsområde som stöder finansieringsinstrumentet i ESI- 2 - Öka små och
fondsprogrammet
medelstora företags
konkurrenskraft
2. Namnet på den eller de ESI-fonder som stöder finansieringsinstrumentet Eruf
inom insatsområdet eller den prioriterade åtgärden
3. Det eller de tematiska mål som avses i artikel 9 första stycket i förordning 03 - Öka
(EU) nr 1303/2013 och som får stöd från finansieringsinstrumentet
konkurrenskraften hos
små och medelstora
företag,
jordbrukssektorn (för
EJFLU) och fiskeoch
vattenbrukssektorn
(för EHFF)
3.1 ESI-medel som anslagits i finansieringsöverenskommelser från det
20 860 215,05
individuella tematiska mål som valts i fält 3 (valfritt)
4. Andra ESI-fondprogram som ger bidrag till finansieringsinstrumentet
4.1. CCI-numret för varje övrigt ESI-fondprogram som ger bidrag till
finansieringsinstrumentet
30. Datum för slutförande av förhandsbedömningen
2015-feb-06
31. Val av organ som genomför finansieringsinstrumentet
31.1. Har urval- eller utnämningsprocessen redan inletts
Ja
II. Beskrivning av finansieringsinstrumentet och genomförandebestämmelserna (artikel 46.2 b i
förordning (EU) nr 1303/2013)
5. Finansieringsinstrumentets namn
Swedish Venture
Initiative
6. Den officiella adressen/företagsadressen (land och stad) för Avenue J.F. Kennedy
finansieringsinstrumentet
37 B,
Luxemburg/Stockholm
Sweden
7. Genomförandebestämmelser
7.1. Finansieringsinstrument som inrättats på unionsnivå och förvaltas direkt
Nej
eller indirekt av kommissionen vilka avses i artikel 38.1 a i förordning (EU)
nr 1303/2013, och som får bidrag från ESI-fondsprogrammet.
7.1.1. Namnet på finansieringsinstrument på unionsnivå
7.2 Finansieringsinstrument som inrättats på nationell, regional, transnationell Delegering av
eller gränsöverskridande nivå och som förvaltas av den förvaltande genomförandeuppgifter
myndigheten eller på dess ansvar i enlighet med artikel 38.1 b och som får till ett annat
bidrag från ESI-fondsprogrammet enligt artikel 38.4 a, b, c och d i förordning offentligrättsligt eller
(EU) nr 1303/2013
privaträttsligt organ
7.3 Finansieringsinstrument som kombinerar ett ekonomiskt bidrag från den
förvaltande myndigheten med EIB:s finansiella produkter inom ramen för
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Europeiska fonden för strategiska investeringar i enlighet med artikel 39a och
som avses i artikel 38.1 c
8. Typ av finansiellt instrument
Fondandelsfond
10. Finansieringsinstrumentets rättsliga ställning i enlighet med artiklarna Separat
38.6 och 39a.5 b i förordning (EU) nr 1303/2013 (endast för finansieringsblock
finansieringsinstrument som avses i artikel 38.1 b och c): förvaltningskonto
som öppnats i det genomförande organets namn och för den förvaltande
myndighetens räkning eller en separat ekonomisk enhet inom ett finansinstitut
III. Identifiering av det organ som genomför finansieringsinstrumentet och det organ som
genomför fondandelsfonden, i tillämpliga fall, enligt artikel 38.1 a–c i förordning (EU)
nr 1303/2013 (artikel 46.2 c i förordning (EU) nr 1303/2013)
11. Organ som genomför finansieringsinstrumentet
11.1 Typ av genomförandeorgan i enlighet med artiklarna 38.4 och 39a.5 i Europeiska
förordning (EU) nr 1303/2013: befintlig eller nyinrättad juridisk person som investeringsfonden
inrättats för att genomföra finansieringsinstrument, Europeiska
investeringsbanken,
Europeiska
investeringsfonden,
internationellt
finansinstitut där en medlemsstat är aktieägare, en statligt ägd bank eller ett
statligt ägt institut, som etablerats som en rättslig enhet som bedriver
finansiell verksamhet på yrkesmässig basis, ett privaträttsligt eller
offentligrättsligt organ, förvaltande myndighet som tillhandahåller
genomförandeuppgifter direkt (endast för lån eller garantier)
11.1.1. Namnet på det organ som genomför finansieringsinstrumentet
European Investment
Fund
11.1.2. Den officiella adressen/företagsadressen (land och stad) för det organ Avenue J.F.Kennedy
som genomför finansieringsinstrumentet
37B, Luxemburg
12. Förfarande för val av organ som genomför finansieringsinstrumentet: Utnämning av EIB,
offentlig upphandling, annat förfarande
EIF eller
internationella
finansinstitut
12.1. Beskrivning av annat förfarande för val av organ som genomför
finansieringsinstrumentet
13. Datum för undertecknandet av finansieringsavtalet med det organ som
2016-apr-29
genomför finansieringsinstrumentet
IV. Det totala programbidraget per prioritering eller åtgärd som utbetalats till
finansieringsinstrumentet och förvaltningskostnader som uppstått eller förvaltningsavgifter som
betalats ut (artikel 46.2 d och e i förordning (EU) nr 1303/2013)
14. Det totala programbidrag som anslagits i finansieringsavtalet (i euro)
41 720 430,11
14.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro)
20 860 215,05
14.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro) (valfritt)
20 860 215,05
14.1.2. varav bidrag från Sammanhållningsfonden (i euro) (valfritt)
0,00
14.1.3. varav bidrag från ESF (i euro) (valfritt)
0,00
14.1.4. varav bidrag från Ejflu (i euro) (valfritt)
0,00
14.1.5. varav bidrag från EHFF (i euro) (valfritt)
0,00
15. Det totala programbidrag som betalats ut till finansieringsinstrumentet (i
20 860 215,06
euro)
15.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro)
10 430 107,53
15.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro)
10 430 107,53
15.1.2. varav bidrag från Sammanhållningsfonden (i euro)
0,00
15.1.3. varav bidrag från ESF (i euro)
0,00

SV

41

SV

15.1.4. varav bidrag från Ejflu (i euro)
0,00
15.1.5. varav bidrag från EHFF (i euro)
0,00
15.2. varav nationell medfinansiering totalt (i euro)
10 430 107,53
15.2.1. varav nationell offentlig finansiering totalt (i euro)
10 430 107,53
15.2.2. varav nationell privat finansiering totalt (i euro)
0,00
16. Det totala programbidrag som betalats ut till finansieringsinstrumentet
0,00
inom sysselsättningsinitiativet för unga (1) (i euro)
17. Förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter totalt från programbidrag
1 923 732,69
(i euro).
17.1. varav grundersättning (i euro)
1 923 732,69
17.2. varav resultatbaserad ersättning (i euro)
0,00
21. Bidrag i form av mark och/eller fastigheter i finansieringsinstrument i
enlighet med artikel 37.10 i förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse
enbart för slutrapporten)(i euro).
VI. Finansieringsinstrumentets resultat inklusive framgången med dess inrättande och val av
organ som genomför finansieringsinstrumentet (inklusive organ som genomför en
fondandelsfond) (artikel 46.2 f i förordning (EU) nr 1303/2013)
32. Uppgifter om finansieringsinstrumentet fortfarande användes i slutet av
Ja
rapporteringsåret
32.1. Om finansieringsinstrumentet inte användes i slutet av
rapporteringsåret, datumet för avslut
VII. Ränta och andra vinster som genererats genom stöd från ESI-fonderna till
finansieringsinstrumentet och programmedel som betalats tillbaka till finansieringsinstrumentet
från investeringar i enlighet med artiklarna 43 och 44, belopp som använts för differentierad
behandling i enlighet med artikel 43a och värdet av investeringar i eget kapital, med avseende på
tidigare år (artikel 46.2 g och i i förordning (EU) nr 1303/2013)
35. Ränta och andra vinster som genererats genom betalningar från ESI0,00
fonderna till finansieringsinstrumenten (i euro).
37. Medel som härrör från ESI-fonderna och som använts i enlighet med
0,00
artiklarna 44 och 43a
37.1 varav belopp som betalats för differentierad behandling av investerare
0,00
som verkar enligt principen om marknadsekonomi, som tillhandahåller
motpartsmedel till ESI-fondernas stöd till finansieringsinstrumenten eller som
saminvesterar på slutmottagarnivå (i euro)
37.2. varav belopp som betalats för förvaltningskostnader som uppstått eller
0,00
förvaltningsavgifter som betalats ut till finansieringsinstrumentet (i euro)
37.3 varav belopp för att täcka förlusterna i det nominella beloppet för
0,00
bidraget från de europeiska struktur- och investeringsfonderna till
finansieringsinstrumentet som är resultatet av negativ ränta, om sådana
förluster uppkommer trots aktiv likviditetsförvaltning av de organ som
genomför finansieringsinstrument (i euro)
VIII.
Framgången
med
att
uppnå
den
förväntade
hävstångseffekten
för
finansieringsinstrumentets investeringar samt värdet av investeringar och deltagande (artikel
46.2 h i förordning (EU) nr 1303/2013)
38. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som anskaffats genom finansieringsinstrumentet
(i euro)
38.1. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som anslagits i
finansieringsavtalet med det organ som genomför finansieringsinstrumentet (i
euro)
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38.1A Bidrag enligt EIB:s finansiella produkt som anslagits i
finansieringsavtalet med det organ som genomför finansieringsinstrumentet
(endast för instrument enligt artikel 38.1 c) (i euro)
38.2. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som betalats till
finansieringsinstrumentet (i euro)
38.2.1. varav privata bidrag (euro)
38.2.2. varav privata bidrag (euro)
38.2A Bidrag enligt EIB:s finansiella produkt som betalats till
finansieringsinstrumentet (endast för instrument enligt artikel 38.1 c) (i euro)
II. Beskrivning av finansieringsinstrumentet och genomförandebestämmelserna (artikel 46.2 b i
förordning (EU) nr 1303/2013)
5. Finansieringsinstrumentets namn
Brightly
Ventures I
6. Den officiella adressen/företagsadressen (land och stad) för POSTBOX 3516,
finansieringsinstrumentet
103 69
Stockholm,
Sweden
8. Typ av finansiellt instrument
Fondandelsfond
särskild fond
8.2. Relaterad fondandelsfond
Swedish Venture
Initiative
8.1. Skräddarsydda instrument eller finansieringsinstrument som är förenliga med
Skräddarsydd
standardvillkor, dvs. instrument färdig att använda (”off-the-shelf”).
9. Typ av produkter från finansieringsinstrument: lån, mikrolån, garantier, investeringar i eget
kapital eller därmed likställt kapital, övriga finansiella produkter eller annat stöd som
kombinerats inom ramen för finansieringsinstrumentet i enlighet med artikel 37.7 i förordning
(EU) nr 1303/2013
9.0.1. Lån (≥ 25 000 euro)
Nej
9.0.2. Mikrolån (< 25 000 euro och tillhandahållit till mikroföretag) i enlighet med
Nej
to SEK(2011) 298 slutlig
9.0.3. Garantier
Nej
9.0.4. Investeringar
Ja
9.0.5. Investeringar i eget kapital
Nej
9.0.6. Andra finansiella produkter
Nej
9.0.7. Annat stöd som kombinerats med ett finansieringsinstrument
Nej
9.1. Beskrivning av övriga finansiella produkter
9.2. Annat stöd som kombinerats inom ramen för finansieringsinstrumentet:
bidrag, räntesubvention eller subvention av garantiavgift i enlighet med artikel
37.7 i förordning (EU) nr 1303/2013
10. Finansieringsinstrumentets rättsliga ställning i enlighet med artiklarna 38.6 och Separat
39a.5 b i förordning (EU) nr 1303/2013 (endast för finansieringsinstrument som finansieringsblock
avses i artikel 38.1 b och c): förvaltningskonto som öppnats i det genomförande
organets namn och för den förvaltande myndighetens räkning eller en separat
ekonomisk enhet inom ett finansinstitut
III. Identifiering av det organ som genomför finansieringsinstrumentet och det organ som
genomför fondandelsfonden, i tillämpliga fall, enligt artikel 38.1 a–c i förordning (EU)
nr 1303/2013 (artikel 46.2 c i förordning (EU) nr 1303/2013)
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11. Organ som genomför finansieringsinstrumentet
11.1 Typ av genomförandeorgan i enlighet med artiklarna 38.4 och 39a.5 i
förordning (EU) nr 1303/2013: befintlig eller nyinrättad juridisk person som
inrättats för att genomföra finansieringsinstrument, Europeiska investeringsbanken,
Europeiska investeringsfonden, internationellt finansinstitut där en medlemsstat är
aktieägare, en statligt ägd bank eller ett statligt ägt institut, som etablerats som en
rättslig enhet som bedriver finansiell verksamhet på yrkesmässig basis, ett
privaträttsligt eller offentligrättsligt organ, förvaltande myndighet som
tillhandahåller genomförandeuppgifter direkt (endast för lån eller garantier)
11.1.1. Namnet på det organ som genomför finansieringsinstrumentet

Ett privaträttsligt
eller
offentligrättsligt
organ

Brightly Ventures
I AB
11.1.2. Den officiella adressen/företagsadressen (land och stad) för det organ som POSTBOX 3516,
genomför finansieringsinstrumentet
103 69
Stockholm,
Sweden
12. Förfarande för val av organ som genomför finansieringsinstrumentet: offentlig Annat
upphandling, annat förfarande
12.1. Beskrivning av annat förfarande för val av organ som genomför Selected by the
finansieringsinstrumentet
EIF
13. Datum för undertecknandet av finansieringsavtalet med det organ som
2018-jun-29
genomför finansieringsinstrumentet
IV. Det totala programbidraget per prioritering eller åtgärd som utbetalats till
finansieringsinstrumentet och förvaltningskostnader som uppstått eller förvaltningsavgifter som
betalats ut (artikel 46.2 d och e i förordning (EU) nr 1303/2013)
14. Det totala programbidrag som anslagits i finansieringsavtalet (i euro)
10 752 688,17
14.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro)
5 376 344,09
14.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro) (valfritt)
5 376 344,09
14.1.2. varav bidrag från Sammanhållningsfonden (i euro) (valfritt)
0,00
14.1.3. varav bidrag från ESF (i euro) (valfritt)
0,00
14.1.4. varav bidrag från Ejflu (i euro) (valfritt)
0,00
14.1.5. varav bidrag från EHFF (i euro) (valfritt)
0,00
15. Det totala programbidrag som betalats ut till finansieringsinstrumentet (i euro)
1 364 983,98
15.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro)
682 491,99
15.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro)
682 491,99
15.1.2. varav bidrag från Sammanhållningsfonden (i euro)
0,00
15.1.3. varav bidrag från ESF (i euro)
0,00
15.1.4. varav bidrag från Ejflu (i euro)
0,00
15.1.5. varav bidrag från EHFF (i euro)
0,00
15.2. varav nationell medfinansiering totalt (i euro)
682 491,99
15.2.1. varav nationell offentlig finansiering totalt (i euro)
682 491,99
15.2.2. varav nationell privat finansiering totalt (i euro)
0,00
16. Det totala programbidrag som betalats ut till finansieringsinstrumentet inom
0,00
sysselsättningsinitiativet för unga (1) (i euro)
17. Förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter totalt från programbidrag (i
231 224,73
euro).
17.1. varav grundersättning (i euro)
231 224,73
17.2. varav resultatbaserad ersättning (i euro)
0,00
18. Kapitaliserade förvaltningskostnader och avgifter i enlighet med artikel 42.2 i
förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för slutrapporten)(i euro)
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19. Kapitaliserade räntesubventioner och subventioner av garantiavgifter, i enlighet
med artikel 42.1 c i förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för
slutrapporten) (i euro)
20. Andelen programbidrag till uppföljningsinvesteringar i slutmottagare i enlighet
med artikel 42.3 i förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för
slutrapporten)(i euro)
21. Bidrag i form av mark och/eller fastigheter i finansieringsinstrument i enlighet
med artikel 37.10 i förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för
slutrapporten)(i euro).
V. Det totala stödbelopp som finansieringsinstrumentet betalat ut till slutmottagarna eller till
förmån för slutmottagarna, eller anslagit i garantikontrakt för investeringar i slutmottagare per
ESI-fondprogram och prioritering eller åtgärd (artikel 46.2 e i förordning (EU) nr 1303/2013)
22. Namnet på varje finansiell produkt som det finansiella instrumentet erbjuder Equity
22.1. Typ av finansiell produkt som det finansiella instrumentet erbjuder
Investeringar
24. Det totala programbidrag som anslagits i form av detta lån, garantier,
744 036,98
investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital eller annat avtal om
finansiell produkt som undertecknats med slutmottagare (i euro)
24.1. varav ESI-fondsbidrag totalt (i euro)
372 018,49
25. Det totala programbidrag som betalats till slutmottagarna genom detta lån,
744 036,98
mikrolån, investeringar i eget kapital eller andra produkter, eller, när det gäller,
garantier som anslagits som lån till slutmottagare, per produkt (i euro)
25.1. varav ESI-fondsbidrag totalt (i euro)
372 018,49
25.1.1. varav Eruf (i euro)
372 018,49
25.1.2. varav Sammanhållningsfond (i euro)
0,00
25.1.3. varav ESF (i euro)
0,00
25.1.4. varav Ejflu (i euro)
0,00
25.1.5. varav EHFF (i euro)
0,00
25.2. varav nationell offentlig medfinansiering totalt (i euro)
372 018,49
25.3. varav nationell privat medfinansiering totalt (i euro)
0,00
27. Antalet lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt
3
kapital/andra avtal om finansiella produkter som undertecknats med slutmottagare,
per produkt
28. Antalet lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt
3
kapital/andra investeringar i finansiella produkter som gjorts i slutmottagare, per
produkt
29. Antal finansiella mottagare som stöds av den finansiella produkten
3
29.1. varav stora företag
0
29.2. varav små och medelstora företag
3
29.2.1. varav mikroföretag
1
29.3. varav enskilda personer/fysiska personer
0
29.4. varav andra typer av slutmottagare som fått stöd
0
29.4.1. beskrivning av andra typer av slutmottagare som fått stöd
38. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som anskaffats genom finansieringsinstrumentet
(i euro)
38.3. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som mobiliserats på
slutmottagarnivå (i euro)
38.3.1. varav privata bidrag (euro)
38.3.2. varav privata bidrag (euro)
38.3A Bidrag enligt EIB:s finansiella produkt som mobiliserats på
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slutmottagarnivå (endast för instrument enligt artikel 38.1 c) (i euro)
39. Förväntad och uppnådd hävstångseffekt, med hänvisning till finansieringsavtalet
39.1. Förväntad hävstångseffekt för lån/garantier/investeringar i eget kapital eller
5,58
därmed likställt kapital/annan finansiell produkt, med hänvisning till
finansieringsavtalet, per produkt.
39.2. Uppnådd hävstångseffekt vid slutet av rapporteringsåret för
0,79
lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital/annan
finansiell produkt, per produkt
39.3. Investering som mobiliserats genom Esif-finansieringsinstrument för
lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital, per produkt
(frivilligt)
40. Värdet av och deltagande i investeringar (i euro)
744 037,00
VI. Finansieringsinstrumentets resultat inklusive framgången med dess inrättande och val av
organ som genomför finansieringsinstrumentet (inklusive organ som genomför en
fondandelsfond) (artikel 46.2 f i förordning (EU) nr 1303/2013)
32. Uppgifter om finansieringsinstrumentet fortfarande användes i slutet av
Ja
rapporteringsåret
32.1. Om finansieringsinstrumentet inte användes i slutet av rapporteringsåret,
datumet för avslut
VII. Ränta och andra vinster som genererats genom stöd från ESI-fonderna till
finansieringsinstrumentet och programmedel som betalats tillbaka till finansieringsinstrumentet
från investeringar i enlighet med artiklarna 43 och 44, belopp som använts för differentierad
behandling i enlighet med artikel 43a och värdet av investeringar i eget kapital, med avseende på
tidigare år (artikel 46.2 g och i i förordning (EU) nr 1303/2013)
35. Ränta och andra vinster som genererats genom betalningar från ESI-fonderna
69,89
till finansieringsinstrumenten (i euro).
36. Belopp som återbetalats till finansieringsinstrument och som kan härledas till
0,00
stöd från ESI-fonderna i slutet av rapporteringsåret (i euro)
36.1. varav återbetalningar av kapital (i euro)
0,00
36.2. varav kapitalvinster och andra inkomster (i euro)
0,00
37. Medel som härrör från ESI-fonderna och som använts i enlighet med artiklarna
0,00
44 och 43a
37.1 varav belopp som betalats för differentierad behandling av investerare som
0,00
verkar enligt principen om marknadsekonomi, som tillhandahåller motpartsmedel
till ESI-fondernas stöd till finansieringsinstrumenten eller som saminvesterar på
slutmottagarnivå (i euro)
37.2. varav belopp som betalats för förvaltningskostnader som uppstått eller
0,00
förvaltningsavgifter som betalats ut till finansieringsinstrumentet (i euro)
37.3 varav belopp för att täcka förlusterna i det nominella beloppet för bidraget
0,00
från de europeiska struktur- och investeringsfonderna till finansieringsinstrumentet
som är resultatet av negativ ränta, om sådana förluster uppkommer trots aktiv
likviditetsförvaltning av de organ som genomför finansieringsinstrument (i euro)
VIII.
Framgången
med
att
uppnå
den
förväntade
hävstångseffekten
för
finansieringsinstrumentets investeringar samt värdet av investeringar och deltagande (artikel
46.2 h i förordning (EU) nr 1303/2013)
38. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som anskaffats genom finansieringsinstrumentet
(i euro)
38.1. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som anslagits i
finansieringsavtalet med det organ som genomför finansieringsinstrumentet (i
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euro)
38.1A Bidrag enligt EIB:s finansiella produkt som anslagits i finansieringsavtalet
0,00
med det organ som genomför finansieringsinstrumentet (endast för instrument
enligt artikel 38.1 c) (i euro)
38.2. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som betalats till
finansieringsinstrumentet (i euro)
38.2.1. varav privata bidrag (euro)
38.2.2. varav privata bidrag (euro)
38.2A Bidrag enligt EIB:s finansiella produkt som betalats till
finansieringsinstrumentet (endast för instrument enligt artikel 38.1 c) (i euro)
IX. Finansieringsinstrumentets bidrag till att uppnå indikatorerna för prioriteringen eller
åtgärden i fråga (artikel 46.2 j i förordning (EU) nr 1303/2013)
41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket det finansiella CO01 - Produktiv
instrumentet bidrar
investering: Antal
företag som får
stöd
41.1. Målvärde för resultatindikatorn
16,00
41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande till målvärdet för
3,00
resultatindikatorn
41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket det finansiella CO03 - Produktiv
instrumentet bidrar
investering: Antal
företag som får
annat ekonomiskt
stöd än bidrag
41.1. Målvärde för resultatindikatorn
16,00
41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande till målvärdet för
3,00
resultatindikatorn
41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket det finansiella CO07 - Produktiv
instrumentet bidrar
investering:
Privata
investeringar som
matchar
offentligt stöd till
små och
medelstora
företag (annat än
bidrag)
41.1. Målvärde för resultatindikatorn
14 026 318,40
41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande till målvärdet för
0,00
resultatindikatorn
II. Beskrivning av finansieringsinstrumentet och genomförandebestämmelserna (artikel 46.2 b i
förordning (EU) nr 1303/2013)
5. Finansieringsinstrumentets namn
Luminar
Ventures I
6. Den officiella adressen/företagsadressen (land och stad) för BOX 3312, 103
finansieringsinstrumentet
66 Stockholm
Sweden
8. Typ av finansiellt instrument
Fondandelsfond
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särskild fond
Swedish Venture
Initiative
8.1. Skräddarsydda instrument eller finansieringsinstrument som är förenliga med
Skräddarsydd
standardvillkor, dvs. instrument färdig att använda (”off-the-shelf”).
9. Typ av produkter från finansieringsinstrument: lån, mikrolån, garantier, investeringar i eget
kapital eller därmed likställt kapital, övriga finansiella produkter eller annat stöd som
kombinerats inom ramen för finansieringsinstrumentet i enlighet med artikel 37.7 i förordning
(EU) nr 1303/2013
9.0.1. Lån (≥ 25 000 euro)
Nej
9.0.2. Mikrolån (< 25 000 euro och tillhandahållit till mikroföretag) i enlighet med
Nej
to SEK(2011) 298 slutlig
9.0.3. Garantier
Nej
9.0.4. Investeringar
Ja
9.0.5. Investeringar i eget kapital
Nej
9.0.6. Andra finansiella produkter
Nej
9.0.7. Annat stöd som kombinerats med ett finansieringsinstrument
Nej
9.1. Beskrivning av övriga finansiella produkter
9.2. Annat stöd som kombinerats inom ramen för finansieringsinstrumentet:
bidrag, räntesubvention eller subvention av garantiavgift i enlighet med artikel
37.7 i förordning (EU) nr 1303/2013
10. Finansieringsinstrumentets rättsliga ställning i enlighet med artiklarna 38.6 och Separat
39a.5 b i förordning (EU) nr 1303/2013 (endast för finansieringsinstrument som finansieringsblock
avses i artikel 38.1 b och c): förvaltningskonto som öppnats i det genomförande
organets namn och för den förvaltande myndighetens räkning eller en separat
ekonomisk enhet inom ett finansinstitut
III. Identifiering av det organ som genomför finansieringsinstrumentet och det organ som
genomför fondandelsfonden, i tillämpliga fall, enligt artikel 38.1 a–c i förordning (EU)
nr 1303/2013 (artikel 46.2 c i förordning (EU) nr 1303/2013)
11. Organ som genomför finansieringsinstrumentet
11.1 Typ av genomförandeorgan i enlighet med artiklarna 38.4 och 39a.5 i Ett privaträttsligt
förordning (EU) nr 1303/2013: befintlig eller nyinrättad juridisk person som eller
inrättats för att genomföra finansieringsinstrument, Europeiska investeringsbanken, offentligrättsligt
Europeiska investeringsfonden, internationellt finansinstitut där en medlemsstat är organ
aktieägare, en statligt ägd bank eller ett statligt ägt institut, som etablerats som en
rättslig enhet som bedriver finansiell verksamhet på yrkesmässig basis, ett
privaträttsligt eller offentligrättsligt organ, förvaltande myndighet som
tillhandahåller genomförandeuppgifter direkt (endast för lån eller garantier)
11.1.1. Namnet på det organ som genomför finansieringsinstrumentet
Luminar Ventures
AB
11.1.2. Den officiella adressen/företagsadressen (land och stad) för det organ som BOX 3312, 10366
genomför finansieringsinstrumentet
Stockholm
Sweden
12. Förfarande för val av organ som genomför finansieringsinstrumentet: offentlig Annat
upphandling, annat förfarande
12.1. Beskrivning av annat förfarande för val av organ som genomför Selected by EIF
finansieringsinstrumentet
13. Datum för undertecknandet av finansieringsavtalet med det organ som
2017-dec-22
genomför finansieringsinstrumentet
8.2. Relaterad fondandelsfond
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IV. Det totala programbidraget per prioritering eller åtgärd som utbetalats till
finansieringsinstrumentet och förvaltningskostnader som uppstått eller förvaltningsavgifter som
betalats ut (artikel 46.2 d och e i förordning (EU) nr 1303/2013)
14. Det totala programbidrag som anslagits i finansieringsavtalet (i euro)
14 336 917,53
14.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro)
7 168 458,76
14.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro) (valfritt)
7 168 458,76
14.1.2. varav bidrag från Sammanhållningsfonden (i euro) (valfritt)
0,00
14.1.3. varav bidrag från ESF (i euro) (valfritt)
0,00
14.1.4. varav bidrag från Ejflu (i euro) (valfritt)
0,00
14.1.5. varav bidrag från EHFF (i euro) (valfritt)
0,00
15. Det totala programbidrag som betalats ut till finansieringsinstrumentet (i euro)
3 405 304,62
15.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro)
1 702 652,31
15.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro)
1 702 652,31
15.1.2. varav bidrag från Sammanhållningsfonden (i euro)
0,00
15.1.3. varav bidrag från ESF (i euro)
0,00
15.1.4. varav bidrag från Ejflu (i euro)
0,00
15.1.5. varav bidrag från EHFF (i euro)
0,00
15.2. varav nationell medfinansiering totalt (i euro)
1 702 652,31
15.2.1. varav nationell offentlig finansiering totalt (i euro)
1 702 652,31
15.2.2. varav nationell privat finansiering totalt (i euro)
0,00
16. Det totala programbidrag som betalats ut till finansieringsinstrumentet inom
0,00
sysselsättningsinitiativet för unga (1) (i euro)
17. Förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter totalt från programbidrag (i
700 533,66
euro).
17.1. varav grundersättning (i euro)
700 533,66
17.2. varav resultatbaserad ersättning (i euro)
0,00
18. Kapitaliserade förvaltningskostnader och avgifter i enlighet med artikel 42.2 i
förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för slutrapporten)(i euro)
19. Kapitaliserade räntesubventioner och subventioner av garantiavgifter, i enlighet
med artikel 42.1 c i förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för
slutrapporten) (i euro)
20. Andelen programbidrag till uppföljningsinvesteringar i slutmottagare i enlighet
med artikel 42.3 i förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för
slutrapporten)(i euro)
21. Bidrag i form av mark och/eller fastigheter i finansieringsinstrument i enlighet
med artikel 37.10 i förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för
slutrapporten)(i euro).
V. Det totala stödbelopp som finansieringsinstrumentet betalat ut till slutmottagarna eller till
förmån för slutmottagarna, eller anslagit i garantikontrakt för investeringar i slutmottagare per
ESI-fondprogram och prioritering eller åtgärd (artikel 46.2 e i förordning (EU) nr 1303/2013)
22. Namnet på varje finansiell produkt som det finansiella instrumentet erbjuder Equity
22.1. Typ av finansiell produkt som det finansiella instrumentet erbjuder
Investeringar
24. Det totala programbidrag som anslagits i form av detta lån, garantier,
2 176 466,88
investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital eller annat avtal om
finansiell produkt som undertecknats med slutmottagare (i euro)
24.1. varav ESI-fondsbidrag totalt (i euro)
1 088 233,44
25. Det totala programbidrag som betalats till slutmottagarna genom detta lån,
2 176 466,88
mikrolån, investeringar i eget kapital eller andra produkter, eller, när det gäller,
garantier som anslagits som lån till slutmottagare, per produkt (i euro)
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25.1. varav ESI-fondsbidrag totalt (i euro)
1 088 233,44
25.1.1. varav Eruf (i euro)
1 088 233,44
25.1.2. varav Sammanhållningsfond (i euro)
0,00
25.1.3. varav ESF (i euro)
0,00
25.1.4. varav Ejflu (i euro)
0,00
25.1.5. varav EHFF (i euro)
0,00
25.2. varav nationell offentlig medfinansiering totalt (i euro)
1 088 233,44
25.3. varav nationell privat medfinansiering totalt (i euro)
0,00
27. Antalet lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt
10
kapital/andra avtal om finansiella produkter som undertecknats med slutmottagare,
per produkt
28. Antalet lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt
10
kapital/andra investeringar i finansiella produkter som gjorts i slutmottagare, per
produkt
29. Antal finansiella mottagare som stöds av den finansiella produkten
10
29.1. varav stora företag
0
29.2. varav små och medelstora företag
10
29.2.1. varav mikroföretag
6
29.3. varav enskilda personer/fysiska personer
0
29.4. varav andra typer av slutmottagare som fått stöd
0
29.4.1. beskrivning av andra typer av slutmottagare som fått stöd
38. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som anskaffats genom finansieringsinstrumentet
(i euro)
38.3. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som mobiliserats på
slutmottagarnivå (i euro)
38.3.1. varav privata bidrag (euro)
38.3.2. varav privata bidrag (euro)
38.3A Bidrag enligt EIB:s finansiella produkt som mobiliserats på
slutmottagarnivå (endast för instrument enligt artikel 38.1 c) (i euro)
39. Förväntad och uppnådd hävstångseffekt, med hänvisning till finansieringsavtalet
39.1. Förväntad hävstångseffekt för lån/garantier/investeringar i eget kapital eller
5,58
därmed likställt kapital/annan finansiell produkt, med hänvisning till
finansieringsavtalet, per produkt.
39.2. Uppnådd hävstångseffekt vid slutet av rapporteringsåret för
0,77
lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital/annan
finansiell produkt, per produkt
39.3. Investering som mobiliserats genom Esif-finansieringsinstrument för
lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital, per produkt
(frivilligt)
40. Värdet av och deltagande i investeringar (i euro)
2 346 154,14
VI. Finansieringsinstrumentets resultat inklusive framgången med dess inrättande och val av
organ som genomför finansieringsinstrumentet (inklusive organ som genomför en
fondandelsfond) (artikel 46.2 f i förordning (EU) nr 1303/2013)
32. Uppgifter om finansieringsinstrumentet fortfarande användes i slutet av
Ja
rapporteringsåret
32.1. Om finansieringsinstrumentet inte användes i slutet av rapporteringsåret,
datumet för avslut
VII. Ränta och andra vinster som genererats genom stöd från ESI-fonderna till
finansieringsinstrumentet och programmedel som betalats tillbaka till finansieringsinstrumentet
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från investeringar i enlighet med artiklarna 43 och 44, belopp som använts för differentierad
behandling i enlighet med artikel 43a och värdet av investeringar i eget kapital, med avseende på
tidigare år (artikel 46.2 g och i i förordning (EU) nr 1303/2013)
35. Ränta och andra vinster som genererats genom betalningar från ESI-fonderna
0,00
till finansieringsinstrumenten (i euro).
36. Belopp som återbetalats till finansieringsinstrument och som kan härledas till
0,00
stöd från ESI-fonderna i slutet av rapporteringsåret (i euro)
36.1. varav återbetalningar av kapital (i euro)
0,00
36.2. varav kapitalvinster och andra inkomster (i euro)
0,00
37. Medel som härrör från ESI-fonderna och som använts i enlighet med artiklarna
0,00
44 och 43a
37.1 varav belopp som betalats för differentierad behandling av investerare som
0,00
verkar enligt principen om marknadsekonomi, som tillhandahåller motpartsmedel
till ESI-fondernas stöd till finansieringsinstrumenten eller som saminvesterar på
slutmottagarnivå (i euro)
37.2. varav belopp som betalats för förvaltningskostnader som uppstått eller
0,00
förvaltningsavgifter som betalats ut till finansieringsinstrumentet (i euro)
37.3 varav belopp för att täcka förlusterna i det nominella beloppet för bidraget
0,00
från de europeiska struktur- och investeringsfonderna till finansieringsinstrumentet
som är resultatet av negativ ränta, om sådana förluster uppkommer trots aktiv
likviditetsförvaltning av de organ som genomför finansieringsinstrument (i euro)
VIII.
Framgången
med
att
uppnå
den
förväntade
hävstångseffekten
för
finansieringsinstrumentets investeringar samt värdet av investeringar och deltagande (artikel
46.2 h i förordning (EU) nr 1303/2013)
38. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som anskaffats genom finansieringsinstrumentet
(i euro)
38.1. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som anslagits i
finansieringsavtalet med det organ som genomför finansieringsinstrumentet (i
euro)
38.1A Bidrag enligt EIB:s finansiella produkt som anslagits i finansieringsavtalet
0,00
med det organ som genomför finansieringsinstrumentet (endast för instrument
enligt artikel 38.1 c) (i euro)
38.2. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som betalats till
finansieringsinstrumentet (i euro)
38.2.1. varav privata bidrag (euro)
38.2.2. varav privata bidrag (euro)
38.2A Bidrag enligt EIB:s finansiella produkt som betalats till
finansieringsinstrumentet (endast för instrument enligt artikel 38.1 c) (i euro)
IX. Finansieringsinstrumentets bidrag till att uppnå indikatorerna för prioriteringen eller
åtgärden i fråga (artikel 46.2 j i förordning (EU) nr 1303/2013)
41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket det finansiella CO07 - Produktiv
instrumentet bidrar
investering:
Privata
investeringar som
matchar
offentligt stöd till
små och
medelstora
företag (annat än
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bidrag)
41.1. Målvärde för resultatindikatorn
18 701 757,70
41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande till målvärdet för
7 145 330,00
resultatindikatorn
41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket det finansiella CO03 - Produktiv
instrumentet bidrar
investering: Antal
företag som får
annat ekonomiskt
stöd än bidrag
41.1. Målvärde för resultatindikatorn
22,00
41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande till målvärdet för
10,00
resultatindikatorn
41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket det finansiella CO01 - Produktiv
instrumentet bidrar
investering: Antal
företag som får
stöd
41.1. Målvärde för resultatindikatorn
22,00
41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande till målvärdet för
10,00
resultatindikatorn
II. Beskrivning av finansieringsinstrumentet och genomförandebestämmelserna (artikel 46.2 b i
förordning (EU) nr 1303/2013)
5. Finansieringsinstrumentets namn
Spintop
Investment
Partners III
6. Den officiella adressen/företagsadressen (land och stad) för Eriksbergsvägen
finansieringsinstrumentet
44, 831 43
Östersund
8. Typ av finansiellt instrument
Fondandelsfond
särskild fond
8.2. Relaterad fondandelsfond
Swedish Venture
Initiative
8.1. Skräddarsydda instrument eller finansieringsinstrument som är förenliga med
Skräddarsydd
standardvillkor, dvs. instrument färdig att använda (”off-the-shelf”).
9. Typ av produkter från finansieringsinstrument: lån, mikrolån, garantier, investeringar i eget
kapital eller därmed likställt kapital, övriga finansiella produkter eller annat stöd som
kombinerats inom ramen för finansieringsinstrumentet i enlighet med artikel 37.7 i förordning
(EU) nr 1303/2013
9.0.1. Lån (≥ 25 000 euro)
Nej
9.0.2. Mikrolån (< 25 000 euro och tillhandahållit till mikroföretag) i enlighet med
Nej
to SEK(2011) 298 slutlig
9.0.3. Garantier
Nej
9.0.4. Investeringar
Ja
9.0.5. Investeringar i eget kapital
Nej
9.0.6. Andra finansiella produkter
Nej
9.0.7. Annat stöd som kombinerats med ett finansieringsinstrument
Nej
9.1. Beskrivning av övriga finansiella produkter
9.2. Annat stöd som kombinerats inom ramen för finansieringsinstrumentet:
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bidrag, räntesubvention eller subvention av garantiavgift i enlighet med artikel
37.7 i förordning (EU) nr 1303/2013
10. Finansieringsinstrumentets rättsliga ställning i enlighet med artiklarna 38.6 och Separat
39a.5 b i förordning (EU) nr 1303/2013 (endast för finansieringsinstrument som finansieringsblock
avses i artikel 38.1 b och c): förvaltningskonto som öppnats i det genomförande
organets namn och för den förvaltande myndighetens räkning eller en separat
ekonomisk enhet inom ett finansinstitut
III. Identifiering av det organ som genomför finansieringsinstrumentet och det organ som
genomför fondandelsfonden, i tillämpliga fall, enligt artikel 38.1 a–c i förordning (EU)
nr 1303/2013 (artikel 46.2 c i förordning (EU) nr 1303/2013)
11. Organ som genomför finansieringsinstrumentet
11.1 Typ av genomförandeorgan i enlighet med artiklarna 38.4 och 39a.5 i Ett privaträttsligt
förordning (EU) nr 1303/2013: befintlig eller nyinrättad juridisk person som eller
inrättats för att genomföra finansieringsinstrument, Europeiska investeringsbanken, offentligrättsligt
Europeiska investeringsfonden, internationellt finansinstitut där en medlemsstat är organ
aktieägare, en statligt ägd bank eller ett statligt ägt institut, som etablerats som en
rättslig enhet som bedriver finansiell verksamhet på yrkesmässig basis, ett
privaträttsligt eller offentligrättsligt organ, förvaltande myndighet som
tillhandahåller genomförandeuppgifter direkt (endast för lån eller garantier)
11.1.1. Namnet på det organ som genomför finansieringsinstrumentet
Spintop
Investment
Partners III AB
11.1.2. Den officiella adressen/företagsadressen (land och stad) för det organ som Eriksbergsvägen
genomför finansieringsinstrumentet
44, 831 43
Östersund
12. Förfarande för val av organ som genomför finansieringsinstrumentet: offentlig Annat
upphandling, annat förfarande
12.1. Beskrivning av annat förfarande för val av organ som genomför Selected by the
finansieringsinstrumentet
EIF
13. Datum för undertecknandet av finansieringsavtalet med det organ som
2018-jun-15
genomför finansieringsinstrumentet
IV. Det totala programbidraget per prioritering eller åtgärd som utbetalats till
finansieringsinstrumentet och förvaltningskostnader som uppstått eller förvaltningsavgifter som
betalats ut (artikel 46.2 d och e i förordning (EU) nr 1303/2013)
14. Det totala programbidrag som anslagits i finansieringsavtalet (i euro)
14 336 917,53
14.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro)
7 168 458,76
14.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro) (valfritt)
7 168 458,76
14.1.2. varav bidrag från Sammanhållningsfonden (i euro) (valfritt)
0,00
14.1.3. varav bidrag från ESF (i euro) (valfritt)
0,00
14.1.4. varav bidrag från Ejflu (i euro) (valfritt)
0,00
14.1.5. varav bidrag från EHFF (i euro) (valfritt)
0,00
15. Det totala programbidrag som betalats ut till finansieringsinstrumentet (i euro)
2 063 006,66
15.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro)
1 031 503,33
15.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro)
1 031 503,33
15.1.2. varav bidrag från Sammanhållningsfonden (i euro)
0,00
15.1.3. varav bidrag från ESF (i euro)
0,00
15.1.4. varav bidrag från Ejflu (i euro)
0,00
15.1.5. varav bidrag från EHFF (i euro)
0,00
15.2. varav nationell medfinansiering totalt (i euro)
1 031 503,33
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15.2.1. varav nationell offentlig finansiering totalt (i euro)
1 031 503,33
15.2.2. varav nationell privat finansiering totalt (i euro)
0,00
16. Det totala programbidrag som betalats ut till finansieringsinstrumentet inom
0,00
sysselsättningsinitiativet för unga (1) (i euro)
17. Förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter totalt från programbidrag (i
574 682,37
euro).
17.1. varav grundersättning (i euro)
574 682,37
17.2. varav resultatbaserad ersättning (i euro)
0,00
18. Kapitaliserade förvaltningskostnader och avgifter i enlighet med artikel 42.2 i
förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för slutrapporten)(i euro)
19. Kapitaliserade räntesubventioner och subventioner av garantiavgifter, i enlighet
med artikel 42.1 c i förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för
slutrapporten) (i euro)
20. Andelen programbidrag till uppföljningsinvesteringar i slutmottagare i enlighet
med artikel 42.3 i förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för
slutrapporten)(i euro)
21. Bidrag i form av mark och/eller fastigheter i finansieringsinstrument i enlighet
med artikel 37.10 i förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för
slutrapporten)(i euro).
V. Det totala stödbelopp som finansieringsinstrumentet betalat ut till slutmottagarna eller till
förmån för slutmottagarna, eller anslagit i garantikontrakt för investeringar i slutmottagare per
ESI-fondprogram och prioritering eller åtgärd (artikel 46.2 e i förordning (EU) nr 1303/2013)
22. Namnet på varje finansiell produkt som det finansiella instrumentet erbjuder Equity
22.1. Typ av finansiell produkt som det finansiella instrumentet erbjuder
Investeringar
24. Det totala programbidrag som anslagits i form av detta lån, garantier,
1 488 324,62
investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital eller annat avtal om
finansiell produkt som undertecknats med slutmottagare (i euro)
24.1. varav ESI-fondsbidrag totalt (i euro)
744 162,31
25. Det totala programbidrag som betalats till slutmottagarna genom detta lån,
1 488 324,62
mikrolån, investeringar i eget kapital eller andra produkter, eller, när det gäller,
garantier som anslagits som lån till slutmottagare, per produkt (i euro)
25.1. varav ESI-fondsbidrag totalt (i euro)
744 162,31
25.1.1. varav Eruf (i euro)
744 162,31
25.1.2. varav Sammanhållningsfond (i euro)
0,00
25.1.3. varav ESF (i euro)
0,00
25.1.4. varav Ejflu (i euro)
0,00
25.1.5. varav EHFF (i euro)
0,00
25.2. varav nationell offentlig medfinansiering totalt (i euro)
744 162,31
25.3. varav nationell privat medfinansiering totalt (i euro)
0,00
27. Antalet lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt
4
kapital/andra avtal om finansiella produkter som undertecknats med slutmottagare,
per produkt
28. Antalet lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt
4
kapital/andra investeringar i finansiella produkter som gjorts i slutmottagare, per
produkt
29. Antal finansiella mottagare som stöds av den finansiella produkten
4
29.1. varav stora företag
0
29.2. varav små och medelstora företag
4
29.2.1. varav mikroföretag
0
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29.3. varav enskilda personer/fysiska personer
0
29.4. varav andra typer av slutmottagare som fått stöd
0
29.4.1. beskrivning av andra typer av slutmottagare som fått stöd
38. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som anskaffats genom finansieringsinstrumentet
(i euro)
38.3. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som mobiliserats på
slutmottagarnivå (i euro)
38.3.1. varav privata bidrag (euro)
38.3.2. varav privata bidrag (euro)
38.3A Bidrag enligt EIB:s finansiella produkt som mobiliserats på
slutmottagarnivå (endast för instrument enligt artikel 38.1 c) (i euro)
39. Förväntad och uppnådd hävstångseffekt, med hänvisning till finansieringsavtalet
39.1. Förväntad hävstångseffekt för lån/garantier/investeringar i eget kapital eller
5,58
därmed likställt kapital/annan finansiell produkt, med hänvisning till
finansieringsavtalet, per produkt.
39.2. Uppnådd hävstångseffekt vid slutet av rapporteringsåret för
0,73
lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital/annan
finansiell produkt, per produkt
39.3. Investering som mobiliserats genom Esif-finansieringsinstrument för
lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital, per produkt
(frivilligt)
40. Värdet av och deltagande i investeringar (i euro)
1 488 324,17
VI. Finansieringsinstrumentets resultat inklusive framgången med dess inrättande och val av
organ som genomför finansieringsinstrumentet (inklusive organ som genomför en
fondandelsfond) (artikel 46.2 f i förordning (EU) nr 1303/2013)
32. Uppgifter om finansieringsinstrumentet fortfarande användes i slutet av
Ja
rapporteringsåret
32.1. Om finansieringsinstrumentet inte användes i slutet av rapporteringsåret,
datumet för avslut
VII. Ränta och andra vinster som genererats genom stöd från ESI-fonderna till
finansieringsinstrumentet och programmedel som betalats tillbaka till finansieringsinstrumentet
från investeringar i enlighet med artiklarna 43 och 44, belopp som använts för differentierad
behandling i enlighet med artikel 43a och värdet av investeringar i eget kapital, med avseende på
tidigare år (artikel 46.2 g och i i förordning (EU) nr 1303/2013)
35. Ränta och andra vinster som genererats genom betalningar från ESI-fonderna
0,00
till finansieringsinstrumenten (i euro).
36. Belopp som återbetalats till finansieringsinstrument och som kan härledas till
0,00
stöd från ESI-fonderna i slutet av rapporteringsåret (i euro)
36.1. varav återbetalningar av kapital (i euro)
0,00
36.2. varav kapitalvinster och andra inkomster (i euro)
0,00
37. Medel som härrör från ESI-fonderna och som använts i enlighet med artiklarna
0,00
44 och 43a
37.1 varav belopp som betalats för differentierad behandling av investerare som
0,00
verkar enligt principen om marknadsekonomi, som tillhandahåller motpartsmedel
till ESI-fondernas stöd till finansieringsinstrumenten eller som saminvesterar på
slutmottagarnivå (i euro)
37.2. varav belopp som betalats för förvaltningskostnader som uppstått eller
0,00
förvaltningsavgifter som betalats ut till finansieringsinstrumentet (i euro)
37.3 varav belopp för att täcka förlusterna i det nominella beloppet för bidraget
0,00
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från de europeiska struktur- och investeringsfonderna till finansieringsinstrumentet
som är resultatet av negativ ränta, om sådana förluster uppkommer trots aktiv
likviditetsförvaltning av de organ som genomför finansieringsinstrument (i euro)
VIII.
Framgången
med
att
uppnå
den
förväntade
hävstångseffekten
för
finansieringsinstrumentets investeringar samt värdet av investeringar och deltagande (artikel
46.2 h i förordning (EU) nr 1303/2013)
38. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som anskaffats genom finansieringsinstrumentet
(i euro)
38.1. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som anslagits i
finansieringsavtalet med det organ som genomför finansieringsinstrumentet (i
euro)
38.1A Bidrag enligt EIB:s finansiella produkt som anslagits i finansieringsavtalet
med det organ som genomför finansieringsinstrumentet (endast för instrument
enligt artikel 38.1 c) (i euro)
38.2. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som betalats till
finansieringsinstrumentet (i euro)
38.2.1. varav privata bidrag (euro)
38.2.2. varav privata bidrag (euro)
38.2A Bidrag enligt EIB:s finansiella produkt som betalats till
finansieringsinstrumentet (endast för instrument enligt artikel 38.1 c) (i euro)
IX. Finansieringsinstrumentets bidrag till att uppnå indikatorerna för prioriteringen eller
åtgärden i fråga (artikel 46.2 j i förordning (EU) nr 1303/2013)
41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket det finansiella CO03 - Produktiv
instrumentet bidrar
investering: Antal
företag som får
annat ekonomiskt
stöd än bidrag
41.1. Målvärde för resultatindikatorn
22,00
41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande till målvärdet för
4,00
resultatindikatorn
41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket det finansiella CO07 - Produktiv
instrumentet bidrar
investering:
Privata
investeringar som
matchar
offentligt stöd till
små och
medelstora
företag (annat än
bidrag)
41.1. Målvärde för resultatindikatorn
18 701 757,70
41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande till målvärdet för
2 976 649,25
resultatindikatorn
41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket det finansiella CO01 - Produktiv
instrumentet bidrar
investering: Antal
företag som får
stöd
41.1. Målvärde för resultatindikatorn
22,00
41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande till målvärdet för
4,00
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resultatindikatorn
I. Från vilket program och vilken prioritering eller åtgärd ESI-fondernas stöd kommer (artikel
46.2 a i förordning (EU) nr 1303/2013)
1. Insatsområden eller prioriterade åtgärder som stöder finansieringsinstrumentet, inklusive
fondandelsfond i ESI-fondsprogrammet.
1.1. Insatsområde som stöder finansieringsinstrumentet i ESI- 3 - Stödja övergången
fondsprogrammet
till en koldioxidsnål
ekonomi i alla sektorer
2. Namnet på den eller de ESI-fonder som stöder finansieringsinstrumentet Eruf
inom insatsområdet eller den prioriterade åtgärden
3. Det eller de tematiska mål som avses i artikel 9 första stycket i förordning 04 - Stödja
(EU) nr 1303/2013 och som får stöd från finansieringsinstrumentet
övergången till en
koldioxidsnål ekonomi
inom alla sektorer
3.1 ESI-medel som anslagits i finansieringsöverenskommelser från det
34 946 237,00
individuella tematiska mål som valts i fält 3 (valfritt)
4. Andra ESI-fondprogram som ger bidrag till finansieringsinstrumentet
4.1. CCI-numret för varje övrigt ESI-fondprogram som ger bidrag till
finansieringsinstrumentet
30. Datum för slutförande av förhandsbedömningen
2015-feb-06
31. Val av organ som genomför finansieringsinstrumentet
31.1. Har urval- eller utnämningsprocessen redan inletts
Ja
II. Beskrivning av finansieringsinstrumentet och genomförandebestämmelserna (artikel 46.2 b i
förordning (EU) nr 1303/2013)
5. Finansieringsinstrumentets namn
ALMI Invest
Greentech
6. Den officiella adressen/företagsadressen (land och stad) för Vasagatan 11,
finansieringsinstrumentet
Stockholm, Sverige
7. Genomförandebestämmelser
7.1. Finansieringsinstrument som inrättats på unionsnivå och förvaltas direkt
Nej
eller indirekt av kommissionen vilka avses i artikel 38.1 a i förordning (EU)
nr 1303/2013, och som får bidrag från ESI-fondsprogrammet.
7.1.1. Namnet på finansieringsinstrument på unionsnivå
7.2 Finansieringsinstrument som inrättats på nationell, regional, transnationell Delegering av
eller gränsöverskridande nivå och som förvaltas av den förvaltande genomförandeuppgifter
myndigheten eller på dess ansvar i enlighet med artikel 38.1 b och som får till ett annat
bidrag från ESI-fondsprogrammet enligt artikel 38.4 a, b, c och d i förordning offentligrättsligt eller
(EU) nr 1303/2013
privaträttsligt organ
7.3 Finansieringsinstrument som kombinerar ett ekonomiskt bidrag från den
förvaltande myndigheten med EIB:s finansiella produkter inom ramen för
Europeiska fonden för strategiska investeringar i enlighet med artikel 39a och
som avses i artikel 38.1 c
8. Typ av finansiellt instrument
Särskild fond
8.1. Skräddarsydda instrument eller finansieringsinstrument som är förenliga
Skräddarsydd
med standardvillkor, dvs. instrument färdig att använda (”off-the-shelf”).
9. Typ av produkter från finansieringsinstrument: lån, mikrolån, garantier, investeringar i eget
kapital eller därmed likställt kapital, övriga finansiella produkter eller annat stöd som
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kombinerats inom ramen för finansieringsinstrumentet i enlighet med artikel 37.7 i förordning
(EU) nr 1303/2013
9.0.1. Lån (≥ 25 000 euro)
Nej
9.0.2. Mikrolån (< 25 000 euro och tillhandahållit till mikroföretag) i enlighet
Nej
med to SEK(2011) 298 slutlig
9.0.3. Garantier
Nej
9.0.4. Investeringar
Ja
9.0.5. Investeringar i eget kapital
Ja
9.0.6. Andra finansiella produkter
Nej
9.0.7. Annat stöd som kombinerats med ett finansieringsinstrument
Nej
9.1. Beskrivning av övriga finansiella produkter
9.2. Annat stöd som kombinerats inom ramen för finansieringsinstrumentet:
bidrag, räntesubvention eller subvention av garantiavgift i enlighet med
artikel 37.7 i förordning (EU) nr 1303/2013
10. Finansieringsinstrumentets rättsliga ställning i enlighet med artiklarna Separat
38.6 och 39a.5 b i förordning (EU) nr 1303/2013 (endast för finansieringsblock
finansieringsinstrument som avses i artikel 38.1 b och c): förvaltningskonto
som öppnats i det genomförande organets namn och för den förvaltande
myndighetens räkning eller en separat ekonomisk enhet inom ett finansinstitut
III. Identifiering av det organ som genomför finansieringsinstrumentet och det organ som
genomför fondandelsfonden, i tillämpliga fall, enligt artikel 38.1 a–c i förordning (EU)
nr 1303/2013 (artikel 46.2 c i förordning (EU) nr 1303/2013)
11. Organ som genomför finansieringsinstrumentet
11.1 Typ av genomförandeorgan i enlighet med artiklarna 38.4 och 39a.5 i Ett privaträttsligt eller
förordning (EU) nr 1303/2013: befintlig eller nyinrättad juridisk person som offentligrättsligt organ
inrättats för att genomföra finansieringsinstrument, Europeiska
investeringsbanken,
Europeiska
investeringsfonden,
internationellt
finansinstitut där en medlemsstat är aktieägare, en statligt ägd bank eller ett
statligt ägt institut, som etablerats som en rättslig enhet som bedriver
finansiell verksamhet på yrkesmässig basis, ett privaträttsligt eller
offentligrättsligt organ, förvaltande myndighet som tillhandahåller
genomförandeuppgifter direkt (endast för lån eller garantier)
11.1.1. Namnet på det organ som genomför finansieringsinstrumentet
ALMI Invest
Greentech AB
11.1.2. Den officiella adressen/företagsadressen (land och stad) för det organ Vasagatan 11,
som genomför finansieringsinstrumentet
Stockholm, Sverige
12. Förfarande för val av organ som genomför finansieringsinstrumentet: Urval i enlighet med
offentlig upphandling, annat förfarande
bestämmelserna i
direktivet om offentlig
upphandling
12.1. Beskrivning av annat förfarande för val av organ som genomför
finansieringsinstrumentet
13. Datum för undertecknandet av finansieringsavtalet med det organ som
2016-okt-20
genomför finansieringsinstrumentet
IV. Det totala programbidraget per prioritering eller åtgärd som utbetalats till
finansieringsinstrumentet och förvaltningskostnader som uppstått eller förvaltningsavgifter som
betalats ut (artikel 46.2 d och e i förordning (EU) nr 1303/2013)
14. Det totala programbidrag som anslagits i finansieringsavtalet (i euro)
69 892 473,00
14.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro)
34 946 237,00
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14.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro) (valfritt)
34 946 237,00
14.1.2. varav bidrag från Sammanhållningsfonden (i euro) (valfritt)
14.1.3. varav bidrag från ESF (i euro) (valfritt)
14.1.4. varav bidrag från Ejflu (i euro) (valfritt)
14.1.5. varav bidrag från EHFF (i euro) (valfritt)
15. Det totala programbidrag som betalats ut till finansieringsinstrumentet (i
29 798 387,00
euro)
15.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro)
17 473 118,00
15.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro)
17 473 118,00
15.1.2. varav bidrag från Sammanhållningsfonden (i euro)
15.1.3. varav bidrag från ESF (i euro)
15.1.4. varav bidrag från Ejflu (i euro)
15.1.5. varav bidrag från EHFF (i euro)
15.2. varav nationell medfinansiering totalt (i euro)
12 325 269,00
15.2.1. varav nationell offentlig finansiering totalt (i euro)
12 325 269,00
15.2.2. varav nationell privat finansiering totalt (i euro)
16. Det totala programbidrag som betalats ut till finansieringsinstrumentet
inom sysselsättningsinitiativet för unga (1) (i euro)
17. Förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter totalt från programbidrag
4 244 238,00
(i euro).
17.1. varav grundersättning (i euro)
4 244 238,00
17.2. varav resultatbaserad ersättning (i euro)
0,00
18. Kapitaliserade förvaltningskostnader och avgifter i enlighet med artikel
42.2 i förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för slutrapporten)(i
euro)
19. Kapitaliserade räntesubventioner och subventioner av garantiavgifter, i
enlighet med artikel 42.1 c i förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse
enbart för slutrapporten) (i euro)
20. Andelen programbidrag till uppföljningsinvesteringar i slutmottagare i
enlighet med artikel 42.3 i förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart
för slutrapporten)(i euro)
21. Bidrag i form av mark och/eller fastigheter i finansieringsinstrument i
enlighet med artikel 37.10 i förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse
enbart för slutrapporten)(i euro).
V. Det totala stödbelopp som finansieringsinstrumentet betalat ut till slutmottagarna eller till
förmån för slutmottagarna, eller anslagit i garantikontrakt för investeringar i slutmottagare per
ESI-fondprogram och prioritering eller åtgärd (artikel 46.2 e i förordning (EU) nr 1303/2013)
22. Namnet på varje finansiell produkt som det finansiella instrumentet Investeringar
erbjuder
22.1. Typ av finansiell produkt som det finansiella instrumentet erbjuder
Investeringar
24. Det totala programbidrag som anslagits i form av detta lån, garantier,
7 439 785,16
investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital eller annat avtal om
finansiell produkt som undertecknats med slutmottagare (i euro)
24.1. varav ESI-fondsbidrag totalt (i euro)
3 719 892,58
25. Det totala programbidrag som betalats till slutmottagarna genom detta lån,
7 439 785,16
mikrolån, investeringar i eget kapital eller andra produkter, eller, när det
gäller, garantier som anslagits som lån till slutmottagare, per produkt (i euro)
25.1. varav ESI-fondsbidrag totalt (i euro)
3 719 892,58
25.1.1. varav Eruf (i euro)
3 719 892,58
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25.1.2. varav Sammanhållningsfond (i euro)
25.1.3. varav ESF (i euro)
25.1.4. varav Ejflu (i euro)
25.1.5. varav EHFF (i euro)
25.2. varav nationell offentlig medfinansiering totalt (i euro)
3 719 892,58
25.3. varav nationell privat medfinansiering totalt (i euro)
27. Antalet lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt
11
kapital/andra avtal om finansiella produkter som undertecknats med
slutmottagare, per produkt
28. Antalet lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt
11
kapital/andra investeringar i finansiella produkter som gjorts i slutmottagare,
per produkt
29. Antal finansiella mottagare som stöds av den finansiella produkten
11
29.1. varav stora företag
0
29.2. varav små och medelstora företag
11
29.2.1. varav mikroföretag
9
29.3. varav enskilda personer/fysiska personer
0
29.4. varav andra typer av slutmottagare som fått stöd
29.4.1. beskrivning av andra typer av slutmottagare som fått stöd
38. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som anskaffats genom finansieringsinstrumentet
(i euro)
38.3. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som mobiliserats på
slutmottagarnivå (i euro)
38.3.1. varav privata bidrag (euro)
38.3.2. varav privata bidrag (euro)
38.3A Bidrag enligt EIB:s finansiella produkt som mobiliserats på
slutmottagarnivå (endast för instrument enligt artikel 38.1 c) (i euro)
39. Förväntad och uppnådd hävstångseffekt, med hänvisning till finansieringsavtalet
39.1. Förväntad hävstångseffekt för lån/garantier/investeringar i eget kapital
4,00
eller därmed likställt kapital/annan finansiell produkt, med hänvisning till
finansieringsavtalet, per produkt.
39.2. Uppnådd hävstångseffekt vid slutet av rapporteringsåret för
0,88
lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital/annan
finansiell produkt, per produkt
39.3. Investering som mobiliserats genom Esif-finansieringsinstrument för
lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital, per
produkt (frivilligt)
40. Värdet av och deltagande i investeringar (i euro)
3 719 893,00
VI. Finansieringsinstrumentets resultat inklusive framgången med dess inrättande och val av
organ som genomför finansieringsinstrumentet (inklusive organ som genomför en
fondandelsfond) (artikel 46.2 f i förordning (EU) nr 1303/2013)
32. Uppgifter om finansieringsinstrumentet fortfarande användes i slutet av
Ja
rapporteringsåret
32.1. Om finansieringsinstrumentet inte användes i slutet av
rapporteringsåret, datumet för avslut
VII. Ränta och andra vinster som genererats genom stöd från ESI-fonderna till
finansieringsinstrumentet och programmedel som betalats tillbaka till finansieringsinstrumentet
från investeringar i enlighet med artiklarna 43 och 44, belopp som använts för differentierad
behandling i enlighet med artikel 43a och värdet av investeringar i eget kapital, med avseende på
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tidigare år (artikel 46.2 g och i i förordning (EU) nr 1303/2013)
35. Ränta och andra vinster som genererats genom betalningar från ESI45 596,00
fonderna till finansieringsinstrumenten (i euro).
36. Belopp som återbetalats till finansieringsinstrument och som kan härledas
0,00
till stöd från ESI-fonderna i slutet av rapporteringsåret (i euro)
36.1. varav återbetalningar av kapital (i euro)
0,00
36.2. varav kapitalvinster och andra inkomster (i euro)
0,00
37. Medel som härrör från ESI-fonderna och som använts i enlighet med
0,00
artiklarna 44 och 43a
37.1 varav belopp som betalats för differentierad behandling av investerare
som verkar enligt principen om marknadsekonomi, som tillhandahåller
motpartsmedel till ESI-fondernas stöd till finansieringsinstrumenten eller som
saminvesterar på slutmottagarnivå (i euro)
37.2. varav belopp som betalats för förvaltningskostnader som uppstått eller
förvaltningsavgifter som betalats ut till finansieringsinstrumentet (i euro)
37.3 varav belopp för att täcka förlusterna i det nominella beloppet för
bidraget från de europeiska struktur- och investeringsfonderna till
finansieringsinstrumentet som är resultatet av negativ ränta, om sådana
förluster uppkommer trots aktiv likviditetsförvaltning av de organ som
genomför finansieringsinstrument (i euro)
VIII.
Framgången
med
att
uppnå
den
förväntade
hävstångseffekten
för
finansieringsinstrumentets investeringar samt värdet av investeringar och deltagande (artikel
46.2 h i förordning (EU) nr 1303/2013)
38. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som anskaffats genom finansieringsinstrumentet
(i euro)
38.1. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som anslagits i
finansieringsavtalet med det organ som genomför finansieringsinstrumentet (i
euro)
38.1A Bidrag enligt EIB:s finansiella produkt som anslagits i
finansieringsavtalet med det organ som genomför finansieringsinstrumentet
(endast för instrument enligt artikel 38.1 c) (i euro)
38.2. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som betalats till
finansieringsinstrumentet (i euro)
38.2.1. varav privata bidrag (euro)
38.2.2. varav privata bidrag (euro)
38.2A Bidrag enligt EIB:s finansiella produkt som betalats till
finansieringsinstrumentet (endast för instrument enligt artikel 38.1 c) (i euro)
IX. Finansieringsinstrumentets bidrag till att uppnå indikatorerna för prioriteringen eller
åtgärden i fråga (artikel 46.2 j i förordning (EU) nr 1303/2013)
41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket det finansiella
CO03 - Produktiv
instrumentet bidrar
investering: Antal
företag som får annat
ekonomiskt stöd än
bidrag
41.1. Målvärde för resultatindikatorn
50,00
41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande till målvärdet
11,00
för resultatindikatorn
41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket det finansiella
CO01 - Produktiv
instrumentet bidrar
investering: Antal
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41.1. Målvärde för resultatindikatorn
41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande till målvärdet
för resultatindikatorn
41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket det finansiella
instrumentet bidrar

41.1. Målvärde för resultatindikatorn
41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande till målvärdet
för resultatindikatorn
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företag som får stöd
50,00
11,00
CO07 - Produktiv
investering: Privata
investeringar som
matchar offentligt stöd
till små och
medelstora företag
(annat än bidrag)
57 405 643,00
15 564 342,00
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9.
VALFRITT FÖR DEN RAPPORT SOM SKA LÄMNAS 2016, GÄLLER INTE ÖVRIGA LÄTTA RAPPORTER: ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS FÖR ATT
UPPFYLLA FÖRHANDSVILLKOREN
Tabell 14: Åtgärder som vidtagits för att uppfylla tillämpliga allmänna förhandsvillkor
Allmänt förhandsvillkor

SV

Kriterier som inte uppfyllts

Vidtagna åtgärder

Tidsfrist

Ansvariga organ

Åtgärd slutförd inom tidsfristen

63

Kriterierna uppfyllda

Förväntat datum för fullt genomförande av återstående åtgärder

Anmärkningar

SV

Tabell 15: Åtgärder som vidtagits för att uppfylla tillämpliga tematiska förhandsvillkor
Allmänt förhandsvillkor
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Kriterier som inte uppfyllts

Vidtagna åtgärder

Tidsfrist

Ansvariga organ

Åtgärd slutförd inom tidsfristen

64

Kriterierna uppfyllda

Förväntat datum för fullt genomförande av återstående åtgärder

Anmärkningar
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10.

FRAMSTEG SOM GJORTS NÄR DET GÄLLER FÖRBEREDELSERNA OCH GENOMFÖRANDET AV STÖRRE PROJEKT OCH
GEMENSAMMA HANDLINGSPLANER (ARTIKLARNA 101 H OCH 111.3 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)

10.1. Större projekt
Tabell 12: Större projekt
Projekt CCI Status för det
större
projektet

SV

Totala
investeringar

Totala
stödberättigande
kostnader

Planerat datum
anmälan/ansökan

för Datum
för
underförstått Planerat startdatum för Planerat datum Insatsområde/Investeringsprioritering Aktuell genomförandestatus – Finansiella framsteg (% av Aktuell genomförandestatus – fysiska Huvudsakliga
avtal/godkännande
från genomförande
(år, för slutförande
utgifter som attesterats för kommissionen jämfört med de framsteg – projektets huvudsakliga prestationer
kommissionen
kvartal)
sammanlagda stödberättigande utgifterna)
genomförandefas

65

Datum för undertecknande Synpunkter
av
det
första
arbetskontraktet
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Betydande problem som uppstått vid genomförandet av större projekt och åtgärder som vidtagits
för att lösa dessa
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Eventuella ändringar som planeras i förteckningen över större projekt i det operativa programmet
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10.2.

Gemensamma handlingsplaner

Framsteg när det gäller genomförandet av olika etapper av gemensamma handlingsplaner
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Tabell 13: Gemensamma handlingsplaner
Den
gemensamma CCI Etapp i genomförandet av Totala
handlingsplanens
den
gemensamma stödberättigande
benämning
handlingsplanen
kostnader

SV

Totalt
offentligt
stöd

Det operativa programmets Insatsområde Typ av gemensam (Planerat) datum för [Planerat] datum för [Planerat]
bidrag till den gemensamma
handlingsplan
inlämning
till inledning
av slutförande
handlingsplanen
kommissionen
genomförandet
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Huvudsakliga
prestationer
resultat

Totala
stödberättigande Synpunkter
och utgifter som attesterats för
kommissionen

SV

Betydande problem som uppstått och åtgärder som vidtagits för att lösa dessa
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DEL B
RAPPORTER SOM LÄMNATS IN 2017 OCH 2019 SAMT SLUTLIG
GENOMFÖRANDERAPPORT
(artiklarna 50.4, 111.3 och 111.4 i förordning (EU) nr 1303/2013)
11. BEDÖMNING AV GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA PROGRAMMET
(ARTIKLARNA 50.4 OCH 111.4 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)
11.1.

Uppgifter i del A och programmets mål (artikel 50.4 i förordning (EU) nr 1303/2013)

Insatsområde

1 - Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Insatsområde

2 - Öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Insatsområde

3 - Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer

Insatsområde

4 - Tekniskt stöd (TA)

11.2. Särskilda åtgärder som vidtagits för att främja jämställdhet och förebygga diskriminering,
särskilt vad gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, och bestämmelser som
införts för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i det operativa programmet och i insatserna
(artiklarna 50.4 och 111.4 andra stycket e i förordning (EU) nr 1303/2013)

11.3.

Hållbar utveckling (artiklarna 50.4 och 111.4 andra stycket f i förordning (EU) nr 1303/2013)

11.4. Rapportering av stöd till klimatförändringsmålen (artikel 50.4 i förordning (EU)
nr 1303/2013)
Insatsområde Stödbelopp som ska användas för Andel av total tilldelning till det
klimatförändringsmål (i euro)
operativa programmet (%)
3
68 060 218,00
89,95%
Summa
68 060 218,00
51,82%

11.5.
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Partnernas roll i genomförandet av programmet
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12.
OBLIGATORISK INFORMATION OCH BEDÖMNING ENLIGT ARTIKEL 111.4
FÖRSTA STYCKET A OCH B I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013
12.1. Framsteg när det gäller genomförandet av utvärderingsplanen och uppföljningen av
resultaten av utvärderingarna
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Status

SV

Namn

Fond

År då utvärderingen slutfördes

Typ av utvärdering

Tematiskt mål

73

Ämne

Resultat (i förekommande fall)

Uppföljning (i förekommande fall)
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12.2. Resultaten av fondernas informations- och offentlighetsåtgärder som genomförts inom
kommunikationsstrategin
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13. ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS FÖR ATT UPPFYLLA FÖRHANDSVILLKOREN (ARTIKEL 50.4 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013). (FÅR
INKLUDERAS I DEN RAPPORT SOM SKA LÄMNAS IN 2016, SE PUNKT 9 OVAN. KRÄVS I DEN RAPPORT SOM SKA LÄMNAS IN 2017.) ALTERNATIV:
FRAMSTEGSRAPPORT
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14.
YTTERLIGARE UPPGIFTER SOM KAN LÄGGAS TILL BEROENDE PÅ DET
OPERATIVA PROGRAMMETS INNEHÅLL OCH MÅL (ARTIKEL 111.4 ANDRA STYCKET A, B, C, D,
G OCH H I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)
14.1. Framsteg när det gäller genomförandet av det integrerade tillvägagångssättet för territoriell
utveckling, inklusive utveckling av territorier med permanenta eller allvarliga naturbetingade och
demografiska nackdelar, integrerade territoriella investeringar, hållbar stadsutveckling och lokalt
ledd utveckling inom det operativa programmet

14.2. Framsteg när det gäller genomförandet av åtgärder för att öka kapaciteten hos
medlemsstaternas myndigheter och stödmottagarna att förvalta och utnyttja fonderna

14.3.

Framsteg när det gäller genomförandet av interregionala och transnationella åtgärder

14.4.

I tillämpliga fall, bidrag till makroregionala strategier och havsområdesstrategier

Enligt artikel 27.3 i förordning (EU) nr 1303/2013 om programmens innehåll, artikel 96.3 e om innehållet
i samt antagande och ändring av de operativa programmen inom målet Investering för tillväxt och
sysselsättning, artikel 111.3, artikel 111.4 d om genomföranderapporter för målet Investering för tillväxt
och sysselsättning, och avsnitt 7.3 i bilaga 1 om de allmänna programmens bidrag till makroregionala
strategier och havsområdesstrategier, bidrar detta program till makroregionala strategier och
havsområdesstrategier:
EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är en makroregional strategi som innefattar ett
policyramverk till gränsöverskridande samarbete och ett politiskt åtagande från EU-länderna runt
Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka
välståndet. Östersjöstrategin kompletterar Europa 2020 genom att utgå från det som är specifikt med
Östersjöregionen och underlättar därmed för Östersjöländerna att nå målen I Europa 2020-strategin.

Inom det nationella regionalfondsprogrammet finns möjlighet att arbeta utanför landsgränsen inom
Östersjöregionen genom Makroregionalt integrerade projekt eller den Transnationella komponenten
(TNK). Makroregionalt integrerade projekt innebär att projekten redan vid ansökan innehåller aktiviteter
som innebär samarbete med utländska partners. TNK innebär en tilläggsbudget på ett redan befintligt
regionalfondsprojekt för aktiviteter utanför programområdet och landsgränsen i samverkan med utländska
samarbetspartners. Dessa aktiviteter ska medföra ett mervärde till ursprungsprojektet samt bidra till
Östersjöstrategin. Möjligheten har sitt ursprung i Artikel 70 men är direkt riktade till samarbete i
Östersjöregionen.

Det finns inte någon specifik finansiering avsatt för genomförandet av strategin, utan grundtanken är att de
makroregionala strategierna ska ge vägledning åt EU:s olika program om prioriteringar i regionen och att
insatser som bidrar till att nå strategins mål ska finansieras av relevant program. I den allmänna
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förordningen för ESI- fonderna (1303/2013) slår artikel 27.3 fast att program i länder som omfattas av en
makroregional strategi ska ange hur de planerade insatserna bidrar till strategins genomförande.

För programperioden 2014-2020 har därför hänsyn tagits till strategin vid skrivandet av
regionalfondsprogrammen, inklusive fastställandet av programmens mål och prioriteringar.
Östersjöstrategin utgör ett meriterande urvalskriterium i de svenska programmen finansierade av ERUF.
Detta innebär att det bedöms som positivt att ett projekt bidrar till genomförandet av handlingsplanen för
EUs strategi för Östersjöregionen. Handläggaren ska vid beredningen av projekt bedöma om projektet är i
linje med Östersjöstrategin.

Tillväxtverket har i uppdrag att verka kunskapsuppbyggande för 44 myndigheter och länsstyrelser, som
ska stödja genomförandet av EUSBSR, samt att hålla samman ett brett genomförandenätverk.
Jordbruksverket och Svenska ESF-rådet deltar aktivt i nätverket. Tillväxtverket har även i uppdrag att
bistå i fondöverskridande frågor för ESI-fonderna. Jordbruksverket är policysamordnare (PAC) för
delområdet Fiske och Vattenbruk inom policyområdet Bioekonomi. Dessa olika uppdrag skapar en
effektiv samordning mellan den nationella politiska nivån, EU:s strategi för Östersjöregionen och de
förvaltande myndigheterna för ESI-fonderna.
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EU-strategi för Östersjöområdet (EUSBSR)
EU:s strategi för Donauregionen (EUSDR)
EU:s strategi för den adriatisk-joniska regionen
EU-strategi för Alpregionen (EUSALP)
Strategin för Atlantområdet (ATLSBS)
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EUSBSR
Mål, politikområde(n) och övergripande åtgärd(er) som programmet är relevant för:
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Mål
1 - Rädda Östersjön
2 - Integrera Östersjöområdet
3 - Öka välståndet
Politikområden
4.1 - Bioekonomi
4.2 - Kultur
4.3 - Allmän utbildning
4.4 - Energi
4.5 - Faror
4.6 - Hälsa
4.7 - Innovation
4.8 - Nutrition
4.9 - Säker
4.10 - Säkra
4.11 - Fartyg
4.12 - Turism
4.13 - Transport
Övergripande åtgärder
5.1 - Kapacitet
5.2 - Klimat
5.3 - Grannar
5.4 - Fysisk planering
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Åtgärder eller mekanismer som användes för att bättre koppla programmet med EUSBSR
A. Deltar makroregionala samordnare (främst nationella samordnare, samordnare för
politikområden,
samordnare
för
horisontella
åtgärder
eller
medlemmar
i
styrkommittéerna/samordningsgrupperna) i programmets övervakningskommitté?
Ja 

Nej 

B. Har extra poäng i urvalskriterierna hänförts till särskilda åtgärder som stöder EUSBSR?
Ja  Nej 
C. Har programmet investerat EU-medel i EUSBSR?
Ja  Nej 
D. Ange de resultat som erhållits i förhållande till EUSBSR (ej tillämpligt för 2016)

E. Behandlar programmet delmål för EUSBSR (med motsvarande speciella mål och indikatorer)
enligt vad som anges i EUSBSR-handlingsplanen? (Ange mål och indikator)
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14.5. Framsteg när det gäller genomförandet av åtgärder inom social innovation, om så är
lämpligt

14.6. Framsteg när det gäller genomförandet av åtgärder för att beakta de särskilda behoven i
områden med störst fattigdom eller hos målgrupper som är särskilt utsatta för diskriminering på
grund av fattigdom eller för social utestängning, med särskilt beaktande av marginaliserade
befolkningsgrupper samt personer med funktionsnedsättning, långtidsarbetslösa och ungdomar
som inte arbetar, och om lämpligt, de ekonomiska medel som använts
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DEL C. RAPPORTER SOM LÄMNAS IN 2019 SAMT SLUTLIG GENOMFÖRANDERAPPORT
(artikel 50.5 i förordning (EU) nr 1303/2013)
15.
EKONOMISKA UPPGIFTER PÅ INSATSOMRÅDES- OCH PROGRAMNIVÅ
(ARTIKLARNA 21.2 OCH 22.7 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)
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16.

SMART OCH HÅLLBART TILLVÄXT FÖR ALLA (ALTERNATIV: FRAMSTEGSRAPPORT)

Uppgifter om och bedömning av hur programmet bidragit till att uppnå målen i unionens strategi för smart
och hållbar tillväxt för alla.
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17.
PROBLEM SOM PÅVERKAR PROGRAMMETS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER SOM
VIDTAGITS – RESULTATRAM (ARTIKEL 50.2 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)
Om bedömningen av de framsteg som gjorts när det gäller de delmål och mål som fastställs i
resultatramen visar att vissa av dem inte har uppnåtts ska medlemsstaterna ange de bakomliggande
orsakerna till detta i rapporten för 2019 (för delmål) och i den slutliga genomföranderapporten (för mål).
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DOKUMENT
Dokumenttitel

Dokumenttyp

Dokumentdatum

Lokal referens

Kommissionens referens

Filer

Skickat den

Skickat av

Finansieringsintrument

Sammanfattning för allmänheten

2020-mar-13

Ares(2020)3438748

Finansieringsintrument

2020-jul-01

njoemeli

Sammanfattning för allmänheten 2019

Sammanfattning för allmänheten

2020-apr-01

Ares(2020)3438748

Sammanfattning för allmänheten 2019

2020-jul-01

njoemeli
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SENASTE VALIDERINGSRESULTAT
Allvarlighetsgrad Kod
Info
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
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Meddelande
Versionen av genomföranderapporten har validerats

2.38 I avsnittet "Makroregionala strategier och havsområdesstrategier" ska frågorna A, B och C besvaras för strategi EUSBSR
2.48 Det årliga värde som förts in i tabell 1 ligger under utgångsvärdet och avlägsnar sig från målet för det prioriterade området: 3, investeringsprioritering: 4f, särskilt mål: 1, indikator: 402, regionkategori: M, år: 2017
(75,00 < 79,00). Kontrollera!
2.49 Det årliga värde som förts in i tabell 1 överstiger målvärdet för det prioriterade området: 2, investeringsprioritering: 3d, särskilt mål: 1, indikator: 0302, regionkategori: M, år: 2014 (1 740 937,00 > 1 700 000,00).
Kontrollera!
2.49 Det årliga värde som förts in i tabell 1 överstiger målvärdet för det prioriterade området: 2, investeringsprioritering: 3d, särskilt mål: 1, indikator: 0302, regionkategori: M, år: 2016 (3 114 499,00 > 1 700 000,00).
Kontrollera!
2.49 Det årliga värde som förts in i tabell 1 överstiger målvärdet för det prioriterade området: 2, investeringsprioritering: 3d, särskilt mål: 1, indikator: 201, regionkategori: M, år: 2014 (2 571,00 > 1 950,00).
Kontrollera!
2.49 Det årliga värde som förts in i tabell 1 överstiger målvärdet för det prioriterade området: 2, investeringsprioritering: 3d, särskilt mål: 1, indikator: 201, regionkategori: M, år: 2017 (2 389,00 > 1 950,00).
Kontrollera!
2.49 Det årliga värde som förts in i tabell 1 överstiger målvärdet för det prioriterade området: 2, investeringsprioritering: 3d, särskilt mål: 2, indikator: 202, regionkategori: M, år: 2014 (1 882,00 > 1 120,00).
Kontrollera!
2.49 Det årliga värde som förts in i tabell 1 överstiger målvärdet för det prioriterade området: 2, investeringsprioritering: 3d, särskilt mål: 2, indikator: 202, regionkategori: M, år: 2017 (1 792,00 > 1 120,00).
Kontrollera!
2.49 Det årliga värde som förts in i tabell 1 överstiger målvärdet för det prioriterade området: 3, investeringsprioritering: 4f, särskilt mål: 1, indikator: 0406, regionkategori: M, år: 2014 (91 257,00 > 68 227,00).
Kontrollera!
2.49 Det årliga värde som förts in i tabell 1 överstiger målvärdet för det prioriterade området: 3, investeringsprioritering: 4f, särskilt mål: 1, indikator: 0406, regionkategori: M, år: 2016 (93 003,00 > 68 227,00).
Kontrollera!
2.51 Det årliga värde som förts in i tabell 1 ligger under målvärdet för det prioriterade området: 3, investeringsprioritering: 4b, särskilt mål: 1, indikator: 401, regionkategori: M, år: 2016 (35,80 < 44,04). Kontrollera!
2.52 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 107,79 % av det totala målvärdet för "S", prioriterat område: 3, investeringsprioritering: 4b, indikator: CO01, regionkategori: M, år: 2015. Kontrollera!
2.52 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 175,21 % av det totala målvärdet för "S", prioriterat område: 3, investeringsprioritering: 4b, indikator: CO06, regionkategori: M, år: 2015. Kontrollera!
2.52 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 175,21 % av det totala målvärdet för "S", prioriterat område: 3, investeringsprioritering: 4b, indikator: CO06, regionkategori: M, år: 2016. Kontrollera!
2.52 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 200,00 % av det totala målvärdet för "S", prioriterat område: 1, investeringsprioritering: 1a, indikator: CO25, regionkategori: M, år: 2017. Kontrollera!
2.52 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 241,22 % av det totala målvärdet för "S", prioriterat område: 3, investeringsprioritering: 4b, indikator: CO06, regionkategori: M, år: 2019. Kontrollera!
2.52 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 242,75 % av det totala målvärdet för "S", prioriterat område: 3, investeringsprioritering: 4b, indikator: CO06, regionkategori: M, år: 2017. Kontrollera!
2.52 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 242,75 % av det totala målvärdet för "S", prioriterat område: 3, investeringsprioritering: 4b, indikator: CO06, regionkategori: M, år: 2018. Kontrollera!
2.52 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 355,36 % av det totala målvärdet för "S", prioriterat område: 3, investeringsprioritering: 4b, indikator: CO04, regionkategori: M, år: 2016. Kontrollera!
2.52 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 404,87 % av det totala målvärdet för "S", prioriterat område: 3, investeringsprioritering: 4b, indikator: CO01, regionkategori: M, år: 2016. Kontrollera!
2.52 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 407,14 % av det totala målvärdet för "S", prioriterat område: 1, investeringsprioritering: 1b, indikator: CO01, regionkategori: M, år: 2017. Kontrollera!
2.52 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 407,14 % av det totala målvärdet för "S", prioriterat område: 1, investeringsprioritering: 1b, indikator: CO01, regionkategori: M, år: 2018. Kontrollera!
2.52 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 407,14 % av det totala målvärdet för "S", prioriterat område: 1, investeringsprioritering: 1b, indikator: CO01, regionkategori: M, år: 2019. Kontrollera!
2.52 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 407,14 % av det totala målvärdet för "S", prioriterat område: 1, investeringsprioritering: 1b, indikator: CO04, regionkategori: M, år: 2017. Kontrollera!
2.52 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 407,14 % av det totala målvärdet för "S", prioriterat område: 1, investeringsprioritering: 1b, indikator: CO04, regionkategori: M, år: 2018. Kontrollera!
2.52 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 407,14 % av det totala målvärdet för "S", prioriterat område: 1, investeringsprioritering: 1b, indikator: CO04, regionkategori: M, år: 2019. Kontrollera!
2.52 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 407,14 % av det totala målvärdet för "S", prioriterat område: 1, investeringsprioritering: 1b, indikator: CO26, regionkategori: M, år: 2017. Kontrollera!
2.52 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 407,14 % av det totala målvärdet för "S", prioriterat område: 1, investeringsprioritering: 1b, indikator: CO26, regionkategori: M, år: 2018. Kontrollera!
2.52 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 407,14 % av det totala målvärdet för "S", prioriterat område: 1, investeringsprioritering: 1b, indikator: CO26, regionkategori: M, år: 2019. Kontrollera!
2.52 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 529,75 % av det totala målvärdet för "S", prioriterat område: 1, investeringsprioritering: 1b, indikator: CO27, regionkategori: M, år: 2019. Kontrollera!
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Allvarlighetsgrad Kod
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning
Varning

SV

Meddelande

2.52 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 536,79 % av det totala målvärdet för "S", prioriterat område: 3, investeringsprioritering: 4b, indikator: CO04, regionkategori: M, år: 2017. Kontrollera!
2.52 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 560,36 % av det totala målvärdet för "S", prioriterat område: 3, investeringsprioritering: 4b, indikator: CO04, regionkategori: M, år: 2018. Kontrollera!
2.52 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 570,50 % av det totala målvärdet för "S", prioriterat område: 3, investeringsprioritering: 4b, indikator: CO04, regionkategori: M, år: 2019. Kontrollera!
2.52 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 574,03 % av det totala målvärdet för "S", prioriterat område: 3, investeringsprioritering: 4b, indikator: CO01, regionkategori: M, år: 2017. Kontrollera!
2.52 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 587,21 % av det totala målvärdet för "S", prioriterat område: 1, investeringsprioritering: 1b, indikator: CO27, regionkategori: M, år: 2017. Kontrollera!
2.52 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 587,21 % av det totala målvärdet för "S", prioriterat område: 1, investeringsprioritering: 1b, indikator: CO27, regionkategori: M, år: 2018. Kontrollera!
2.52 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 595,45 % av det totala målvärdet för "S", prioriterat område: 3, investeringsprioritering: 4b, indikator: CO01, regionkategori: M, år: 2018. Kontrollera!
2.52 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 604,68 % av det totala målvärdet för "S", prioriterat område: 3, investeringsprioritering: 4b, indikator: CO01, regionkategori: M, år: 2019. Kontrollera!
2.52 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 900,00 % av det totala målvärdet för "S", prioriterat område: 3, investeringsprioritering: 4b, indikator: CO02, regionkategori: M, år: 2015. Kontrollera!
2.52 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 900,00 % av det totala målvärdet för "S", prioriterat område: 3, investeringsprioritering: 4b, indikator: CO02, regionkategori: M, år: 2016. Kontrollera!
2.52 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 946,43 % av det totala målvärdet för "S", prioriterat område: 3, investeringsprioritering: 4b, indikator: CO02, regionkategori: M, år: 2017. Kontrollera!
2.52 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 946,43 % av det totala målvärdet för "S", prioriterat område: 3, investeringsprioritering: 4b, indikator: CO02, regionkategori: M, år: 2018. Kontrollera!
2.52 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 962,14 % av det totala målvärdet för "S", prioriterat område: 3, investeringsprioritering: 4b, indikator: CO02, regionkategori: M, år: 2019. Kontrollera!
2.53 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 104,29 % av det totala målvärdet för "F", prioriterat område: 1, investeringsprioritering: 1b, indikator: CO01, regionkategori: M, år: 2018. Kontrollera!
2.53 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 110,00 % av det totala målvärdet för "F", prioriterat område: 1, investeringsprioritering: 1b, indikator: CO04, regionkategori: M, år: 2019. Kontrollera!
2.53 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 111,43 % av det totala målvärdet för "F", prioriterat område: 1, investeringsprioritering: 1b, indikator: CO01, regionkategori: M, år: 2019. Kontrollera!
2.53 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 161,93 % av det totala målvärdet för "F", prioriterat område: 3, investeringsprioritering: 4b, indikator: CO04, regionkategori: M, år: 2019. Kontrollera!
2.53 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 187,34 % av det totala målvärdet för "F", prioriterat område: 3, investeringsprioritering: 4b, indikator: CO01, regionkategori: M, år: 2019. Kontrollera!
2.53 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 942,17 % av det totala målvärdet för "F", prioriterat område: 1, investeringsprioritering: 1b, indikator: CO27, regionkategori: M, år: 2018. Kontrollera!
2.53 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 954,73 % av det totala målvärdet för "F", prioriterat område: 1, investeringsprioritering: 1b, indikator: CO27, regionkategori: M, år: 2019. Kontrollera!
2.54 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in för "F" (genomfört) 160,45 % av det totala målvärdet för "S" (prognos från utvalt), prioriterat område: 1, investeringsprioritering: 1b, indikator: CO27,
regionkategori: M, år: 2018. Kontrollera!
2.54 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in för "F" (genomfört) 180,22 % av det totala målvärdet för "S" (prognos från utvalt), prioriterat område: 1, investeringsprioritering: 1b, indikator: CO27,
regionkategori: M, år: 2019. Kontrollera!
2.56 I tabell 3B är summan av CO02, CO03, CO04 och CO05 lägre än antalet företag som får stöd (CO01) (1918 < 2217)
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