Inledande översikt
Programmet i Vastsverige omfattar tva lan: Vastra Gotaland och Hallands lan.
Vastsverige har ett unikt geografiskt lage pa vastkusten mellan storstadsregionerna
Oslo och Oresundsregionen. Regionen karaktariseras av en flerkarnig ortsstruktur med
fokus pa Goteborg, men dar ocksa Halmstad, Boras, Skovde och
Trollhattan/Vanersborg/Uddevalla ar viktiga regionala centra.
Den ekonomiska tillvaxten i Vastsverige har under 2000-talet varit tudelad med en stark
tillvaxt i Goteborgsregionen, Sjuharad och Halland medan utvecklingen i Skaraborg och
Fyrbodal varit klart samre an riksgenomsnittet. Goteborgsregionen har haft en betydligt
battre befolknings- och sysselsattningsutveckling an ovriga Vastsverige.
Goteborgsregionen utmarker sig aven med en hog utbildningsniva. I de ovriga delarna
av Vastsverige ar andelen med eftergymnasial utbildning lagre an genomsnittet for
riket.
Vastsverige star infor ett antal utmaningar som programmet behover mota for att bidra
till en smart och hallbar tillvaxt. Det handlar exempelvis om att utveckla de definierade
styrkeomradena, skapa fler innovativa foretag, minska koldioxidutslappen och minska
klyftor i regionen. En utmaning ar att manga vastsvenska sma och medelstora foretag
saknar egna resurser for innovation, darav ska insatser i programmet bidra till att oka
foretagens utgifter for forskning och utveckling och skapa samverkan mellan naringsliv
och akademi.
Styrkeomradena i Vastsverige ar Life Science, Hallbara transporter, Hallbar
stadsutveckling, Marina naringar, Livsmedel, Material och hallbar produktion,
Upplevelsebaserade naringar, Fornybar kemi och energi samt Informations- och
kommunikationsteknologi.
Fakta om programmet
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.
Det regionala strukturfondsprogrammet for Vastsverige syftar till att starka sma- och
medelstora foretags konkurrenskraft, bidra till en mer koldioxidsnal ekonomi och
framja en hallbar stadsutveckling. Det ska ske genom riktade insatser for sma och
medelstora foretag och for samverkan mellan aktorer fran olika samhallssektorer. Totalt
finns det 1 111 miljoner kronor till satsningar inom programmets tre insatsomraden.
For att mota dessa utmaningar innehaller programmet tre insatsomraden med sokbara
medel:
1. Samverkan inom forskning och innovation, 44,7% av sokbara medel
2. Konkurrenskraftiga sma och medelstora foretag, 39,3% av sokbara medel
3. Innovation for en koldioxidsnal ekonomi, 14,7 % av sokbara medel
Fem procent av programmets medel ska ga till Hallbar stadsutveckling. Dessa medel ar
fordelade over samtliga tre insatsomraden och kan endast sokas av Goteborgs Stad.
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Projekt inom Hallbar stadsutveckling maste ligga i linje med den sektorsovergripande
integrerade planen for hallbar stadsutveckling i Goteborg 2014 - 2020.
Insatsomrade 1 och 3 ar inriktade pa regionala styrkeomraden.
Projekt som karakteriserar programmet
Totalt har 69 projekt, inklusive forstudier, beviljats stod inom programmet och
majoriteten av programbudgeten ar beslutad. Det finns 25 projekt inom insatsomrade 1,
34 projekt inom insatsomrade 2 och 7 projekt inom insatsomrade 3. Inom insatsomrade
4, s.k. tekniskt stod, har 3 projekt beviljats. Majoriteten av projekten riktar sig pa nagot
satt mot de regionala styrkeomradena, aven de som beviljats stod inom insatsomrade 2,
dar det inte ar nagot krav fran programmets sida. De flesta ovriga insatser har en
tematisk malgrupp genom att rikta sig till foretag som arbetar inom en viss bransch
eller naring. Det ar en stor spridning i vilken bransch projekten verkar i, med viss tyngd
pa tillverkande industri, besoksnaring och medicinteknik.
Projekten drivs exempelvis av hogskolor och universitet, branschorganisationer, science
parks, kommuner och kommunalforbund, regioner och foreningar.
Det finns flertalet satsningar inom life science, dar merparten av projekten syftar till att
starka samverkan mellan akademi och naringsliv. Bland annat finns en satsning som
syftar till att forstarka foretagens mojligheter att utveckla produkter som direkt syftar
till att mota samhallsutmaningar som exempelvis en aldrande befolkning och minskad
klimatpaverkan samt i forlangningen en okad hastighet i innovationssystemet. Andra
projekt handlar om att stotta Vastsveriges tillverkande industri i omstallningen till en
mer hallbar och effektiv produktion. Satsningar genomfors ocksa for att oka
nyforetagandet i Vastsverige, exempelvis ett projekt som riktas mot utrikes fodda, unga
och kvinnor samt fokuserar pa en social och en gron dimension i nyforetagandet.
Aktuellt under året
Under aret har tva utlysningsomgangar genomforts och programmets tre
insatsomraden har varit oppna och sokbara under arets bada utlysningar. 12 nya
projekt tillkom under 2018. Flera av projekten ar inriktade pa styrkeomradet Material
och hallbar produktion, exempelvis ett projekt vars mal ar att etablera en internationellt
erkand test- och demonstrationsmiljo for starkt konkurrensformaga, dar foretag inom
tramanufaktur tillsammans med akademin driver utvecklingsarbeten som leder till
innovation, hallbar produktion och affarsutveckling samt attraherar extern forskningsoch utvecklingsfinansiering.
Finansieringsinstrument
Den storsta satsningen i Vastsverige utgors av en agarkapitalfond som for
programperioden 2014–2020 har en total finansiering om 176 miljoner kronor (21,0
miljoner euro), varav 60 miljoner kronor (7,2 miljoner euro) fran ERUF och 116
miljoner kronor (13,8 miljoner euro) i nationell medfinansiering. Tillvaxtverket
tecknade 2015 avtal med Almi Invest Vastsverige 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
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cirka 43 foretag far tillgang till agarkapital, vilket forvantas skapa minst 120
arbetstillfallen. Hittills har fonden investerat i 34 bolag om totalt 59,4 miljoner kronor
(7,1 miljoner euro).
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