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Sammanfattning för allmänheten – Norra Mellansverige
Inledande översikt
Norra Mellansverige bestar av tre lan: Dalarnas lan, Gavleborgs lan och Varmlands lan.
Omradet praglas av en gles, aldrande och stagnerande befolkningsstruktur med langa
avstand.
Utifran regionanalyser sa lyfts ett antal utmaningar och styrkeomraden.
Regionen har en svag utveckling nar det galler snabbvaxande innovativa foretag,
nyforetagandet ar lagt, det saknas riskvilligt kapital och branschstrukturen ar relativt
ensidig. Bredbandstackning ar pa manga omraden bristfallig. Under regionens pagaende
omstallning fran produktionsbaserade till mer tjanstebaserade naringar ar tillgang till en val
utbyggd bredbandsinfrastruktur med hog kapacitet och kvalitet betydelsefull for foretagens
utveckling.
Regionen har dock styrkor som skapar forutsattningar for regional tillvaxt, exempelvis ar
regionen rik pa naturresurser, det finns starka klustermiljoer, besoksnaringen okar och
forutsattningar finns for en okad specialisering inom fornybar energi. Bade utmaningar och
mojligheter i regionen staller krav pa att det regionala tillvaxtarbetet utvecklas.
Norra Mellansverigehar identifierat foljande styrkeomraden avseende innovationer och
tillvaxt:
- Starka exportforetag med spetskompetenser och industrikunnande i varldsklass
- En stark turistnaring byggd pa tradition, starka varumarken och vardefulla natur- och
kulturmiljoer
- Flera aktiva branschkluster inom tex IKT och skoglig bioekonomi
- En vaxande produktion av fornybar energi
- Hogskolor och universitet med egen forskningskompetens
- Narhet till tillvaxtregionerna Stockholm, Goteborg och Oslo

Fakta om programmet
Norra Mellansveriges regionala strukturfondsprogram ska bidra till att uppfylla EU:s strategi
for smart och hallbar tillvaxt for alla, samt bidra till att minska skillnaderna i
utvecklingsnivaer mellan olika regioner och darigenom uppna en battre sammanhallning
inom Europa.
Insatserna i programmet baseras i stor utstrackning pa styrkeomradena for smart
specialisering. Styrkeomradena kallas for fokusomraden i programmet.
Programmets EU-budget ar pa drygt 140 miljoner euro (knappt 1,1 miljarder kronor). Till
den summan tillkommer minst lika mycket offentlig och privat medfinansiering. Det innebar
att mer an 280 miljoner euro (cirka 2,2 miljarder kronor) investeras i atgarder for att oka
sysselsattningen och tillvaxten i Norra Mellansverige under programperioden 2014-2020.
Programmet innehaller 4 insatsomraden, till vilka man kan soka om projektmedel:
1. Starka forskning, teknisk utveckling och innovation (23 % av budgeten)
2. Oka tillgangen till, anvandningen av och kvaliteten pa informations- och
kommunikationsteknik (30 % av budgeten)
3. Oka konkurrenskraften hos sma och medelstora foretag (31 % av budgeten)
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Stodja overgangen till en koldioxidsnal ekonomi inom alla sektorer (16 % av
budgeten)
Tillvaxtverket har regeringens uppdrag att administrera programmets genomforande, vilket
framst innebar att informera om programmet, arrangera utlysningar, folja projekten under
genomforandet samt betala ut EU-medlen.

Projekt som karakteriserar programmet
Det finns 140 beslutade projekt. Det beslutade EU-beloppet ar drygt 127 miljoner euro,
motsvarande 1 miljard kr
De flesta projekt handlar om olika insatser for att oka konkurrenskraften hos sma och
medelstora foretag. Dar aterfinns satsningar pa radgivning till befintliga foretag som vill
expandera och vaxa bade nationellt och internationellt, etablering av foretagsinkubatorer
samt satsningar pa utveckling av besoksnaringen.
Andra projekt handlar om forskning och innovation i samverkan mellan universitet eller
andra forskningsaktorer och privata foretag. Overvagande del av projekten har koppling mot
regionernas smart specialiserings strategier och har inriktning mot tex skoglig bioekonomi,
besoksnaring eller IKT (informations- och kommunikationsteknik)
Ett omrade som fatt okad betydelse den har programperioden, ar satsningarna pa
energieffektivisering och okad anvandning av fornybar energi. Har finns projekt som vill
utveckla ny miljovanlig teknik, andra driver pa anvandningen av alternativa drivmedel eller
genomfor satsningar pa hallbara transportsystem.
I lanen finns satsningar pa bredband i geografiskt avlagsna omraden, dar ingen kommersiell
aktor tidigare har velat investera i utbyggt bredbandsnat. Dessa investeringar ar mycket
viktiga for att ge regionens foretag mojlighet att starta, driva och utveckla sina verksamheter
och ge dem mojligheter att ta del av digitaliseringens mojligheter i hela programomradet.
Projekten drivs av aktorer som exempelvis kommuner, universitet, lansstyrelser, regioner,
naringslivsorganisationer, kluster och ekonomiska foreningar.
Den storsta satsningen i strukturfondsprogrammet for Norra Mellansverige utgors av en
agarkapitalfond som for programperioden 2014–2020 har en total finansiering om 150
miljoner kronor (drygt 18 miljoner euro), varav 75 miljoner kronor (ca 9 miljoner euro) fran
ERUF och 75 miljoner kronor (9 miljoner euro) i nationell medfinansiering. Tillvaxtverket
tecknade 2015 avtal med Almi Invest Norra Mellansverige AB som utforare och forvaltare av
fonden.
Pengarna ska investeras som agarkapital i sma och medelstora foretag (SMF) med
tillvaxtpotential och som huvudsakligen befinner sig i en tidig utvecklingsfas.
Investeringarna ska goras tillsammans med privata aktorer som kommer att investera minst
lika mycket pengar i foretagen som fonden. Satsningen forvantas att bidra till att cirka 36
foretag far tillgang till agarkapital, vilket forvantas skapa minst 200 st arbetstillfallen. Hittills
har fonden investerat i 28 bolag om totalt 24,4 miljoner kronor (ca 3 miljoner euro).

Aktuellt under året
Under aret har 3 utlysningsomgangar genomforts, varav en avsag bredbandsutbyggnad och
18 nya projekt tillkom. En konferens for erfarenhetsutbyte och larande har hallits kring
bredband.
Under aret har aven tre utvarderingar som beror programmet publicerats. Resultaten visar
att genomforandet overlag fungerar bra men att det finns utrymme for forbattringar.
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