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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
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Fram till och med 2018 har Tillväxtverket beviljat 29 projekt (samt 2 projekt för TA-medel).

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 finansieringstekniska instrument i form av fond i fond. Ett projekt
som 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 ett projekt inom insatsområde 3, investeringsprioritering 4b, under
2018. Beslut om projektet fattades i juni 2018 och det föregicks av att programmet öppnande
för ansökningar under vår-vintern 2018. Ytterligare en ansökningsomgång öppnade under
2018. Ansökningsomgången riktade sig mot projekt inom insatsområde 3 där det finns medel
kvar att besluta om inom investeringsprioritering 4b. Ansökningsomgången avslutades under
februari 2019 och beslut om inkomna ansökningar kommer att tas i juni 2019.
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. Ett
samrådsmöte är inplanerat i början av juni 2019.

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 97,18 procent av det totala anslaget. Vad gäller totala stödberättigande utgifter
som deklarerats av stödmottagare har Tillväxtverket betalt ut 43,19 procent (inkluderat förskott
till finansieringsinstrumenten i insatsområde 2 och 3).
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Finansieringsinstrument
Europeiska Investerings Fonden (EIF) har utsetts att genomföra holdingfonden (även benämnd
fond-i-fond) med ett sammanlagt kapital om 46 miljoner euro. 23 miljoner euro kommer från
EU och 23 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 capitalfonder som i sin tur ska investera i små och medelstora tillväxtföretag i huvudsakligen tidiga
faser. Satsningen har bidragit till att fler privata venture capital-fonder etablerats och att mer
privat kapital tillförts sektorn. Under 2016 har en upphandling av en fondförvaltare genomförts
till den fond som ska investera i ägarkapital i SMF med stor tillväxtpotential som arbetar med
innovativa varor och tjänster som har direkt eller indirekt klimatgasreducerande effekt, den så
kallade gröna fonden. I upphandlingen utsågs Almi Invest som fondförvaltare och ett
finansieringsavtal skrevs i oktober 2016. Fonden omfattar totalt 77 miljoner euro varav
medfinansieringen om 39 miljoner euro kommer från Statens energimyndighet och ALMI
Företagspartner AB.

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.

Övrig info
“Övrig info: Genomgående i rapporten används den av regeringen fastställda kursen 1 Euro = 8,39
SEK när omräkningar av svenska kronor gjorts, förutom när det gäller de finansiella indikatorerna i
resultatramverket där löpande växelkurs använts.”
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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 52,5 miljoner euro, vilket motsvarar 96,5 procent av insatsområdet.
Godkända kostnader är 47,3 miljoner euro vilket motsvarar 86,9 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. Satsningen befinner sig i ett slutskede. Utvärderingen av ESS visar att
resultatmålet har uppnåtts, eftersom de sex delinvesteringarna i grundläggande forskningsinfrastruktur har lagt
grunden för instrumenteringen. Projekten har också uppnått resultatmålen för indikatorerna. 50 forskartjänster har
skapats och två instrument har projekterats. Utvärderingen visar också att projekten har goda förutsättningar för att
bidra till projektetbeslutets förväntade effekter avseende ökad konkurrenskraft och smart specialisering.

2

3
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Inom Investeringsprioritering 1b: sker satsningar för att öka gränsöverskridande samverkan 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 2018 fungerar projekten väl men då uppstarten var långsam bedömer Tillväxtverket
att en förlängning av de flesta projekten kommer att bli aktuell.
Öka små och medelstora Totalt beslutat belopp i insatsområdet är 46,2 miljoner euro, vilket motsvarar 100 procent av insatsområdet. Den
företags konkurrenskraft
första utbetalningen om 25% av utfäst kapital är genomförd till EIF, enligt EU 1303/2013 artikel 41.
Europeiska Investerings Fonden (EIF) har utsetts att genomföra holdingfonden (även benämnd fond-i-fond). Ett
finansieringsavtal skrevs med EIF i april 2016. Nya investeringar kan genomföras till och med 31 december 2023.
Holdingfonden har utfäst kapital till tre privata venture capital-fonder som i sin tur investerar i små och medelstora
tillväxtföretag i, i huvudsakligen tidiga faser. Satsningen har bidragit till att fler privata venture capital-fonder
etablerats och att mer privat kapital tillförts sektorn.
Stödja övergången till en Totalt beslutat belopp i insatsområdet är 145,8 miljoner euro, vilket motsvarar 95,9 procent av insatsområdet.
koldioxidsnål ekonomi i alla Godkända kostnader är 31,6 miljoner euro vilket motsvarar 20,8 procent av insatsområdet.
sektorer
Inom investeringsprioritering 4b har Tillväxtverket beviljat 18 projekt fram till och med utgången av 2018.
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Idnummer

4

SV

Insatsområde

Tekniskt stöd (TA)

Sammanfattade uppgifter om viktiga händelser, betydande problem och vidtagna åtgärder under genomförandet av
insatsområdet
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. En halvtidsutvärdering av
projekten i 4b har genomförts där det framkommer att det är relevant att rikta sig till SMF givet den samlade
energieffektiviseringspotentialen.
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.
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) IdIndikator
nummer
F

CO25

S

CO25

F

101

S

101

SV

Mätenhet

Regionkategori

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

Färdigställande av instrument i Antal
en
multidisciplinär
forskningsinfrastruktur

Mer utvecklade

Målvärde
(2023)
totalt
50,00

Målvärde
(2023)
män

Målvärde
(2023)
kvinnor

för

Eruf

och

2018
2018
2018
Summa Män Kvinnor

sammanhållningsfonden

(per

insatsområde,

Synpunkter

50,00

Projektet SREss fas 1 och SREss fas 2 har slutrapporterats och de har
uppnått målet om 50 forskartjänster.

50,00

50,00

Utfallet som ska levereras har sänkts för indikatorn. Anledningen är att det
skett en felregistrering vilket medförde att indikatorerna dubbelräknades.
Detta har nu åtgärdats.

2,00

0,00

2,00

2,00

Målvärdet är färdigställande av 2 instrument år 2023. Slutrapportering av
projekten SREss fas 1 och SREss fas 2 visar att förutsättningarna för att nå
indikatorn om 2 färdigställda instrument följer planen. Varje enskilt projekt
ska inte nå målvärdet om 2, utan tillsammans ska de två projekten skapa
förutsättningar för att nå 2 färdigställda instrument år 2023. Projektmålet är
att genom fysisk forskningsinfrastruktur säkra fortsättningen och tillse att
instrumenteringen får rätt förutsättningar vilket leder till excellent forskning
och internationell outreach. Förutsättningarna för att nå indikator 2
instrument följer planen. Det tredje projektet utvärderar SREss fas 1 och
SREss fas 2 och utvärderingen visar att de två projekten SREss fas 1 och
SREss fas 2 har skapat förutsättningar för att nå indikatorn med 2
färdigställda instrument år 2023.
Målvärdet är färdigställande av 2 instrument år 2023. Slutrapportering av
projekten SREss fas 1 och SREss fas 2 visar att förutsättningarna för att nå
indikatorn om 2 färdigställda instrument följer planen. Varje enskilt projekt
ska inte nå målvärdet om 2, utan tillsammans ska de två projekten skapa
förutsättningar för att nå 2 färdigställda instrument år 2023. Projektmålet är
att genom fysisk forskningsinfrastruktur säkra fortsättningen och tillse att
instrumenteringen får rätt förutsättningar vilket leder till excellent forskning
och internationell outreach. Förutsättningarna för att nå indikator 2
instrument följer planen. Det tredje projektet utvärderar SREss fas 1 och
SREss fas 2 och utvärderingen visar att de två projekten SREss fas 1 och
SREss fas 2 har skapat förutsättningar för att nå indikatorn med 2
färdigställda instrument år 2023.
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SV

(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

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

Id-nummer
CO25
CO25
101
101

SV

2017
Summa
0,00

2017
Män
0,00

2016
Summa
0,00

2016
Män

2016
Kvinnor

2015
Summa
0,00

100,00

50,00

25,00

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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2017
Kvinnor
0,00

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

2014 Män

2015
Män

2015
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
Idnummer
106

107

Idnummer
106
107

SV

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

Utgångsvärde

Etablering
av
forskningsinfrastruktur
av
nationell karaktär som är
riksdagsbeslutade
Forskare som arbetar på ESSanläggningen i Sverige

Antal

Mer
utvecklade

2,00

Antal

Mer
utvecklade

0,00

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

Utgångsår
2013

Målvärde
2023
3,00

2018
Summa
2,00

2014

50,00

50,00

2017
Summa
karaktär

som

2017
Kvalitativa

2018
Kvalitativa

Antalet forskningsinfrastrukturer som är av nationell karaktär och som är
riksdagsbeslutade. Det finns två befintliga, MAXIV och Onsala
Rymdobservatorium. Dessa kommer att utökas med ESS-anläggningen, därav
målvärde 3 år 2023.
Utgångsvärdet är antalet forskare som 2014 arbetar på ESS-anläggningen i Sverige.
Resultatindikator beskriver ett tillstånd som förväntas 2023 och som inte enbart är
kopplat till de två SREss projekten som ska generera 50 tjänster men som
naturligtvis är påverkade av dessa. Ökningen avser antalet forskare som är anställda
eller på konsultbasis arbetar på anläggningen.
2016
Summa

är
0,00
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Synpunkter

2016
Kvalitativa

2015
Summa
2,00

2015
Kvalitativa

2014
Summa

2014
Kvalitativa

25,00

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

Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer
investeringsprioritering, uppdelat per regionkategori för Eruf) - 1 / 1b
(1) IdIndikator
nummer
F

CO01

S

CO01

F

CO04

S

CO04

F

CO26

S

CO26

F

CO27

SV

Antal Företag

Mer utvecklade

Målvärde
(2023)
totalt
70,00

Antal Företag

Mer utvecklade

70,00

285,00

Produktiv investering: Antal Företag
företag som får annat stöd än
ekonomiskt
Produktiv investering: Antal Företag
företag som får annat stöd än
ekonomiskt

Mer utvecklade

70,00

68,00

Mer utvecklade

70,00

285,00

Forskning, innovation:
företag som samarbetar
forskningsinstitutioner
Forskning, innovation:
företag som samarbetar
forskningsinstitutioner

Antal Företag
med

Mer utvecklade

70,00

61,00

Antal Företag
med

Mer utvecklade

70,00

285,00

Mer utvecklade

600 000,00

5 653 013,00

Produktiv investering:
företag som får stöd
Produktiv investering:
företag som får stöd

Mätenhet Regionkategori

Forskning, innovation: Privat euro
investering
som
matchar

Målvärde
(2023)
män

Målvärde
(2023)
kvinnor

för
2018
Summa
73,00

12

Eruf

och

2018
2018
Män Kvinnor

sammanhållningsfonden

(per

insatsområde,

Synpunkter
Utfallet visar att projekten genererar ett högre värde än målet. Anledningen till
det är att målet är lågt satt i förhållande till förväntat resultat från projekten.
6 projekt beviljades medel 2017. Var och ett av dessa 6 projekt har som mål att
erbjuda stöd till ett visst antal företag och totalt har alla dessa 6 projekt som mål
att erbjuda stöd till 285 företag. De beviljade projektens inrapporterade
aktivitetsindikatorer uppgår tillsammans till ett högre värde än programmets
mål för denna indikator. Tillväxtverket är medvetet om att det förväntade värdet
är högt. Det är dock för tidigt att avgöra om projekten kan nå upp till sina mål.
Utfallet för 2018 visar att projekten är på god väg att nå målen, men det är ännu
för tidigt att säga om de kommer att lyckas eller inte.

6 projekt beviljades medel 2017. Var och ett av dessa 6 projekt har som mål att
erbjuda stöd till ett visst antal företag och totalt har alla dessa 6 projekt som mål
att erbjuda stöd till 285 företag. De beviljade projektens inrapporterade
aktivitetsindikatorer uppgår tillsammans till ett högre värde än programmets
mål för denna indikator. Tillväxtverket är medvetet om att det förväntade värdet
är högt. Det är dock för tidigt att avgöra om projekten kan nå upp till sina mål.
Utfallet för 2018 visar att projekten är på god väg att nå målen, men det är ännu
för tidigt att säga om de kommer att lyckas eller inte.

6 projekt beviljades medel 2017. Var och ett av dessa 6 projekt har som mål att
ett visst antal företag samarbetar med forskningsinstitutioner och totalt har alla
dessa 6 projekt som mål att generera att 285 företag samarbetar med
forskningsinstitutioner.
De
beviljade
projektens
inrapporterade
aktivitetsindikatorer uppgår tillsammans till ett högre värde än programmets
mål för denna indikator. Tillväxtverket är medvetet om att det förväntade värdet
är högt. Det är dock för tidigt att avgöra om projekten kan nå upp till sina mål.
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

SV

(1) IdIndikator
nummer

S

CO27

Mätenhet Regionkategori

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

Målvärde
(2023)
totalt

Målvärde
(2023)
män

Målvärde
(2023)
kvinnor

2018
Summa

2018
2018
Män Kvinnor

Synpunkter
förväntningarna.

Mer utvecklade

600 000,00

3 523 242,00

6 projekt beviljades medel 2017. Var och ett av dessa 6 projekt har som mål att
generera ett visst värde av privata investeringar.Totalt har alla dessa 6 projekt
som mål att tillsammans generera privata investeringar på 3 523 242 miljoner
euro. De beviljade projektens inrapporterade aktivitetsindikatorer uppgår
tillsammans till ett högre värde än programmets mål för denna indikator.
Tillväxtverket är medvetet om att det förväntade värdet är högt.

(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
F CO27
S

(1)
F
S
F
S
F
S
F
S

CO27

Indikator

2017
Män

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 3 523 242,00
FoU-projekt

Id-nummer
CO01
CO01
CO04
CO04
CO26
CO26
CO27
CO27

SV

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

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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2017
Kvinnor

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

2016
Män

2016
Kvinnor

0,00

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

2015
Män

2015
Kvinnor

0,00

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
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
Idnummer
0102

Idnummer
0102

SV

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

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

Andel
%

Mer
utvecklade

i

Utgångsvärde
28,27

Indikator
Andel
företag
(10-249
innovationsverksamhet

Utgångsår
2012

2017
Summa
anställda)

som

samarbetar

i

Målvärde
2023
30,48

2017
Kvalitativa

sin

14

2018
Summa

2018
Kvalitativa

Synpunkter
Rapporteringsfrekvens – vartannat år. Det senaste tillgängliga värdet för
denna resultatindikator härrör från 2016. Eftersläpningen av statistikuppgifter
medför att siffrorna för 2018 kommer att redovisas i en kommande
genomföranderapport.

2016
Summa
30,37

2016
Kvalitativa

2015
Summa

2015
Kvalitativa

2014
Summa
30,44

2014
Kvalitativa

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

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) män

Målvärde (2023)
kvinnor

2018 Summa

Företag

Mer utvecklade

60,00

60,00

euro

Mer utvecklade

57 008 040,00

6 842 113,83

euro

Mer utvecklade

57 008 040,00

57 008 040,00

(per
2018
Män

insatsområde,
2018
Kvinnor

Synpunkter

10,00
60,00
10,00
.

(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

(1)
F
S
F
S
F
S

CO07

Indikator

2017
Män

2017
Kvinnor

Produktiv investering: Antal företag som får stöd
0,00
Produktiv investering: Antal företag som får stöd
60,00
Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag
0,00
Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag
60,00
Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till små och
0,00
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)

Id-nummer
CO01
CO01
CO03
CO03
CO07
CO07

SV

2017 Summa

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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2016 Summa

2016
Män

2016
Kvinnor

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

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

57 008 040,00

0,00

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

2014 Män

2015
Män

2015
Kvinnor

2014 Kvinnor

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
Idnummer
0302

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

Omsättning i SMF

MSEK

Mer
utvecklade

1 589 965,00

2011

Målvärde
2023
1 700 000,00

201

Investeringsvolym i
riskkapital

MSEK

Mer
utvecklade

1 817,00

2012

1 950,00

Id-nummer
0302
201

SV

Indikator
Omsättning i SMF
Investeringsvolym i riskkapital

Utgångsvärde

2017 Summa

Utgångsår

2017 Kvalitativa

2018
Summa

2016 Summa
3 114 499,00

2 389,00

16

2018
Kvalitativa

Synpunkter
Rapporteringsfrekvens – vartannat år. Utgångsvärdet är fel uträknat och förvaltande
myndighet kommer skicka in en ändring kring detta med ett högre värde än nuvarande
utgångsvärde, även en följdändring av målvärde. Det senaste tillgängliga värdet för denna
resultatindikator härrör från 2016.Eftersläpningen av statistikuppgifter medför att siffrorna
för 2018 kommer att redovisas i en kommande genomföranderapport.
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.

2016 Kvalitativa

2015 Summa

2015 Kvalitativa

2014 Summa
1 740 937,00
2 571,00

2014 Kvalitativa

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

SV

Indikator
Investeringsvolym
privat riskkapital

i

Mätenhet

Regionkategori

MSEK

Mer
utvecklade

Indikator
Investeringsvolym i privat riskkapital

Utgångsvärde
1 032,00

2017 Summa
1 792,00

Utgångsår
2012

Målvärde
2023
1 120,00

2017 Kvalitativa

2018
Summa

2016 Summa

17

2018
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.

2016 Kvalitativa

2015 Summa

2015 Kvalitativa

2014 Summa
1 882,00

2014 Kvalitativa

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) IdIndikator
nummer
F

CO01

S

CO01

F

CO02

S

CO02

F

CO04

S

CO04

F

CO06

S

CO06

Mätenhet Regionkategori

Målvärde
(2023) totalt

Målvärde
(2023) män

Målvärde
(2023)
kvinnor

för

Eruf

2018
Summa

2018
Män

Produktiv investering: Antal Företag
företag som får stöd
Produktiv investering: Antal Företag
företag som får stöd

Mer utvecklade

1 540,00

1 407,00

Mer utvecklade

1 540,00

9 170,00

Produktiv investering: Antal Företag
företag som får bidrag
Produktiv investering: Antal Företag
företag som får bidrag

Mer utvecklade

140,00

19,00

Mer utvecklade

140,00

1 325,00

Produktiv investering: Antal Företag
företag som får annat stöd än
ekonomiskt
Produktiv investering: Antal Företag
företag som får annat stöd än
ekonomiskt

Mer utvecklade

1 400,00

1 194,00

Mer utvecklade

1 400,00

7 845,00

Produktiv investering: Privata euro
investeringar som matchar
offentligt stöd till företag
(bidrag)
Produktiv investering: Privata euro
investeringar som matchar
offentligt stöd till företag
(bidrag)

Mer utvecklade

3 000 000,00

599 794,00

Mer utvecklade

3 000 000,00

7 282 479,00

och

sammanhållningsfonden

2018
Kvinnor

(per

insatsområde,

Synpunkter

De beviljade projektens inrapporterade aktivitetsindikatorer uppgår
tillsammans till ett högre värde än programmets mål för denna indikator.
Tillväxtverket är medvetet om att det förväntade värdet är högt. Det är
dock för tidigt att avgöra om projekten kan nå upp till sina mål.
De beviljade projektens inrapporterade aktivitetsindikatorer uppgår
tillsammans till ett högre värde än programmets mål för denna indikator.
Tillväxtverket är medvetet om att det förväntade värdet är högt. Det är
dock för tidigt att avgöra om projekten kan nå upp till sina mål.

De beviljade projektens inrapporterade aktivitetsindikatorer uppgår
tillsammans till ett högre värde än programmets mål för denna indikator.
Tillväxtverket är medvetet om att det förväntade värdet är högt. Det är
dock för tidigt att avgöra om projekten kan nå upp till sina mål.

De beviljade projektens inrapporterade aktivitetsindikatorer uppgår
tillsammans till ett högre värde än programmets mål för denna indikator.
Tillväxtverket är medvetet om att det förväntade värdet är högt. Det är
dock för tidigt att avgöra om projekten kan nå upp till sina mål.

(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

SV

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

2017
Summa
0,00
8 840,00
0,00
1 325,00
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2017
Män

2017
Kvinnor

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

2016
Män

2016
Kvinnor

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

2015
Män

2015
Kvinnor

SV

(1) Idnummer
F CO04
S CO04
F CO06
S

(1)
F
S
F
S
F
S
F
S

CO06

Indikator

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)

Id-nummer
CO01
CO01
CO02
CO02
CO04
CO04
CO06
CO06

SV

2017
Summa
0,00
7 515,00
0,00

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)
Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till företag (bidrag)
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2017
Män

2017
Kvinnor

2016
Summa
0,00
4 975,00
0,00

2016
Män

2016
Kvinnor

5 256 257,00

2015
Summa
0,00
1 400,00
0,00

2015
Män

2015
Kvinnor

5 256 257,00

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

Idnummer
401

SV

Indikator
Slutlig
energianvändning
förädlingsvärde för småmedelstora industriföretag

per
och

Mätenhet

Regionkategori

MWh per
MSEK

Mer
utvecklade

Utgångsvärde
48,92

Indikator

Utgångsår
2011

Målvärde
2023
44,04

2017
Summa

2017
Kvalitativa

Slutlig energianvändning per förädlingsvärde för små- och medelstora
industriföretag

20

2018
Summa

2018
Kvalitativa

Synpunkter
Rapporteringsfrekvens – vartannat år. Det senaste tillgängliga värdet för
denna resultatindikator härrör från 2016. Eftersläpningen av statistikuppgifter
medför att siffrorna för 2018 kommer att redovisas i en kommande
genomföranderapport.

2016
Summa
35,80

2016
Kvalitativa

2015
Summa

2015
Kvalitativa

2014
Summa
44,90

2014
Kvalitativa

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

Indikator

S
F

CO01
CO03

S

CO03

F

CO07

S

CO07

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)

Produktiv investering: Antal företag som får stöd

för

Mätenhet Regionkategori Målvärde (2023)
totalt
Företag
Mer utvecklade
50,00

Eruf

och

Målvärde
(2023) män

sammanhållningsfonden

Målvärde (2023) 2018 Summa
kvinnor
5,00

Företag
Företag

Mer utvecklade
Mer utvecklade

50,00
50,00

50,00
5,00

Företag

Mer utvecklade

50,00

50,00

euro

Mer utvecklade

63 632 000,00

5 625 817,00

euro

Mer utvecklade

63 632 000,00

63 632 000,00

2018
Män

(per

insatsområde,

2018
Kvinnor

Synpunkter
Inga avslutade projekt
under 2017
.Inga avslutade projekt
under 2017
Inga avslutade projekt
under 2017
Inga avslutade projekt
under 2017

(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

(1)
F
S
F
S
F
S

CO07

Indikator

2017
Män

2017
Kvinnor

Produktiv investering: Antal företag som får stöd
0,00
Produktiv investering: Antal företag som får stöd
50,00
Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag
0,00
Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag
50,00
Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till små och
0,00
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)

Id-nummer
CO01
CO01
CO03
CO03
CO07
CO07

SV

2017 Summa

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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2016 Summa

2016
Män

2016
Kvinnor

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

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

63 632 000,00

0,00

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

2014 Män

2015
Män

2015
Kvinnor

2014 Kvinnor

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
Idnummer
0406

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

Omsättning i små och
medelstora miljöföretag

MSEK
(nettoomsättning)

Mer
utvecklade

61 504,00

2012

Målvärde
2023
68 227,00

402

Investeringsvolym
i
riskkapital inom energi
och miljöteknik

MSEK

Mer
utvecklade

79,00

2012

230,00

Id-nummer
0406
402

SV

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

Utgångsvärde

2017 Summa

Utgångsår

2017 Kvalitativa

75,00

22

2018
Summa

2018
Kvalitativa

Synpunkter
Rapporteringsfrekvens – vartannat år. Utgångsvärdet är fel uträknat och
förvaltande myndighet kommer skicka in en ändring kring detta med ett högre
värde än nuvarande utgångsvärde, även en följdändring av målvärde. Det senaste
tillgängliga värdet för denna resultatindikator härrör från 2016.Eftersläpningen av
statistikuppgifter medför att siffrorna för 2018 kommer att redovisas i en
kommande genomföranderapport.
Rapporteringsfrekvens – vartannat år. Det senaste tillgängliga värdet för denna
resultatindikator härrör från 2016. Eftersläpningen av statistikuppgifter medför att
siffrorna för 2018 kommer att redovisas i en kommande genomföranderapport.

2016 Summa
93 003,00

2016 Kvalitativa

2015 Summa

2015 Kvalitativa

2014 Summa
91 257,00
84,00

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

2018
Summa
42,57
100,00
7,00

15,00

2018
Män

2018
Kvinnor

Synpunkter

15,00
31,70
31,70

(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

Id-nummer
100
100
200
200
300
300

(1)
F
S
F
S
F
S

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

Id-nummer
100
100
200
200
300
300

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

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

2017 Kvinnor

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

2016 Kvinnor

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

2015 Kvinnor

0,00
5,20
2014 Män

2014 Kvinnor

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
0
CO02 - Produktiv investering: Antal företag som får bidrag
0
CO03 - Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än
0
bidrag
CO04 - Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt
0

SV

24

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

Eruf
Eruf
Eruf
Eruf

Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade

0,00
4,00
9 931 830,00
15,00

Enterprises
Enterprises
EURO
Antal

Eruf
Eruf
Eruf
Eruf

Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade

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

Indikator

1
1

F
I

01
1

Utgifter
EURO
Projekterat antal instrument i en Antal
multidisciplinär forskningsinfrastruktur
baserat på projekt som finansierats

Eruf
Eruf

Mer utvecklade
Mer utvecklade

2017
Kumulativt
värde totalt
38 302 274,00
2,00

1

O

101

Färdigställande av instrument i en Antal
multidisciplinär forskningsinfrastruktur

Eruf

Mer utvecklade

2,00

2

O

Enterprises Eruf

Mer utvecklade

60,00

2
2

F
I

EURO
Antal

Eruf
Eruf

Mer utvecklade
Mer utvecklade

9 931 830,00
0,00

3

O

Enterprises Eruf

Mer utvecklade

0,00

3

O

Enterprises Eruf

Mer utvecklade

514,00

3
3

F
I

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

EURO
Antal

Mer utvecklade
Mer utvecklade

25 294 611,00
0,00

SV

Indikatortyp
F
I
O
O
F
I
O
O
F

Id
01
1
101
CO03
01
2
CO03
CO04
01

Fond Regionkategori

Antal
Enterprises
EURO
Antal

Insatsområde Indikatortyp Id

Insatsområde
1
1
1
2
2
2
3
3
3

Mätenhet

Mätenhet Fond Regionkategori 2018 Kumulativt värde 2018 Kumulativt värde
totalt
män
EURO
Eruf Mer utvecklade
40 909 981,00
Antal
Eruf Mer utvecklade
2,00

Eruf
Eruf

2016
Kumulativt
värde totalt

2018 Kumulativt värde
kvinnor

2015
Kumulativt
värde totalt

2018 Årligen
totalt

2018 Årligen totalt
män

2018 Årligen totalt
kvinnor

Anmärkningar

Målvärdet är färdigställande av 2 instrument år 2023. Slutrapportering av projekten SREss fas 1 och SREss fas 2 visar att
förutsättningarna för att nå indikatorn om 2 färdigställda instrument följer planen. Varje enskilt projekt ska inte nå målvärdet om 2, utan
tillsammans ska de två projekten skapa förutsättningar för att nå 2 färdigställda instrument år 2023. Projektmålet är att genom fysisk
forskningsinfrastruktur säkra fortsättningen och tillse att instrumenteringen får rätt förutsättningar vilket leder till excellent forskning
och internationell outreach. Förutsättningarna för att nå indikator 2 instrument följer planen. Det tredje projektet utvärderar SREss fas 1
och SREss fas 2 och utvärderingen visar att de två projekten SREss fas 1 och SREss fas 2 har skapat förutsättningar för att nå
indikatorn med 2 färdigställda instrument år 2023.
Målvärdet är färdigställande av 2 instrument år 2023. Slutrapportering av projekten SREss fas 1 och SREss fas 2 visar att
förutsättningarna för att nå indikatorn om 2 färdigställda instrument följer planen. Varje enskilt projekt ska inte nå målvärdet om 2, utan
tillsammans ska de två projekten skapa förutsättningar för att nå 2 färdigställda instrument år 2023. Projektmålet är att genom fysisk
forskningsinfrastruktur säkra fortsättningen och tillse att instrumenteringen får rätt förutsättningar vilket leder till excellent forskning
och internationell outreach. Förutsättningarna för att nå indikator 2 instrument följer planen. Det tredje projektet utvärderar SREss fas 1
och SREss fas 2 och utvärderingen visar att de två projekten SREss fas 1 och SREss fas 2 har skapat förutsättningar för att nå
indikatorn med 2 färdigställda instrument år 2023.
felregistrerat värde för 2017 skulle ha varit 0 för 2017

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
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Mätenhet
EURO
Antal
Antal
Enterprises
EURO
Antal
Enterprises
Enterprises
EURO

Fond
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

2014 Kumulativt värde totalt

SV

Insatsområde
3

Indikatortyp
I

Indikatortyp Id
Insatsområde
1
F
01
1
I
1
1
2
2
2

O
O
F
I

3
3
3
3

O
O
F
I

SV

Id
2

Indikator
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

Mätenhet
Antal

Mätenhet Fond Regionkategori

Delmål för 2018
kvinnor

Regionkategori
Mer utvecklade

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

Fond
Eruf

Slutmål (2023)
totalt
54 443 802,00

2014 Kumulativt värde totalt

Slutmål (2023)
män

Slutmål (2023)
kvinnor
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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
152 155 284,00
9 839 726,00
262 701 390,00

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

52 549 545,00
46 245 530,00
145 839 047,00
10 659 580,00
255 293 702,00

96,52%
99,96%
95,85%
108,33%
97,18%

51 848 925,00
46 245 530,00
145 839 047,00
10 659 580,00
254 593 082,00

47 305 972,00
1 968 815,00
31 623 916,00
2 994 701,00
83 893 404,00

86,89%
4,26%
20,78%
30,43%
31,93%

9
1
19
2
31

262 701 390,00

50,00%

255 293 702,00

97,18%

254 593 082,00

83 893 404,00

31,93%
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Slutsumma
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Medfinansieringsgrad

Total
stödberättigande
kostnad för
insatser som valts
ut för stöd
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Andel av
det totala
anslaget
som de
valda
insatserna
omfattar

Offentlig
stödberättigande
kostnad för
insatser som valts
ut för stöd

Totala
stödberättigande
utgifter som
deklarerats av
stödmottagare till
den förvaltande
myndigheten

Andel av det totala
anslaget som
omfattas av
stödberättigande
utgifter som
deklarerats av
stödmottagare

Antal
utvalda
insatser

Totala
stödberättigande
utgifter som uppstått
och betalats av
stödmottagarna
senast 31/12/2018 och
som intygats för
kommissionen
40 909 981,00
9 931 830,00
42 324 716,00
93 166 527,00
93 166 527,00
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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
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

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

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

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

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

ESF:s
andratema

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

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

28

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

Total stödberättigande
kostnad för insatser som
valts ut för stöd
46 277 232,00
1 178 151,00
2 363 873,00
1 894 299,00
835 990,00
46 245 530,00
4 372 106,00
54 108,00
7 608 604,00
4 475 288,00
51 855 759,00
77 473 182,00
10 659 580,00

Finansiella uppgifter
Offentlig stödberättigande
Totala stödberättigande utgifter som
kostnad för insatser som valts
deklarerats av stödmottagare till den
ut för stöd
förvaltande myndigheten
46 277 232,00
46 134 205,00
1 160 273,00
208 786,00
2 319 177,00
360 571,00
1 286 289,00
348 129,00
805 954,00
254 281,00
46 245 530,00
1 968 815,00
4 372 106,00
873 052,00
54 108,00
50 448,00
7 608 604,00
542 517,00
4 475 288,00
2 358 896,00
51 855 759,00
26 594 776,00
77 473 182,00
1 204 227,00
10 659 580,00
2 994 701,00

Antal
utvalda
insatser
3
1
2
2
1
1
1
1
3
5
8
1
2
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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
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6
Som andel av EUstödet
till
det
prioriterade området
(%) (5/EU-stöd till
det
prioriterade
området*100)
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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

SV

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.

Under räkenskapsåret 2018 tillgängliggjordes nedan tematiska utvärderingar vilket utgjorde utvärdering
av insatser från programstart till och med hösten 2018:
Utvärdering av nio program, Regionala utvecklingsfonden, Tematiskt mål 1, Delrapport 2 om målet:
Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.
Slututvärdering av SREss, Tematiskt mål 1
Samverkanseffekter inom Regionalfonden: en utvärdering.
Lärande utvärdering av Gröna fonden - halvtidsutvärdering 2018, Tematiskt mål 4

Utvärderingar per program:
Nationella: 4 (TM1, SREss, Samverkan, Gröna Fonden)
Den övergripande frågeställning som utvärderingsrapporterna sökt besvara är:
Är verksamheten ändamålsenlig i förhållande till målen?

Nedan är Tillväxtverkets sammanfattningar av utvärderingarna där ett antal återkommande teman
identifierats. Sammanfattningarna i detta avsnitt har ett kritiskt perspektiv och tar inte upp alla de positiva
resultat som uppnåtts. Syftet är att synliggöra det som ligger till grund för rekommendationerna och se på
förbättringsmöjligheter. De tematiska utvärderingarna kan ge en generell kunskap som visar på samband
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och mekanismer för utveckling. Det finns även en ämneskunskap inom de tematiska områdena.
Kunskapen ger en överblick över prioriterade områden samt insikt om brister och utvecklingsmöjligheter.
I kapitel 16 framgår utvärderingsresultat kopplat till utvecklingen i Sverige samt vilken påverkan och roll
som regionalfonden har kopplat till de nationella målen, vilket baserar sig till del på
utvärderingsresultat..
På en praktisk, operativ och administrativ nivå så fungerar det nationella programmet väl. Det är en viktig
slutsats eftersom det handlar om omfattande satsningar som kräver ett fungerande system för utlysning,
urval, projektledning, uppföljning, redovisning och ett stort antal utvärderingar som bedrivs parallellt.
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 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 tydliga
brister. Det verkar svårt att hitta rätt företag som kan växa, internationaliseras och konkurrera.
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. Utvärderingen av samverkan visar att det tar tid att skapa ett nödvändigt
sektorsövergripande samarbete.
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. Spridningen av resultaten inom TM1 är
en utmaning. Komplexiteten i samverkansformen är en annan försvårande faktor för spridning av
resultaten.
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
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.
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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 – i projekten; mellan företagen och olika aktörer;
mellan tematiska områden; mellan regioner; mellan den lokala, regionala och nationella nivån.
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.
Den gröna investeringsfonden ska stärka utbudet av riskkapital. Det riktas till små och medelstora
innovativa företag med affärsmodeller som bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Utvärderingen bedömer
att fonden fungerar väl och har goda förutsättningar att nå de uppsatta målen, nyckelaktörerna är överens
om effektlogiken. Bedömningen om resultat som uppnåtts är dock osäker eftersom den görs i ett tidigt
skede. Vad gäller fondens arbete med de horisontella kriterierna kan vi konstatera att miljöaspekten
genomsyrar fondens angreppssätt medan jämställdhet och icke-diskriminering/lika möjligheter inte har en
lika framträdande roll.
Utvärderingen av samverkan inom Regionalfondens projekt visar att samverkan kan bidra till resultat på
olika sätt. Samverkan kan gälla följande: mellan forskning och företag; mellan olika Tripe-Helix aktörer;
mellan SME och aktörer som stödjer innovation, utveckling och specialisering; mellan lokala, regionala
och nationella aktörer för att utveckla hållbara transportsystem; mellan olika fonder/finansiärer.
Samverkan kan skapa ett sammanhållet och effektivt regionalt och nationellt system för utveckling,
innovation och tillväxt. När strategiska aktörer kommer samman i ett gemensamt ägarskap kan långsiktiga
effekter av projektresultat skapas.
Utvärderingen visar att det främst är aktörer inom de företags- och innovationsfrämjande systemen som
samverkar, att medverkan ännu domineras av projekt med relativt få parter, att samverkan oftast sker
lokalt eller inomregionalt och att flernivåsamverkan är mindre vanligt än samverkan inom nivåerna. Det
nationella regionalfondsprogrammet möter här flera utmaningar då samverkan inom projekten i de flesta
fall sker med många parter och på nationell nivå. Det finns här goda exempel där samverkan fungerar
mycket bra. Samverkan fungerar bäst när det är handlingsinriktad och målfokuserad samt med en tydlig
rollfördelning. Men det finns också exempel där stor del av arbetet i projektet går till att hitta modeller och
vägar för att få samverkan att fungera. Där utmaningarna i samverkan överskuggar projektresultaten.

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.
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3 Det krävs en fördjupad satsning på lärande på alla nivåer – mellan projekt, tematiska områden, regioner
samt ansvariga regionalt och nationellt.
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Namn

SV

Fond

Från månad

Från år

Till månad

Till år

Typ av utvärdering

36

Tematiskt mål

Ämne

Resultat
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6
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
Några större problem i programgenomförandet ser vi inte i det Nationella Regionalfondsprogrammet
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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 03 - Öka
förordning (EU) nr 1303/2013 och som får stöd från konkurrenskraften hos
finansieringsinstrumentet
små och medelstora
företag,
jordbrukssektorn (för
EJFLU) och fiske- och
vattenbrukssektorn (för
EHFF)
3.1 ESI-medel som anslagits i finansieringsöverenskommelser från det
23 122 765,20
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
Nej
direkt eller indirekt av kommissionen vilka avses i artikel 38.1 a i
förordning (EU) nr 1303/2013, och som får bidrag från ESIfondsprogrammet.
7.1.1. Namnet på finansieringsinstrument på unionsnivå
7.2 Finansieringsinstrument som inrättats på nationell, regional, Delegering av
transnationell eller gränsöverskridande nivå och som förvaltas av den genomförandeuppgifter,
förvaltande myndigheten eller på dess ansvar i enlighet med artikel 38.1 b genom direkt tilldelning
och som får bidrag från ESI-fondsprogrammet enligt artikel 38.4 a, b, c och av ett kontrakt
d i förordning (EU) nr 1303/2013
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 Avenue J.F.Kennedy
organ som genomför finansieringsinstrumentet
37B, Luxemburg
12. Förfarande för val av organ som genomför finansieringsinstrumentet: Utnämning av EIB, EIF
offentlig upphandling, annat förfarande
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)
46 245 530,39
14.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro)
23 122 765,20
14.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro) (valfritt)
23 122 765,20
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
11 561 382,60
euro)
15.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro)
5 780 691,30
15.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro)
5 780 691,30
15.1.2. varav bidrag från Sammanhållningsfonden (i euro)
0,00
15.1.3. varav bidrag från ESF (i euro)
0,00
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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)
5 780 691,30
15.2.1. varav nationell offentlig finansiering totalt (i euro)
5 780 691,30
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
1 609 164,96
programbidrag (i euro).
17.1. varav grundersättning (i euro)
1 609 164,96
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
46 245 530,39
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)

0,00
5 780 691,30
5 780 691,30
0,00
0,00

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
Nej
med 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 Separat
och 39a.5 b i förordning (EU) nr 1303/2013 (endast för finansieringsinstrument finansieringsblock
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)
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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
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)
11 918 951,13
14.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro)
5 959 475,57
14.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro) (valfritt)
5 959 475,57
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)
400 874,62
15.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro)
200 437,31
15.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro)
200 437,31
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)
200 437,31
15.2.1. varav nationell offentlig finansiering totalt (i euro)
200 437,31
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
195 410,85
euro).
17.1. varav grundersättning (i euro)
195 410,85
17.2. varav resultatbaserad ersättning (i euro)
0,00
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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 Equity
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,
0,00
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)
0,00
25. Det totala programbidrag som betalats till slutmottagarna genom detta lån,
0,00
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)
0,00
25.1.1. varav Eruf (i euro)
0,00
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)
0,00
25.3. varav nationell privat medfinansiering totalt (i euro)
0,00
27. Antalet lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt
0
kapital/andra avtal om finansiella produkter som undertecknats med
slutmottagare, per produkt
28. Antalet lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt
0
kapital/andra investeringar i finansiella produkter som gjorts i slutmottagare, per
produkt
29. Antal finansiella mottagare som stöds av den finansiella produkten
0
29.1. varav stora företag
0
29.2. varav små och medelstora företag
0
29.2.1. varav mikroföretag
0
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
0,00
slutmottagarnivå (i euro)
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38.3.1. varav privata bidrag (euro)
0,00
38.3.2. varav privata bidrag (euro)
0,00
38.3A Bidrag enligt EIB:s finansiella produkt som mobiliserats på
0,00
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
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)
0,00
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
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
0,00
artiklarna 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
strukturoch
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)
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38.
Totala
övriga
bidrag,
utanför
ESI-fonderna,
som
anskaffats
genom
finansieringsinstrumentet (i euro)
38.1. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som anslagits i
34 809 296,78
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
200 437,31
finansieringsinstrumentet (i euro)
38.2.1. varav privata bidrag (euro)
200 437,31
38.2.2. varav privata bidrag (euro)
0,00
38.2A Bidrag enligt EIB:s finansiella produkt som betalats till
0,00
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
bidrag)
41.1. Målvärde för resultatindikatorn
15 547 647,27
41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande till målvärdet för
0,00
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
16,00
41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande till målvärdet för
0,00
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
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
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6. Den officiella adressen/företagsadressen
finansieringsinstrumentet

för BOX 3312, 103
66 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
Nej
med 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 Separat
och 39a.5 b i förordning (EU) nr 1303/2013 (endast för finansieringsinstrument finansieringsblock
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
förordning (EU) nr 1303/2013: befintlig eller nyinrättad juridisk person som eller
inrättats
för
att
genomföra
finansieringsinstrument,
Europeiska offentligrättsligt
investeringsbanken, Europeiska investeringsfonden, internationellt finansinstitut organ
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
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
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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
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)
15 891 934,80
14.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro)
7 945 967,40
14.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro) (valfritt)
7 945 967,40
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)
2 647 596,30
15.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro)
1 323 798,15
15.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro)
1 323 798,15
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)
1 323 798,15
15.2.1. varav nationell offentlig finansiering totalt (i euro)
1 323 798,15
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
470 401,19
euro).
17.1. varav grundersättning (i euro)
470 401,19
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 Equity
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,
1 773 474,98
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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)
886 737,49
25. Det totala programbidrag som betalats till slutmottagarna genom detta lån,
1 773 474,98
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)
886 737,49
25.1.1. varav Eruf (i euro)
886 737,49
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)
886 737,49
25.3. varav nationell privat medfinansiering totalt (i euro)
0,00
27. Antalet lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt
8
kapital/andra avtal om finansiella produkter som undertecknats med
slutmottagare, per produkt
28. Antalet lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt
8
kapital/andra investeringar i finansiella produkter som gjorts i slutmottagare, per
produkt
29. Antal finansiella mottagare som stöds av den finansiella produkten
8
29.1. varav stora företag
0
29.2. varav små och medelstora företag
8
29.2.1. varav mikroföretag
4
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
5 763 912,69
slutmottagarnivå (i euro)
38.3.1. varav privata bidrag (euro)
886 856,67
38.3.2. varav privata bidrag (euro)
4 877 056,02
38.3A Bidrag enligt EIB:s finansiella produkt som mobiliserats på
0,00
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
5,70
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)
1 376 348,51
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)
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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
0,00
artiklarna 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
strukturoch
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
51 648 788,26
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
8 604 688,03
finansieringsinstrumentet (i euro)
38.2.1. varav privata bidrag (euro)
2 647 596,25
38.2.2. varav privata bidrag (euro)
5 957 091,78
38.2A Bidrag enligt EIB:s finansiella produkt som betalats till
0,00
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
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företag som får
stöd
22,00
8,00

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 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
8,00
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
20 730 196,31
41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande till målvärdet för
5 532 075,33
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
Nej
med to SEK(2011) 298 slutlig
9.0.3. Garantier
Nej
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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 Separat
och 39a.5 b i förordning (EU) nr 1303/2013 (endast för finansieringsinstrument finansieringsblock
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
förordning (EU) nr 1303/2013: befintlig eller nyinrättad juridisk person som eller
inrättats
för
att
genomföra
finansieringsinstrument,
Europeiska offentligrättsligt
investeringsbanken, Europeiska investeringsfonden, internationellt finansinstitut organ
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
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)
15 891 934,80
14.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro)
7 945 967,40
14.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro) (valfritt)
7 945 967,40
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)
1 164 960,30
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15.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro)
582 480,15
15.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro)
582 480,15
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)
582 480,15
15.2.1. varav nationell offentlig finansiering totalt (i euro)
582 480,15
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
509 941,24
euro).
17.1. varav grundersättning (i euro)
509 941,24
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 Equity
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,
655 019,19
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)
327 509,59
25. Det totala programbidrag som betalats till slutmottagarna genom detta lån,
655 019,18
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)
327 509,59
25.1.1. varav Eruf (i euro)
327 509,59
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)
327 509,59
25.3. varav nationell privat medfinansiering totalt (i euro)
0,00
27. Antalet lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt
2
kapital/andra avtal om finansiella produkter som undertecknats med
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slutmottagare, per produkt
28. Antalet lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt
2
kapital/andra investeringar i finansiella produkter som gjorts i slutmottagare, per
produkt
29. Antal finansiella mottagare som stöds av den finansiella produkten
2
29.1. varav stora företag
0
29.2. varav små och medelstora företag
2
29.2.1. varav mikroföretag
2
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
1 637 548,09
slutmottagarnivå (i euro)
38.3.1. varav privata bidrag (euro)
327 509,59
38.3.2. varav privata bidrag (euro)
1 310 038,50
38.3A Bidrag enligt EIB:s finansiella produkt som mobiliserats på
0,00
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
3,80
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)
654 960,31
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
0,00
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artiklarna 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
strukturoch
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
39 729 848,99
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
2 912 400,83
finansieringsinstrumentet (i euro)
38.2.1. varav privata bidrag (euro)
1 164 960,31
38.2.2. varav privata bidrag (euro)
1 747 440,52
38.2A Bidrag enligt EIB:s finansiella produkt som betalats till
0,00
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
bidrag)
41.1. Målvärde för resultatindikatorn
20 730 196,31
41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande till målvärdet för
1 310 038,50
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
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41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande till målvärdet för
2,00
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
2,00
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 04 - Stödja övergången
förordning (EU) nr 1303/2013 och som får stöd från till en koldioxidsnål
finansieringsinstrumentet
ekonomi inom alla
sektorer
3.1 ESI-medel som anslagits i finansieringsöverenskommelser från det
38 736 591,00
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
Nej
direkt eller indirekt av kommissionen vilka avses i artikel 38.1 a i
förordning (EU) nr 1303/2013, och som får bidrag från ESIfondsprogrammet.
7.1.1. Namnet på finansieringsinstrument på unionsnivå
7.2 Finansieringsinstrument som inrättats på nationell, regional, Delegering av
transnationell eller gränsöverskridande nivå och som förvaltas av den genomförandeuppgifter,
förvaltande myndigheten eller på dess ansvar i enlighet med artikel 38.1 b genom direkt tilldelning
och som får bidrag från ESI-fondsprogrammet enligt artikel 38.4 a, b, c och av ett kontrakt
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d i förordning (EU) nr 1303/2013
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
Skräddarsydd
förenliga med standardvillkor, dvs. instrument färdig att använda (”off-theshelf”).
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
Nej
enlighet 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 Vasagatan 11,
organ som genomför finansieringsinstrumentet
Stockholm, Sverige
12. Förfarande för val av organ som genomför finansieringsinstrumentet: Urval i enlighet med
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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)
77 473 182,00
14.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro)
38 736 591,00
14.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro) (valfritt)
38 736 591,00
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
23 346 246,00
euro)
15.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro)
9 684 148,00
15.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro)
9 684 148,00
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)
13 662 098,00
15.2.1. varav nationell offentlig finansiering totalt (i euro)
13 662 098,00
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
1 723 120,00
programbidrag (i euro).
17.1. varav grundersättning (i euro)
1 723 120,00
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)
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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,
3 014 924,00
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)
1 507 462,00
25. Det totala programbidrag som betalats till slutmottagarna genom detta
3 014 924,00
lån, 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)
1 507 462,00
25.1.1. varav Eruf (i euro)
1 507 462,00
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)
1 507 462,00
25.3. varav nationell privat medfinansiering totalt (i euro)
27. Antalet lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt
5
kapital/andra avtal om finansiella produkter som undertecknats med
slutmottagare, per produkt
28. Antalet lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt
5
kapital/andra investeringar i finansiella produkter som gjorts i
slutmottagare, per produkt
29. Antal finansiella mottagare som stöds av den finansiella produkten
5
29.1. varav stora företag
0
29.2. varav små och medelstora företag
5
29.2.1. varav mikroföretag
3
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
7 133 279,00
slutmottagarnivå (i euro)
38.3.1. varav privata bidrag (euro)
1 507 462,00
38.3.2. varav privata bidrag (euro)
5 625 817,00
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
5,34
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
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produkt (frivilligt)
40. Värdet av och deltagande i investeringar (i euro)
3 014 924,00
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 ESI40 250,00
fonderna till finansieringsinstrumenten (i euro).
36. Belopp som återbetalats till finansieringsinstrument och som kan
0,00
härledas 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
38 736 591,00
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
13 662 098,00
finansieringsinstrumentet (i euro)
38.2.1. varav privata bidrag (euro)
13 662 098,00
38.2.2. varav privata bidrag (euro)
38.2A Bidrag enligt EIB:s finansiella produkt som betalats till
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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
50,00
41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande till målvärdet
5,00
för 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
63 632 000,00
41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande till målvärdet
5 625 817,00
för 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
50,00
41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande till målvärdet
5,00
för resultatindikatorn
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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
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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
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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
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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

Bakgrund
Tillgången till starka forskningsmiljöer och forskningsinfrastrukturer är av stor vikt för att öka Sveriges
attraktionskraft och bidra till smart, hållbar tillväxt. Genom att koncentrera resurserna i form av vetenskap,
teknologi, humankapital och entreprenörskap till regionala noder skapas starka ekonomier. En sådan nod
skapas genom investeringsprioritering 1a i det nationella regionalfondsprogrammet genom att stödja
uppbyggnaden av Forskningsinfrastrukturen European Spallation Source (ESS). 85 procent av medlen
inom insatsområde 1 ligger på denna investeringsprioritering.

För att vara internationellt konkurrenskraftigt ska Sverige, inom ramen för programmet, nationellt
kraftsamla på styrkeområden och stärka dessa genom ny kunskap och kompetens. Morgondagens
innovationer kommer i betydande utsträckning att uppstå där olika erfarenheter och drivkrafter möts i
gränsöverskridande samarbeten mellan såväl regioner och nationer som sektorer. En viktig förutsättning
för att forskning ska leda till produkter och tjänster på marknaden är ett engagemang från det privata
näringslivet. I de åtta regionala strukturfondsprogram finns nu liksom i tidigare period möjlighet till
gränsöverskridande projekt mellan regioner och programområden. Under programperioden 2007–2013
genomfördes dock färre sådana projekt än förväntat. Därför genomförs insatser för att stimulera
gränsöverskridande samverkan kring områden som utgör svenska styrkeområden. De konstellationer som
är aktuella för finansiering i investeringsprioriteringen är nationellt och regionalt kända. Syftet är att
genom denna samverkan skapa förnyelse och därigenom mervärde åt redan kända styrkeområden.
Enskilda regioner utgår från innovationspotentialen i sina specifika styrkeområden. Med denna som bas,
samverkar de med aktörer i andra regioner med kompletterande och ömsesidigt förstärkande
styrkeområden. Ett ytterligare mål är att kunna samverka med internationella aktörer inom ramen för
Horisont 2020. Därmed kommer insatserna syfta till att både stimulera regionalt gränsöverskridande
samverkansprojekt och att sträva efter excellens.
Ett sätt att uppnå detta är att förstärka satsningar som är nationellt prioriterade, exempelvis genom
nationella program, med bas i de regionala styrkeområden som finns idag och den förnyelse och
omvandling som sker, framför allt av traditionella branscher. 15 % av medlen under insatsområde 1 får gå
till denna investeringsprioritet.
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Projektportfölj
I investeringsprioritering (IP) 1a ESS finns tre beviljade projekt, två av dessa avser uppbyggnaden av en
avgränsad del av den fysiska infrastrukturen kring ESS. Det tredje projketet är projektutvärderingen av
ESS som ingår som en del av programutvärderingen för insatsområde 1. I infrastrukturprojekten
finansieras investeringar i den grundläggande forskningsinfrastrukturen vid forskningsanläggningen.
Syftet är att bidra till att slutföra satsningen om ESS genom att säkra den grundläggande infrastrukturen
kring accelerator, målstation och instrument. Detta genom att skapa en anläggning för forskning med
neutronspridningstekniker inom en rad olika vetenskapsområden. ESS kommer, när det är klart att bli ett
flervetenskapligt forskningscenter baserat på världens mest kraftfulla neutronkärna. Förväntat resultat från
projekten är 50 forskare (årsarbetskrafter) som arbetar vid anläggningar med förbättrad
forskningsinfrastruktur. Förväntningarna på längre sikt är att projekten ska bidra till att få två av
forskningsinstrumenten på plats. De båda forskningsinstrumenten, FREIA och BEER, som ingår i
forskningsinfrastrukturen kommer enligt plan att vara färdigställda 2023. FREIA är en snabb
reflektometer för förlängd gränssnittsanalys och BEER är en neutrondiffraktometer för
tillverkningsprocesser. Projekten är med och lägger grunden för att ESS ska kunna öppna vägen för
framtidens forskningsgenombrott inom medicin, miljövetenskap, klimat, kommunikation och transport.
De båda infrastrukturprojekten är i ett slutskede och faktiskt resultat hittills är 50 årsarbetskrafter som
arbetar vid ESS-anläggning. De tre beviljade projekten omfattar hela IP:ns sökbara medel. Till och med
2018 har huvuddelen av medlen inom IP:n betalats ut. Både Tillväxtverkets granskning och utvärderingen
av projekten visar att alla delmål och investeringar i projektet ligger i fas med tidplan. ESS förväntas på
sikt leda till smart specialisering och stärkt konkurrenskraft. Utvärderingen visar att detta är mål som ESS
har goda möjligheter att uppnå. Ett exempel som man ser redan nu är att byggprocessen driver fram
innovationer och tekniska lösningar. Den sker genom Samverkansentreprenad vilket är särskilt viktigt vid
storskaliga byggprojekt. Företagen som har deltagit i uppbyggnad av ESS förbättrar sina möjligheter att
vinna upphandlingar av större storlek och komplexitet, i Sverige och utomlands.

IP 1b Samverkan mellan konstellationer – Projekten ska bidra till att utveckla flera svenska styrkeområden
som såväl kan vara sektoriella som tematiska. Projekten ska bidra till förnyelse och innovation. 1b avser
att främja företagsinvesteringar inom FoI och utveckla kopplingar mellan företag, forsknings- och
utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn. Syftet är att särskilt främja investeringar genom
smart specialisering och det finns ett tydligt fokus för tillgänglighetsanpassad teknik och spridning av
teknik för allmänna ändamål och öka samverkan mellan FoI-aktörer i olika programområden. I IP:n finns
sex beviljade projekt.
Projektet “Innovation Square” ska bidra till ökad innovationshöjd och internationell konkurrenskraft hos
svenska inredningsföretag i omställningen mot en hållbar produktion i en cirkulär ekonomi.
Framgångsfaktorerna 2018 är ett bra arbetssätt med workshops, engagemang från externa parter och
internationella erfarenheter. Projektet arbetar framgångsrikt med formgivares utmaningar och har bland
annat tagit fram en prototyp genom att använda innovationskrav i upphandling.
I samarbetsprojektet “Nya framtida värdekedjor för Offshore” samlas svenska innovationsmiljöer med
syftet att skapa tillväxt hos svensk industri inom en global och växande bransch. De vänder sig till företag
som är intresserade av att hitta lönsamma & hållbara affärer inom Offshore, specifikt förnyelsebar energi.
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Projektet lyfter externa aktiviteter och workshops som extra lyckade aktiviteter 2018. De uppger att
samverkan tar tid men att en bra mix av kompetens och kluster är en framgångsfaktor över tid.
Projektet “Ordnat införande av digitala tjänster och produkter” (Hälsa hem) verkar för att underlätta
införandet av produkter och tjänster i hälso- och sjukvård. De utgår från ett identifierat behov om tydligare
spelregler för företagen genom ett tydligare ramverk. Projektet utvecklar förslag på nationella riktlinjer för
validering/utvärdering av digitala verktyg. I september 2018 levererade projektet ett skarp förslag i
rapportform. Arbetet är en viktig del i det nationella initiativet Vision e-hälsa 2025.
Projektet “SAMLA” är en kraftansamling mellan regioner och innovationsstödjande aktörer för att ge
livsmedelsföretag i hela landet en enklare tillgång till den kunskap, kompetens och infrastruktur de
behöver för att skapa konkurrenskraftiga produkter och tjänster. Projektet verkar för att branschen ska
lämna kortsiktighet och lågt risktagande bakom sig, att stängda innovationsprocesser ska vändas till
gemensamma satsningar på innovation och utveckling och att stat och näringsliv driver innovationsfrågor
tillsammans i hela näringskedjan. Projektets framgångsfaktor 2018 är just samverkan. SAMLA som är ett
projekt med fyra parter har lyckats skapa en bred samverkan utanför projektet vilket lett till ”SAMLA
Sverige” med sex nya parter.
Projektet “SVIFFT” verkar för att lyfta svenska flyg- och rymdindustri till ett nationellt styrkeområde.
SVIFFT har etablerat ett nationellt flyg- och rymdkluster som har skapat ökad medvetenhet i målgruppen
om hur samverkan kan öka affärsnytta, innovations- och konkurrenskraft. Genom samarbete har projektet
bidragit till att förstärka befintliga produktionsarenor för kompositteknik och metallteknik. Projektet
utreder också möjligheten att skapa en arena för systemteknik.
“SWElife hands-on" är ett projekt där FoI-konstellationer verksamma i Sveriges främsta
innovationsmiljöer inom life science samordnar implementeringen av en unik affärs- och
produktvalideringsmodell. Effekten på lång sikt förväntas bli att SMF inom life science har attraherat
tillräckligt externt kapital för att bli tillväxtbolag.

De sex beviljade projekten omfattar 2/3 delar av IP:ns sökbara medel. Till och med 2018 har c:a
15 procent av medlen inom IP:n betalats ut. Tillväxtverkets granskning av projekten visar att det krävs tid
för att få samverkan mellan olika parter, som normalt inte arbetar tillsammans, att fungera. Vid utgången
av 2018 har samtliga projekt inom IP:n kommit igång väl och genomförs med viss försening enligt plan. I
flera fall bedömer Tillväxtverket att en förlängning till följd av den långsama uppstarten kan bli aktuell.

För IP 1b ska följande indikatorer och målvärden uppnås:
 Företag som får stöd 70
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 Företag som får annat stöd än ekonomiskt 70
 Samarbete med forskning 70
 Privata investeringar 600 000 euro

Utfallet för 2018 visar att 73 företag redan har fått stöd genom projekten. 68 företag har fått annat stöd än
ekonomiskt vilket innebär att de tex. deltagit i någon workshop som projekten anordnat. 61 företag har
genom sitt deltagande i projekten påbörjat ett samarbete med en forskningsinstitution. Utfallet för
indikatorn privata investeringar uppgår till 5 653 013 euro. Det är mer än vad som var förväntat utfall av
projekten och lång mer än vad som förväntades vid programskrivningen. Det höga utfallet beror på utfallet
i projektet “SWElife hands-on". Projektet arbetar för att stödja företag att kommersialisera innovationer
inom Life Sience. Vinnova har ett program för Life Sience där de växlar upp privata investeringar vilket
gör att incitamenten för att hitta privat finansiering är god. Utvärdering av projekten inom IP 1b kommer
att ske i projektens slutskede, där en närmare analys av projektens måluppfyllelse kommer att göras.

Det finansiella målet för hela insatsområdet är att drygt 5,4 miljoner euro ska betalas ut till 2018 och det
målet har uppnåtts.

Insatsområde

2 - Öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Hela insatsområdet riktar sig mot finansieringsinstrument. Mer information kring genomförandet finns i
avsnitt 8.
Europeiska investeringsfonden (EIF) har utsetts att genomföra en holdingfond (även kallad fond-i-fond,
FoF) med ett sammanlagt kapital om 388 MKR (46,2 miljoner euro). 194 miljoner kronor (23,1 miljoner
euro) genom ERUF och 194 miljoner kronor (23,1 miljoner euro) nationell offentlig medfinansiering. Ett
finansieringsavtal undertecknades med EIF i april 2016. Holdingfonden benämns Swedish Venture
Initiative (SVI). EIF medfinansierar direkt i fonderna med ett totalt belopp på max 194 miljoner kronor
(23,1 miljoner euro). SVI ska utfästa kapital till riskkapitalfonder som i sin tur ska investera i små och
medelstora tillväxtföretag i huvudsakligen tidiga faser. Stödberättigandeperioden då nya investeringar ska
genomföras pågår till och med 31 december 2023. Satsningen förväntas bidra till att fler privata
riskkapitalfonder etableras och att mer privat kapital tillförs sektorn.
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EIF genomförde under 2016 en utlysning i Sverige för urval av riskkapitalfonder. 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 och är bildat av två partners med en
bakgrund som framgångsrika affärsänglar. Teamet samarbetar med den stockholmsbaserade inkubatorn
STING som även äger 10 procent i managementbolaget. Teamet har även etablerat ett strategiskt
samarbete med KTH i Stockholm för att kunna ta del av deras starka deal-flow och som ett led i detta äger
KTH Holding AB 5 procent av managementbolaget. I slutet av 2017 genomförde Luminar en första
stängning av fonden på 500 miljoner kronor (71,2 miljoner euro), inklusive finansiering från SVI om 200
miljoner kronor (23,8 miljoner euro). Luminar startade sin verksamhet under första halvåret 2018 och har
fram till slutet av året genomfört investeringar i totalt åtta 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. Teamet har tidigare drivit två mindre fonder om totalt
250 miljoner kronor (29,8 miljoner euro), inklusive finansiering från SVI om 200 miljoner kronor. Spintop
genomförde i mitten på 2018 en första stängning av fonden om totalt 400 miljoner kronor (47,7 miljoner
euro). Fram till årsskiftet 2018 hade Spintop genomfört investeringar i två bolag.

Brightly är ett framväxande team som fokuserar på investeringar i såddfas inom IKT-sektorn. Teamet
består av fyra personer och är baserat i Stockholm. Fonden genomförde i slutet av 2018 en första
stängning om 342 miljoner kronor (40,8 miljoner euro), varav 150 miljoner kronor (17,9 miljoner kronor)
från SVI. Brightly hade i slutet av 2018 beslutat kring en investering som formellt genomfördes i januari
2019.

Sammanlagt kommer över 1 miljard kronor (cirka 120 miljoner euro) att investeras i små och medelstora
företag genom dessa tre fonder.

Följande har rapporterats från fond-i-fonden under 2018 (ackumulerat): kompletteras när siffror
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kommer från EIF!

Utbetalda medel till fond-i-fonden uppgår till totalt 97 miljoner kronor (11,6 miljoner euro), varav 48,5
miljoner kronor (5,8 miljoner euro) från ERUF och 48,5 miljoner kronor (5,8 miljoner euro) nationell
offentlig medfinansiering.

Fonden-i-fondens underfonder har investerat i 10 bolag om totalt 72,3 miljoner kronor (8,6 miljoner euro),
varav privat medfinansiering i genomförda investeringar uppgår till totalt 51,9 miljoner kronor (6,2
miljoner euro).

Fond-i-fondens totala förvaltningkostnader för perioden uppgick till 13,5 miljoner kronor (1,6 miljoner
euro). Ränta och andra vinster som genererats genom betalningar från ERUF till fonden uppgår till 0
kronor (0 euro). Belopp som återbetalats till fonden och som kan härledas till ERUF uppgår till 0 kronor
(0 euro).

Insatsområde

3 - Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer

Bakgrund
Inom energi- och klimatområdet finns det så kallade 20/20/20målet. Målet innebär att utsläpp av
växthusgaser ska minska med 20 procent (referensår 1990), de förnybara energikällornas andel av den
slutliga energikonsumtionen ska öka till 20 procent, samt att energieffektiviteten ska öka med 20 procent
(jämfört med prognoserna 2007).
Enligt det nationella reformprogrammet för 2013 förväntas Sverige uppnå två av sina nationella energioch klimatmål; förnybarhetsmålet samt klimatmålet. För att energieffektiviteten ska öka med 20 procent
krävs däremot ytterligare åtgärder.
Den pågående globala omställningen till ett hållbart och effektivt energisystem och en ökad allmän
medvetenhet om växthusgasernas påverkan på ekosystemet skapar en växande internationell efterfrågan
på nya produkter och tjänster inom energiområdet. Dock har det visat sig att kapitalbrist i förtagens tidiga
faser riskerar att försämra möjligheterna för Sverige att stärka näringslivet genom en breddad
produktionsbas och med det även arbetet med att nå EU:s klimat- och energimål till 2020.
Sverige har historiskt haft ett bra innovationsklimat inom energisektorn. Under senare år har det dock
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noterats att Sverige lider av en allmän brist på kapital i tidiga faser i utvecklingen av företag när det gäller
att kommersialisera FoU-resultat.
I det nationella regionalfondsprogrammet görs insatser inom ramen för tematiskt mål 4 inom två
investeringsprioriteringar. Den första investeringsprioriteringen syftar till att ”främja energieffektivitet och
användning av förnybar energi i företag”. Små och medelstora företag ska energieffektivisera sin
verksamhet och bli mer konkurrenskraftiga på marknaden. Ungefär hälften av insatsområdet får gå till
IP:n. Den andra investeringsprioriteringen rymmer insatser för att ”främja forskning och innovation i samt
tillämpning av koldioxidsnålteknik”. Här finns insatser för att stödja kapitalförsörjning i företag vars
verksamhet bidrar i övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Projektportfölj
IP 4b Energieffektivisering syftar till att få SMF att energieffektivisera sina verksamheter och därmed öka
sin konkurrenskraft. Genomgripande mål för beslutade projekt är att de ska leda till att SMF får en
effektiv användning av energi. Samt kapacitet att fortsätta minska sin specifika energianvändning på ett
kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart sätt. Hittills finns 18 beviljade projekt i
investeringsprioriteringen. 5 av dessa projekt avser förstudier. Nedan följer en beskrivning av de projekt
som pågår:
Energikartläggningsstöd avslut 2020-12-31 Projekt erbjuder små och medelstora företag stöd för att
genomföra energikartläggning. Genom att energikartlägga sin verksamhet får företagen kunskap om sin
energianvändning och lönsamma åtgärder. Syftet med energikartläggningsstödet är att företagen ska
uppnå en effektiv användning av energi.
Noder fas 1 och fas 2, avslut 2020-12-31 Projektet regionala noder drivs i samverkan med regionala
energikontor. Det kompletterar energikartläggningsstödet och är ett utökat och utvecklat arbetssätt för att
växla upp effekterna av energikartläggningsstödet. Energieffektivisering ska inte vara en isolerad
engångsinsats utan del av ett system av fortlöpande insatser för att arbeta strategiskt, systematiskt och
strukturerat med den egna energianvändningen.
Nätverk fas 1 och fas 2 avslut 2020-12-31 Nätverken som startas i projektet är en möjlighet att adressera
fler transaktionskostnader samtidigt och förstärka företagens systematiska och mer långsiktiga arbete.
Miljöstudier avslut 2018-10-31 Målet med fördjupade miljöstudier är att små och medelstora företag ska
ta fler välunderbyggda och rationella beslut för investering i organisatoriska- och tekniska
energieffektiviseringsåtgärder. Detta kommer att resultera i en ökad energieffektiviseringstakt.
Metoder avslut 2020-12-31 Projektet ska stärka måluppfyllelsen av de energieffektiviseringsprojekt som
Energimyndigheten sökt ur nationella regionalfondsprogrammet, genom att utveckla och tillämpa
effektivare metoder för den löpande utvärderingen av samtliga projekt. Metoder och resultat är generellt
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användbara i uppföljnings- och utvärderingsarbete.
Incitament för energieffektivisering avslut 2020-06-30 Projektet utvecklar verktyg och metoder för ett
ökat systematiskt energiarbete i små och medelstora företag. Projektet sprider information om verktygen
och metoderna till små och medelstora företag via tillsynsmyndigheternas (länsstyrelsers och kommuners)
tillsyn hos företagen. Statens energimyndighet tillsammans med utvalda länsstyrelser tar fram och sprider
en metodik för företagens egenkontroll för att företagen ska kunna kontrollera och följa upp sin
energianvändning och genomföra lönsamma åtgärder.
Energitjänster avslut 2019-12-31 En energitjänst är i grunden ett avtal mellan minst två olika parter som,
direkt eller indirekt, leder till effektivisering eller hushållning av energianvändning. Målsättningen med
projektet är att fler små och medelstora företag ska använda sig av energitjänster i sitt
energieffektiviseringsarbete. Projektet ska även öka kunskapen och kännedomen om energitjänster i
målgruppen. För att få till en fungerande marknad för energitjänster behöver man arbeta med; bristen på
kunskap, affärsmodeller och förtroende. Statens energimyndighet arbetar tillsammans med
branschorganisationen Energieffektiviseringsföretagen för att nå en grupp företag som man tidigare inte
har arbetat med; leverantörer av energitjänster.
Coacher för energi och klimat avslut 2020-12-31 Projektet ska komplettera dagens kommunala
energirådgivning med energirådgivare som är speciellt inriktade på små och medelstora företag som har
en energianvändning under 300 MWh. Små och medelstora företag är en målgrupp mot vilken en
betydande andel energi- och klimatrådgivare historiskt haft svårt att arbeta på grund av för låg eller för
generell kunskapsnivå samt förutsättningar vilka fullt ut inte är anpassade för arbete mot målgruppen.
Nätbaserat lärande avslut 2020-12-31 Projektet ska använda en metod för att bedriva utbildning om smart
och kostnadseffektiv hantering av energifrågor inom små och mellanstora företag. Metoden ska anpassas
för branschspecifika förhållanden. Huvudkomponenten i denna metod utgörs av ett IT-baserat verktyg
som möjliggör branschspecifikt lärande på distans där databaser med utbildningsmaterial och lagring av
resultat kopplas till plattformsoberoende gränssnitt.
Teknikutveckling och innovation avslut 2020-12-31 Projektet syftar till att föra identifierade behov av
åtgärder över genomförandegapet och på så sätt möjliggöra för företagen att genomföra
effektiviseringsåtgärder. Företagen ges möjlighet att gå före och arbeta med nya lösningar och innovativa
åtgärdsförslag och därigenom ta ytterligare ett steg i sitt energieffektiviseringsarbete. Projektet bidrar till
att företagens förståelse för innovativ teknik ökar och riskerna med att använda sådan teknik upplevs som
mindre.
Klimatsynk avslut 2020-12-31 Projektet ska stödja genomförandet av regionalfondsprogrammen inom
tematiskt mål 4 och syftar i att öka samverkan och samordning mellan regioner samt mellan regional och
nationell nivå. Detta ska uppnås genom att stärka kapaciteten hos projektgenererande och beslutande
aktörer i syfte att få fram kvalitativa projekt i konkurrens, men också genom att skapa incitament och
lärandemiljöer för att koppla samman insatser samt skapa synergier och undvika överlappningar mellan
programmens insatser.
Hittills drivs samtliga projekt inom IP:n av en och samma aktör, Statens energimyndighet. De 18 beviljade
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projekten omfattar ungefär 90 procent av IP:ns sökbara medel. Till och med 2018 har c:a 40 procent av
medlen inom IP:n betalats ut.
Granskning av projekten visar att genomförandet av projekten sker på ett mycket bra sätt. Det finns ett väl
utvecklat samarbete mellan Tillväxtverket och Energimyndighet som bidrar till ett bra
projektgenomförande.

För IP 4b ska följande Indikatorer och målvärden uppnås:
 Företag som får stöd 1 540
 Företag som får bidrag 140
 Annat stöd än ekonomiskt 1 400
 Privata investeringar 3 000 000 euro

Utfallet för 2018 visar att 1 407 företag har fått stöd, 19 företag har fått bidrag och 1 194 företag har fått
annat stöd än ekonomiskt. Utfallet för indikatorn privata investeringar uppgår till 599 794 euro. Utfallet
för företag som får stöd och annat stöd än ekonomiskt ligger ganska högt och där kommer vi snart att nå
målen. Utfallet för indikatorn företag som får bidrag och privata investeringar ligger lågt men där ser vi att
projekten har kommit igång bra och vi känner tillförsikt till att de kommer nå målen.

IP 4f består av satsningar genom finansieringsinstrument. En grön fond. Mer information om fonden finns
i avsnitt 8.
En av de största satsningarna i det nationella regionalfondsprogrammet utgörs av en klimatgasreducerande
ägarkapitalfond, som för programperioden 2014–2020 har en total finansiering om 650 miljoner kronor
(77,5 miljoner Euro), varav 325 miljoner kronor (38,7 miljoner Euro) från ERUF och 325 miljoner kronor
(38,7 miljoner Euro) i nationell medfinansiering. Tillväxtverket tecknade 2016 avtal med Almi Greentech
AB som utförare och förvaltare av fonden.
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
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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 5 bolag om totalt 47,2 miljoner kronor
(5,6 miljoner Euro).

För insatsområdet finns tre mål knutna till resultatramen. Samtliga mål nås till mer än 85 %.

Insatsområde

4 - 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.

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)
Tillväxtverkets program bidrar till jämställdhet samt lika möjligheter och ickediskriminering med särskilt
beaktande av personer med funktionsnedsättning genom att varje projektsökande i sina ansökningar ska
beskriva på vilket sätt de kommer att använda de horisontella kriterierna Miljö, Mångfald och Jämställdhet
som verktyg för att bidra till projektets mål och resultat. Myndigheten arbetar för likabehandling och ickediskriminering genom att uppmana stödmottagare till att använda de horisontella kriterierna som ett
verktyg för att utveckla och göra projekten mer effektiva. Tillväxtverket har finansierat och deltagit i
utvecklingen av en användarvänlig modell för bland annat jämställdhetsintegrering. Modellen används av
handläggare inom ERUF tillsammans med fem regioner. Med hjälp av verktyget blir logiken tydlig för
stödmottagaren om hur de olika horisontella kriterierna bidrar till projektens resultat.
För projekt som söker stöd ur det nationella regionalfondsprogrammet görs en samlad bedömning utifrån
projektets inriktning och verksamhet hur de planerar att använda de horisontella kriterierna som ett
verktyg för projektets genomförande. Detta beaktas sedan vid prioriteringen och beslut om stöd.
Under projektets genomförande följer även Tillväxtverket upp hur kriterierna integreras i planering,
genomförande och uppföljning via lägesrapporter och slutrapport.

En intern arbetsgrupp bildades 2015 för att utveckla stödstruktur för internt- och externt bruk med
medarbetare från vart och ett av de nio programmen. Arbetsgruppen tog fram handböcker och guider för
internt bruk och för stödmottagare. Den interna handboken har utvecklats under 2018 till en digital sådan
med möjlighet för medarbetare att söka och få fram information om handläggning och granskning av
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kriterierna för projekt. Integrerat är även en
frågor- och svarsfunktion som behandlas av en grupp inom myndigheten. och guiden syftar till att
underlätta beredning, granskning och uppföljning. Den externa handboken och guiden ger stöd till
sökande och stödmottagare i form av definitioner av kriterierna, exempel och frågeställningar samt
information om hur bedömningen görs av ansökan.

Det finns ett internt nätverk som samlas på regelbunden basis för att stötta handläggningen av horisontella
kriterier och för att skapa en samsyn i relaterade frågor.

11.3.

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

Tillväxtverkets program bidrar till hållbar utveckling genom att varje projektsökande och stödmottagare i
sina ansökningar ska beskriva på vilket sätt man kommer att använda horisontella kriteriet miljö som
verktyg för att bidra till projektets mål och resultat, samt till hållbar utveckling och tillväxt i
programområdet.
För projekt som söker stöd ur det nationella regionalfondsprogrammet görs en samlad bedömning utifrån
projektets inriktning och verksamhet hur de planerar att använda de horisontella kriterierna som ett
verktyg för projektets genomförande. Detta beaktas sedan vid prioriteringen och beslut om stöd.
Under projektets genomförande följer även Tillväxtverket upp hur kriterierna integreras i planering,
genomförande och uppföljning via lägesrapporter och slutrapport.

En intern arbetsgrupp bildades 2015 för att utveckla stödstruktur för internt- och externt bruk med
medarbetare från vart och ett av de nio programmen. Arbetsgruppen tog fram handböcker och guider för
internt bruk och för stödmottagare. Den interna handboken har utvecklats under 2018 till en digital sådan
med möjlighet för medarbetare att söka och få fram information om handläggning och granskning av
kriterierna för projekt. Integrerat är även en
frågor- och svarsfunktion som behandlas av en grupp inom myndigheten. Den externa handboken och
guiden ger stöd till sökande och stödmottagare i form av definitioner av kriterierna, exempel och
frågeställningar samt information om hur bedömningen görs av ansökan.
Det finns ett internt nätverk som samlas på regelbunden basis för att stötta handläggningen av horisontella
kriterier och för att skapa samsyn i relaterade frågor.
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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
72 919 523,50
96,37%
Summa
72 919 523,50
55,52%
Regionalfondens insatser bidrar till att främja en effektivare energianvändning samt utvecklingen av
förnybar energi. Det sker dels genom att stötta små och medelstora företag att minska sin
energianvändning och främja användandet av förnybar energi samt skynda på investeringar i energisnål
och förnybar teknik, exempelvis solel. Regionalfonden har gett stöd till ca 50 projekt inom det området.
Dessutom har en ”grön fond” inrättats för att stödja kapitalförsörjning till företag i tidiga faser vars
verksamhet bidrar i övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

En stor del av regionalfondsprojekten syftar till att stödja framtagande av strategier och planer för
energieffektiv samhällsplanering, främst utifrån transportperspektivet. Det kan handla om övergång till
fossilfria bränslen, transportlogistik och stadsutveckling, infrastruktur för elladdning samt
biogasproduktion. Över 60 projekt har bidragit till att främja användning och utveckling av förnybara
drivmedel, elektrifiering av vägtransporter mm. Utöver detta har ca 30 projekt med inriktning mot
hållbart byggande beviljats. Här ingår att bygga och förvalta bostäder på ett koldioxidsnålt och
energieffektivt sätt. Flera insatser har riktats mot att förändra beteenden hos medborgare, anställda och
organisationer i syfte att ändra transport- och konsumtionsmönster.

Ny teknik och nya tjänster har gynnats av investeringar i demonstrationsanläggningar och testverksamhet.
Drygt 20 projekt har verksamhet som bidrar till forskning och innovation med bäring på koldioxidsnål
ekonomi, såsom utveckling av koldioxidsnåla metoder, produkter och tjänster.

Ofta sker genomförandet av insatserna i samverkan mellan många aktörer inom en region eller mellan
regioner, vilket bidrar till uppväxling av erfarenheter och skapar synergier. Bland stödmottagare och
medfinansiärer återfinns Energikontor, Regionalt utvecklingsansvariga, Myndigheter, Kommuner,
Högskolor/Universitet, Forskningsinstitutioner men också enskilda företag och klusterorganisationer.

För att samordna nationella och regionala satsningar och för att undvika överlappning mellan insatser
har Klimatsynk etablerats. Klimatsynk är ett samverkansprojekt inom det nationella
regionalfondsprogrammet mellan Tillväxtverket och Energimyndigheten som ska bidra till att identifiera
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synergier mellan regioners styrkeområden och sammanföra dessa med varandra eller mot nationell nivå.
Klimatsynk har också en viktig roll att sprida resultat och lärdomar från genomförandet av
Regionalfondsinsatserna.

En stor del av insatserna som regionalfondsprogrammen i Sverige genomför på detta området återfinns i
det nationella regionalfondsprogrammet. Över 55 procent av budgeten i det nationella
regionalfondsprogrammet beräknas gå till åtgärder för att nå klimatförändringsmålen.

11.5. Partnernas roll i genomförandet av programmet
För ERUF finns en gemensam övervakningskommitté för de åtta regionala strukturfondsprogrammen och
en för det nationella programmet. De respektive kommittéerna har haft två sammanträden var under 2018
och har till uppgift att utvärdera de framsteg som görs samt kvalitetssäkra att programmen genomförs på
ett ändamålsenligt sätt. I övervakningskommittén för det nationella regionalfondsprogrammet ingår
ordföranden för samtliga åtta regionala strukturfondspartnerskap, fackliga representanter, Statliga
myndigheter, Högskola/Universitet och representanter för företagarorganisationerna. I och med bredden i
övervakningskommittén säkerställs den regionala förankringen av programmet.
Utlysningar i programmet stäms av med Övervakningskommiténs arbetsutskott. I arbetsutskottet finns
parter från LO (Landsorganisationen), TCO (Tjänstemannens centralorganisation), SKL (Sveriges
kommuner och landsting), Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Vinnova och representanter för
strukturfondspartnerskapen i Norra Mellansverige och Småland och Öarna.
I programmet finns ett Samråd, bestående av Statens energimyndighet, Vinnova, Tillväxtverket och vid
behov Vetenskapsrådet, som har en vägledande roll i urvalet av projektansökningar. Beslut om beviljande
av projekt tas av Tillväxtverkets generaldirektör.
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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
I oktober 2015 antog Övervakningskommittén för de åtta regionala strukturfondsprogrammen en
utvärderingsplan för programperioden 2014-2020 och likaledes gjorde Övervakningskommittén för det
nationella programmet. I april 2017 beslöts att revidera planerna med syfte att tydligare påvisa hur
utvärderingsarbetet fortsatt kommer att stödja genomförandet samt fånga programmens effektivitet och
verkan. Resultat från genomförda utvärderingar påverkade planerna och uppdateringen innebar en
anpassning till genomförandefas. Utvärderingarna visade på behovet av utvecklade effektlogiker vilket
ligger till grund för utvärderarnas system för kategorisering av projekt under etapp 2. Vidare uppdaterades
planerna med avseende på kvalitetsaspekten i rapporteringssystemen där organisationsnummer är
betydelsefulla. De uppdaterade versionerna antogs av respektive Övervakningskommittén och styrde
arbetet under 2018.

Etapp 2 av de löpande utvärderingarna genomfördes under 2017–2018 och publicerades under hösten
2018 parallellt med att en dialog kring resultaten fördes.

Utvärdering är ett pågående arbete och Tillväxtverkets bedömning är att genomförda utvärderingar hittills
håller en tillräckligt hög kvalité för att fylla sitt syfte – dvs utgöra underlag för lärande som kan förbättra
programmens utformning och genomförande på ett sätt som ökar förutsättningarna att få ökad effektivitet
och måluppfyllelse i linje med kommissionens ambition.

I enlighet med kommissionens riktlinjer och rekommendationer tydliggör planerna utvärderingsinsatsernas
syfte och omfattning. Enligt planerna ska utvärderingsinsatserna under perioden 2014–2020 bygga på en
struktur för lärande utvärdering med tre beståndsdelar: (1) Utveckling av utvärderingsunderlag (2)
Programövergripande tematisk utvärdering (3) Lärande och samverkan.

Utveckling av utvärderingsunderlag
En förutsättning för att kunna genomföra programutvärderingar av hög kvalitet är att det finns tillgång till
relevant information. I enlighet med utvärderingsplanen har insatser därför gjorts inom följande tre
områden.
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Projektutvärdering: Alla projekt som beviljas finansiering av regionalfondsprogrammen ska ha en plan för
utvärdering och genomföra utvärderingsinsatser. Som stöd har Tillväxtverket tagit fram riktlinjer och
rekommendationer samt utvecklat en mall för projektutvärderingens slutrapport och utbildat interna
handläggare och externa projektutvärderare i användning och bedömning av den.

Uppföljning: Ett viktigt led i arbetet med ökat resultatfokus är att förbättra uppföljningssystemets kvalité
och ändamålsenlighet. 2015 togs det fram en detaljerad manual med instruktioner för inrapportering av
aktivitetsindikatorer och i samband med det beslutades även att underlaget för rapportering av
företagsindikatorer skulle vara företagens organisationsnummer. Arbetet med kvalitetssäkring av
aktivitetsindikatorerna har pågått under 2017 och 2018 med förtydligande av riktlinjer och utbildning av
handläggare. Utvärderingsfunktionen genomförde bland annat en turné till samtliga programkontor.

Information och statistik: I den löpande tematiska utvärdering som pågått under 2017-2018 har frågan om
resultatindikatorernas relevans varit föremål för problematisering och analys.

Programövergripande tematisk utvärdering
Enligt utvärderingsplanen ska utvärderingarna under programperioden i huvudsak följa en tematisk
programövergripande ansats. Det innebär att enskilda utvärderingar kommer att ha ett tematiskt fokus och
täcka samtliga åtta (ibland nio) program. Utvärderingsresultat kommer dock fortsatt att rapporteras och
sammanställas på programnivå. Enligt den lista som redovisas i planen ska det genomföras tematiska och
programövergripande utvärderingar kopplat till samtliga tematiska mål.

Utvärdering/Status
• Utvärdering av genomförandeorganisationen / Avslutad 2017
• Löpande tematisk utvärdering - Forskning, teknisk utveckling och innovation (TO 1) / Etapp 1avslutad
2017, etapp 2 avslutad 2018.
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• Löpande tematisk utvärdering - Ökad konkurrenskraft i SMF (TO 3) / Etapp 1avslutad 2017, etapp 2
avslutad 2018.
• Löpande tematisk projektutvärdering finansiella instrument (TO 3) / Avvaktar.
• Löpande tematisk utvärdering - Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer (TO
4) / Etapp 1 avslutad 2017. Avvaktar resultatet av Klimatsynk.
• Tematisk utvärdering - Hållbar stadsutveckling / Halvtidsrapport 2018/Pågående
• Tematisk utvärdering - Tillgång och användning av IKT, inklusive dynamiska effekter av bredband (TO
2) / Förstudie genomförd, Delrapport publicerad 2018/ Pågående
• Tematisk utvärdering - Digitalisering TO 2 och 3/ Avslutad 2018
• Tematisk utvärdering - Samverkanseffekter inom Regionalfonden. / Avslutad 2018
• Tematisk utvärdering – Hållbara transportlösningar (TO 7) / Förstudie 2017
• Tematisk utvärdering finansiella instrument Gröna Fonden (TO4) Halvtidsutvärdering 2018/Pågående

Utvärderingsinsatser har huvudsakligen initierats och bedrivits i enlighet med planen. Rapportering från
utvärderingarna har skett under februari och mars 2017 samt november och december 2018 och färdiga
utvärderingar har publicerats på Tillväxtverket.se. Resultatet från utvärderingarna har på ett systematiskt
sätt diskuteras vid Strukturfondspartnerskapsmöten samt förmedlats till kommissionen via
representationen i ÖK. Därigenom har de goda förutsättningar att fylla sin funktion som underlag för
lärande och utveckling av programmen under programperioden samt utgöra viktiga inspel i diskussionen
avseende Regionalfondens framtid bortom 2020.

Den regionala tillväxtpolitiken omfattar många aktörer inom olika sektorsområden som är verksamma på
olika nivåer, från lokal till regional, nationell och internationell nivå. I utvärderingsplanen slås det därför
fast att om utvärderingarna ska bidra till att förbättra programmens utformning och genomförande är det
viktigt att de är relevanta utifrån olika aktörers behov samt når fram till målgrupperna i rätt tid för att
kunna påverka genomförandet.
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I genomförandet av utvärderingsplanen har Tillväxtverket lagt omfattande resurser på att kontinuerligt
arbeta med dialog och samverkan i olika former. Under 2018 genomförde utvärderingsfunktionen på
Tillväxtverket kompetenshöjande insatser riktade till alla regionala enheter, har närvarat vid möten med
strukturfondspartnerskapen samt haft dialog med regionalt utvecklingsansvariga aktörer. Tillväxtverket
har även planerat och genomfört två träffar med det utvärderingsnätverk som finns inom
samarbetsorganisationen Reglab.
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Status
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Namn

Fond

År då utvärderingen slutfördes

Typ av utvärdering

Tematiskt mål
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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
I kommunikationsstrategin för det nationella regionala strukturfondsprogrammet finns det övergripande
syftet med kommunikationen om programmet formulerad:
 Kommunikationen ska stödja ett effektivt programgenomförande.
 Kommunikationen ska bidra till att öka kännedomen om att EU-medel investeras för att göra nytta
i hela Sverige.
Kommunikation är ett avgörande verktyg för att programmet ska kunna genomföras effektivt. Det gäller
såväl den gemensamma kommunikationen för alla regionalfonds programmen som den kommunikation
som varje program svarar för. Om programmet genomförs effektivt, med projekt som visar på resultat och
nytta, ger det i sin tur möjligheter att informera allmänheten om programmets
resultat. Programgenomförandet och kommunikationsarbetet måste således löpa parallellt.

Ett effektivt programgenomförande
Det främsta kommunikationsverktyget för att nå det första syftet, att stödja ett effektivt
programgenomförande, är webbplatsen tillvaxtverket.se. Här finns samordning och synergier med verkets
övriga insatser för att stärka företagens och regionernas utveckling. De avsnitt som riktar sig till
potentiella och nuvarande projektägare, den så kallade ”EU-handboken”, har under 2018 utvecklats
ytterligare genom fyra nya versioner för att stödja planering, ansökan, genomförande och avslut av
projekt. Ändringarna har till största del bestått av förbättringar av innehållet för läsaren i form av
förenklade skrivningar och förtydliganden av befintligt innehåll. Utöver det så har informationen i
handboken anpassats utifrån att funktionalitet i Min ansökan förbättrats och att några av kraven på
stödmottagarna har lättats upp.
Den andra kanalen som är grundläggande för att nå ut med information om de möjligheter till stöd som
finns inom ERUF:s program är webbplatsen eufonder.se som lanserades i början av 2016. Det är den
fondgemensamma webbplats som avses i förordning (EU) 1303/2013 artikel 115.1b. Den innehåller
information om ESI-fondernas samtliga program i Sverige och hänvisar vidare till respektive förvaltande
myndighet för fördjupad information. Materialet på de två webbsidorna exponeras genom Tillväxtverkets
sociala medier-konton Facebook, Twitter, Instagram och Linkedin. På så sätt styr vi intressenter och
målgrupper rätt i den gedigna informationsmängden.
Parallellt med att informationen på webbplatsen har förbättrats har information om Nationella
regionalfondsprogrammet spridits genom deltagande på tio spridningsseminarier. Projekten
Innovationsynk och Klimatsynk, där Tillväxtverket är samverkanspart, har även ordnat sju tematiska
projektledarträffar. Den personliga kontakten med och rådgivningen av handläggare på programmets
kontor (till projekt) är naturligtvis den informationsinsats som träffar allra mest rätt i
målgruppen. Projekten har också kunnat vända sig till det centrala kommunikationsstödet på
Tillväxtverket i frågor om informationsansvar.
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Ökad kännedom om EU-investeringar
Det andra huvudsyftet med kommunikationen, att öka kännedomen om att EU-medel investeras för att
göra nytta i Sverige, har fått en ökad tyngd under 2018, då vi går mot programperiodens slut och ser
konkreta resultat av EU-investeringarna.
 22 redaktionella artiklar om pågående och avslutade projekt producerades av de två temaområden
som låg i fokus; kompetensförsörjning och innovation. För Nationella regionalfondsprogrammet
skrevs en artikel om projekten Spatial Research Excellence by ESS (SREss) fas 1 och fas 2.
 Informationskampanjen Mitt Europa genomfördes i Sverige för andra gången och 113 projekt från
alla ESI-fonder deltog. Kampanjen hade 5000 besökare varav 3000 aldrig hade hört talas om
projekten tidigare.
 Användandet av sociala medier i ERUF-relaterade ärenden ökade och kommunikationsenheten
skapade konceptet ”Månadens EU-nyhet” för att enkelt kunna lyfta projekt och koppla ihop med
aktuella skeenden.
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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
Interregprogrammen finansieras av regionala utvecklingsfonden och är viktiga verktyg för territoriell
utveckling. Interregprogrammen är en del av den regionala och nationella tillväxtpolitiken och har en stark
koppling till övriga ESI-fonder. Synergier ska främjas och överlappning ska undvikas för att europeiska,
nationella och regionala satsningar ska komplettera varandra och så effektivt som möjligt bidra till målen i
Europa 2020-strategin och målen i EU:s strategi för Östersjöregionen.
Sverige deltar i totalt 13 Interregprogram, samt ett grannskapsprogram. Förutom de fyra interregionala
samarbetsprogrammen som omsluter samtliga 28 medlemsstater, deltar Sverige i sex gränsregionala
(Nord, Botnia-Atlantica, Sverige-Norge, Öresund-Kattegat-Skagerrak, Central Baltic och South Baltic)
och tre transnationella program (Östersjöprogrammet, Nordsjöprogrammet samt Norra periferin och
Arktis), samt ett grannskapsprogram (Kolarctic CBC som är en del av Europeiska grannskapsinstrumentet
-ENI CBC, men som även har finansiering av regionala utvecklingsfonden).
En viktig förutsättning för Interregprogrammens möjligheter att bidra till hållbar tillväxt, är att de är
samordnade med övrigt regionalt, nationellt och europeiskt tillväxtarbete. Tillväxtverket ansvarar för
nationell samordning och utveckling av genomförandet av Europeiska regionala utvecklingsfonden i
Sverige, inklusive Interreg.
EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är det första exemplet på så kallade makroregionala
strategier i EU. EUSBSR är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Strategin har tre
huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet. Så kallade flaggskepp är
föregångsprojekt som verkar som goda exempel och inspirationskällor. Under de senaste åren, inte minst
genom projektet EUSBSR Support under 2018, har ett synsätt vuxit fram som innebär att enskilda projekt
synkroniseras i flaggskeppsprocesser, som har större utsikt att leda till policypåverkan. Ett stort antal
myndigheter i Sverige har regeringsuppdrag att bidra till målen i EUSBSR. Många av dessa har också
ansvar som policysamordnare. Genom både det ovan nämnda EUSBSR Support och Svenska Institutets
särskilda uppdrag att stärka samarbetet i regionen bl.a. med Baltic Leadership Program har det
gränsöverskridande samarbetet inom strategin stärkts och utvecklats.
Tillväxtverket är nationell kontaktpunkt för URBACT-programmet i Sverige och det innefattar att
informera om programmet på svenska och lyfta fram resultat från deltagande svenska partners. URBACTprogrammet är ett EU-finansierad nätverks- och lärandeprogram för hållbar stadsutveckling som omfattar
hela EU samt Norge och Schweiz.
Ett av huvudsyften med en nationell kontaktpunkt är att få med flera svenska städer i URBACT och
Tillväxtverket använder därför sin regionala struktur och sina goda kontakter med kontor på 9 platser runt
om i Sverige. Därutöver har myndigheten ett nära samspel med SKL och Näringsdepartementet där vi får
bra hjälp med att sprida resultat och nå ut med information om programmet.
Under 2018 avslutades 7 URBACT-projekt där svenska städer har deltagit tillsammans med olika partners
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från hela Europa. Tittar man på effekterna av URBACT upplever svenska städer att resultaten lever vidare
och får genomslag hos deltagande aktörer. Detta eftersom projekten arbetar med angelägna problem som
är identifierade av städerna själva och där lösningarna är till gagn för medborgarna.
https://urbact.eu/urbact-i-sverige

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:
Inriktningen under innevarande programperiod är att på ett strategiskt sätt använda de möjligheter som
ESI-fonderna ger, för att finansiera samarbetsprojekt med andra medlemsländer och tredje land. Genom
att beakta EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) vid transnationella insatser tillförs en inriktning
och ett mervärde. Det gäller inte enbart insatser inom ramen för de program inom målet för europeiskt
territoriellt samarbete (interreg) som Sverige deltar i, utan också inom ramen för övriga program inom
ESI-fonderna.
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.
Inom det nationella och de åtta regionala strukturfondsprogrammen finns möjlighet att arbeta inom
Östersjöregionen genom makroregionalt integrerade projekt eller den transnationella komponenten
(TNK). Makroregionalt integrerade projekt, innebär att det transnationella samarbetet är förutbestämt
redan vid ansökan. TNK innebär en transnationell tilläggsbudget på ett redan befintligt projekt inom
regionala utvecklingsfonden. TNK ska ge ett mervärde och bidra till EUSBSR.
Nätverket för regionala utvecklingsfondens förvaltande myndigheter i Östersjöregionen (MA-nätverket)
initierades 2016 och har under 2017 och 2018 haft ca tre träffar per år. Syftet är att hitta vägar för projekt
inom regionala utvecklingsfonden att samarbeta mellan länderna i Östersjöregionen. Under 2017
beslutades och genomfördes ett TNK-projekt och under 2018 beslutades två TNK-projekt kopplade till
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svenska regionalfondsprojekt. Svenska Institutet arrangerade ett Baltic Leadership Programme fokuserat
på smart specialisering 2018. Programmet presenterades för MA-nätverket i Östersjöregionen som hjälpte
till att involvera deltagare från de baltiska länderna och Tyskland.
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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 
Planerar programmet att investera i EUSBSR i framtiden? Förklara (med en mening)
Inga konkreta planer men utsesluts inte heller
D. Ange de resultat som erhållits i förhållande till EUSBSR (ej tillämpligt för 2016)
Inga direkta resultat
E. Behandlar programmet delmål för EUSBSR (med motsvarande speciella mål och indikatorer)
enligt vad som anges i EUSBSR-handlingsplanen? (Ange mål och indikator)
Nej
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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)

SV

98

SV

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.
Svensk ekonomi har utvecklats väl under de senaste åren även om detta inte gäller landet som helhet.
Storstadsregionerna kan sägas vara de stora vinnarna medan främst de mellanstora städer men också
glesbygdsregioner är förlorarna, främst demografiskt. Tillväxten var 2,4 procent år 2017 och ligger kring 3
procent år 2018. Mycket talar dock för en lägre BNP-tillväxt framöver. Arbetskraftsbristen och annat
resursutnyttjande slår i taket. Tillväxten i euroområdet och bland Sveriges viktigaste handelspartners har
varit starkare än väntat men tycks nu vända neråt. Det finns risker att handelskonflikter, geopolitiska
konflikter och Brexit leder till en sämre utveckling framöver. Kommissionens Country Report Sweden
2018 kommer i stort fram till liknande slutsatser vad gäller Sveriges ekonomiska situation och utveckling
på kort och mellanlång sikt. Problemen på bostadsmarknaden med hög skuldsättning och utvecklingen
mot ökande inkomstskillnader inom samhället utgör andra inhemska orosmoln.

Regionala utvecklingsfondens nio program har en sammanlagd budget på cirka 926 euro (total
finansiering cirka 1,9 miljarder euro) för programperioden 2014-2020. I slutet av 2018 var nästan hela
budgeten beslutad. I medlemsstaten Sverige handlar det om insatser för smart och hållbar tillväxt för alla i
hela landet. Även om det huvudsakligen handlar om nyskapande och additionella insatser som många
gånger är experimenterande finns det även insatser den här programperioden av mer traditionell
infrastrukturkaraktär som insatserna för att Sveriges bredbandsstrategi skall kunna genomföras liksom
utrustning till ESS (The European Spallation Source) i Lund.

Europeiska unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla kan sägas vara målbild på flera viktiga
områden i Sverige. Trots det är de nationella målsättningar för Europa 2020-strategin i de flesta fall än
mer långtgående än EU:s gemensamma mål. I Partnerskapsöverenskommelsen anges höga tal vad gäller
sysselsättningsgrad, ca 80 procent, FoU-investeringar, ca 3,3 procent, tillgång till bredband 100 Mbit, ca
80 procent, och minskade växthusgaser, 20 procent. Också i förhållande till de nationella målsättningarna
ligger Sverige bra till i fråga om måluppfyllelse i de flesta områden. Men vissa svårigheter att nå de
nationella Europa 2020-målen kan noteras inom området FoU-investeringar där flera stora företag dragit
ner på sina FoU-investeringar. Men också energieffektiviseringen och koldioxidminskningarna har inte
riktigt nått målen i alla avseenden mycket beroende på bland annat högkonjunkturen som inneburit högt
tryck i ekonomin. Men sammanfattningsvis när det gäller den övergripande analysen står sig
medlemsstaten Sverige väl i en jämförelse med övriga medlemsstater. Även om Sverige kanske kan
betraktas som en föregångare har dock inte genomförandet av regionalfonden, eller ESI-fonderna i övrigt,
präglats av någon större ambition att göra ett europeiskt avtryck. Den europeiska dimensionen har inte
varit framträdande i kunskapsbildningen eller utvärderingarna, Sverige har inte på det sättet försökt sprida
goda exempel eller i övrigt göra avtryck trots att landet gjort mycket stora insatser, under
programperioden bland annat när det gäller flyktingmottagande.

Smart tillväxt har varit prioriterat!
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Sverige investerar mycket i forskning och utveckling, smart tillväxt karaktäriserad av hög
innovationsförmåga i hela landet har varit prioriterat. Sammantaget ligger Sverige med 3,38 procent till
FoU-investeringar något under den nationella målnivån på 4 procent av bruttonationalprodukten som
anges i Partnerskapsöverenskommelsen, men ändå i klar topp jämfört med andra EU-länder. Uppgifter
från Eurostat visar att både företag och högskolor/universitet ökade de absoluta forskningsutgifterna under
perioden 2015-2017 men samtidigt var BNP-tillväxten än större. Det är de stora företagen med 250 eller
fler anställda, som står för över tre fjärdedelar av de totala FoU-utgifterna men det är de små och
medelstora företagen som står för ökningen av FoU-utgifterna på senare tid. Troligen hade dessa kunnat
öka än mer om inte Sveriges ekonomi hade befunnit sig under så pass stort efterfrågetryck som den varit
under de mycket goda ekonomiska åren som präglat landet. Till del kan dock detta höga efterfrågetryck
tillskrivas den, enligt flera bedömare, allt för svagt värderade svenska valutan.

Den svagt värderade kronan anses till och med av vissa bedömare kunna hota omställningsförmågan i
näringslivet och bland företagen som kan sägas ha fått allt för lätt att finna avsättning för sina varor och
framför allt tjänster. Här kan regionalfondens resurser för smart tillväxt i hela landet sägas vara en positiv
faktor för att investeringarna i innovation och näringslivsutveckling ska hållas uppe. Investeringar i
humankapital, forskning och utveckling spelar en avgörande roll när det gäller att öka konkurrenskraften
på längre sikt, vilket också understryks i partnerskapsöverenskommelsen. I den och i forskningspolitiken i
övrigt, med exempelvis en forskningsproposition som kallas Forskning i samverkan, bekräftas vikten av
ett gott samspel mellan företag och offentliga organisationer, högskolor och universitet. Det gäller med
andra ord att utnyttja det tillgängliga utbildnings- och forskningssystemet på bästa sätt och då spelar
samverkan mellan inte minst näringslivet en avgörande roll vilket också de stora satsningarna på sådan
samverkan som gjorts inom regionalfondens alla projekt tydligt visar. Förutsättningarna skiljer sig i och
för sig i hög grad åt mellan olika regioner, avseende exempelvis samverkans- och företagskultur,
arbetskraftens kvalifikationer, näringsstruktur, utbildningsorganisationer, stödtjänster för innovation och
tekniköverföring, marknadsstorlek och tillgänglighet, den administrativa kapaciteten och omfattningen av
FoU-verksamhet i regionen. Men den absolut största ägaren av regionalfondsprojekt i alla NUTS IIregioner utom en är högskolor och universitet. Och innevarande programperiod har ytterligare steg tagits
för att just företagens behov av innovationsstöd ska få ett ännu bättre genomslag i projekten, vilket också
den löpande lärande utvärderingen av dessa insatser bekräftar.

I olika analyser av regioners, landsbygdens och städers utveckling och tillväxt framhålls att skillnaderna är
stora i flera för konkurrenskraften centrala faktorer såsom utbildningsnivå, arbetskraftens
genomsnittsålder, jobbyten, pendlingsmöjligheter, nyföretagande, internationalisering samt infrastruktur.
Det är exempelvis betydligt lättare att hitta medfinansiering och avsättning för riskkapitalinvesteringarna
som görs i regionalfondens regi i storstäderna jämfört med glesbygden. Insatser inom Tematiskt mål 1
(forskning, teknisk utveckling och innovation) är det näst största inom regionalfondens nio program. Det
har investerats i projekt som avser att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation och efterfrågan
på projektmedel från regionalfondens program har varit god och andelen beslutade medel hög. Merparten
av delmålen kommer att nås. Många gånger visar sig, enligt de utvärderingar som har gjorts, resultaten
och effekterna först efter att några år har gått och då nya strukturer, arbetssätt och samverkansmodeller fått
genomslag.
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I regionalfondens åtta program har en prioritering av styrkeområdena gjorts. Dock har som bekant inte
krav ställts på Sveriges 21 regioner eller i NUTS II-områdena att utveckla egna smarta
specialiseringsstrategier. Detta har ändå skett men underifrån, många regioner har på eget initiativ och
med stöd av nationella myndigheter gjort ett sådant analysarbete. Tematiskt mål 3 som syftar till att öka
konkurrenskraften hos små och medelstora företag är det största tematiska målet. Andelen beslutade
medel inom detta tematiska område uppgår till nära 90 procent. Insatserna inom området handlar om
riskkapital, internationalisering, organisationsutveckling, nätverksskapande, och ökat entreprenörskap.
Utvärderingar visar på goda framsteg när det gäller riskkapital både i de åtta regionala programmen och
gröna fonden medan fond-i-fondsatsningen ännu i stort sett inte har kommit igång. Framväxten av
fungerande exit-marknader kommer att vara en avgörande faktor för huruvida dessa resurser kommer att
bli revolverande medel som ånyo kan investeras.

Hållbar tillväxt

Hållbar tillväxt spelar en avgörande roll och enligt partnerskapsöverenskommelsen ska regionalfonden
främja en effektivare energianvändning genom utveckling och användning av förnybar energi. Dessutom
ska insatserna bidra till att utveckla teknik för minskade utsläpp i alla led. I detta tematiska mål hamnar 20
procent av de medel som tilldelats Sverige för programperioden 2014 - 2020. Det visar på en kraftig
ambitionshöjning i förhållande till den förra programperioden. Samtliga program innehåller insatser för att
stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi, tematiskt mål 4. Storleken på insatserna varierar mellan
olika program. I det nationella regionalfondsprogrammet omfattas nästan hälften av medlen detta
tematiska mål. Olika insatser för ett ökat söktryck har gett positiva resultat i form av fler ansökningar
vilket ger goda möjligheter att Sverige kan hämta hem en del eftersläpning mot slutet av
programperioden.

Att minska utsläpp och öka energieffektiviteten är sålunda centrala inslag i partnerskapsöverenskommelsen. Utsläppen har minskat de senaste åren och Sverige kommer antagligen att klara de
angivna nationella Europa 2020-målen. Utsläppen från inrikes transporter står, enligt Naturvårdsverket,
för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Även om industrins utsläppsminskning under de senaste åren
har stannat av så är trenden sedan 1990-talets mitt att industrins utsläpp minskar, detta främst på grund av
effektiviseringar i olika tillverkningsprocesser, övergång till biobränslen och el, utlokaliseringar samt
nedläggningar.

Inkluderande tillväxt, tillväxt för alla!

SV

101

SV

Sverige har EU:s högsta sysselsättningsgrad bland både kvinnor och män. För de allra flesta går det bra på
arbetsmarknaden, men för vissa svaga grupper i utsatt ställning, som exempelvis unga med svaga
studieresultat, äldre arbetslösa, individer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
samt för många som är utomeuropeiskt födda, är inträdet och etableringen svårare. Den betydande
invandringen de senaste åren har påverkat hela Sverige och utgör på många håll ett efterlängtat tillskott av
invånare och arbetskraft. Det finns dock kvarstående utmaningar som måste lösas för att på sikt behålla
detta tillskott. Regioner med glesa befolkningsunderlag brottas med stora utmaningar kopplade till
bristfälliga kommunikationer och begränsad tillgång till service, vilket försvårar för både
näringslivsutveckling och befolkningstillväxt.

Insatser för att binda samman landet handlar bland annat om att regionalfondsprogrammen (gäller de tre
nordliga) ska bidra till att ge företag, organisationer och hushåll i hela landet möjlighet att dra nytta av de
möjligheter som digitalisering ger, så att arbetsmetoder kan effektiviseras och nya tjänster och
affärsmodeller utvecklas. Merparten av medlen har investerats i bredband där kommersiella
förutsättningar för utbyggnad av bredband saknas. Bredband med hög överföringskapacitet anses ha stor
betydelse för tillväxt, möjligheten att driva företag och tillhandahålla samhällsservice. Inom Tematiskt
mål 2 sker även investeringar för utveckling av nya digitala lösningar, utbyggnad av offentliga e-tjänster
och för att främja digitalisering i företag.

Tillväxtverket ansvarar för stöd gällande ortssammanbindande nät i de tre nordliga
regionalfondsprogrammen. Regeringen har gett Tillväxtverket och Jordbruksverket i uppdrag att samverka
kring frågeställningar, inklusive uppföljningar och utvärderingar, som rör bredbandsutbyggnad inom
ramen för regionalfondsprogrammet och landsbygdsprogrammet. Bredbandsstöden inom
Landsbygdsprogrammet och regionalfondsprogrammen har lett till, och kommer leda till, att fler företag
får tillgång till eller ökad möjlighet att ansluta sig till ett fibernät. Stöd till ortsammanbindande nät från de
tre nordliga regionalfondsprogrammen beräknas under nuvarande programperiod leda till att 11 677
företag får möjlighet att beställa en bredbandsanslutning. Hushållens bredbandstillgång gynnar
landsbygdsföretagen genom att bra förutsättningar för boende på landsbygden är av vikt för både för
företagens kundunderlag och kompetensförsörjning.

Majoriteten av företagarna uppger att bredbandstillgång är viktigt för deras företagande, samtidigt som
fiberutbyggnaden inte har gett en mätbar effekt på företagens omsättning eller sysselsättningen, enligt
utvärderingen som görs av SLU, Sveriges Lantbruks Universitet i Uppsala. Det finns en självmotsägelse,
eller paradox, i dessa findings. Ett möjligt sätt att förstå och förklara denna paradox är att företagarna
bedömer att det snabba bredbandet kommer ha stor betydelse i framtiden. Merparten av de intervjuade
företagens internetanvändning begränsas i dagsläget till enklare tjänster såsom kommunikation och
administration, tjänster som rimligen kan tänkas användas lika väl på en anslutning med betydligt lägre
hastighet. Det viktigaste för många är i stället att fiberutbyggnaden har gett en stabil, snarare än snabb,
uppkoppling samt säkerställt en fast uppkoppling när kopparnätet monteras ned.
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Genomförandet av hållbar stadsutveckling är en viktig insats för tillväxt för alla. Den skiljer sig åt mellan
regionerna. I samtliga program finns en inriktning mot näringslivsutveckling. Stockholm har ett tydligare
fokus på internationalisering och innovation än övriga regioner. Västsverige fokuserar på bostadsbrist,
samt koppling mellan stad och landsbygd än övriga regioner. Skåne-Blekinge har i sammanvägningen av
policyer ett tydligare fokus på segregation och utanförskap samt samordning med strategier och program
jämfört med övriga regioner. Hållbarhetsaspekter har kommit mer i fokus och det har blivit lättare att
inkludera nya målgrupper i arbetet, framförallt utsatta och utrikesfödda, i arbetet mot segregering. De
sociala dimensionerna i projekten skapar förutsättningar för en stärkt samhällsbyggnad och skapar nya
arbetstillfällen i utanförskapsområden.

Sammantaget har regionalfondens program ändå varit viktiga för smart och hållbar tillväxt i hela
medlemsstaten Sverige. Den har inneburit insatser och investeringar som är nyskapande och additionella i
förhållande till reguljär verksamhet. Även om det har gått bra för svensk ekonomi under innevarande
programperiod utgör regionalfonden en viktig källa till investeringar i framtidens näringar.
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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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SENASTE VALIDERINGSRESULTAT
Allvarlighetsgrad Kod
Info

Meddelande
Versionen av genomföranderapporten har validerats

Varning

2.48

Varning

2.49

Varning

2.49

Varning

2.49

Varning

2.49

Varning

2.49

Varning

2.49

Varning

2.49

Varning

2.49

Varning

2.51

Varning

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!

Varning

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!

Varning

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!

Varning

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!

Varning

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!

Varning

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!

Varning

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!

Varning

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!

Varning

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!

Varning

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!

Varning

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!

Varning

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!

Varning

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!

Varning

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!

Varning

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!

Varning

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!

Varning

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!

Varning

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!

Varning

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!

Varning

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!
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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!
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!
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!
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!
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!
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!
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!
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!
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!
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!
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Allvarlighetsgrad Kod

Meddelande

Varning

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!

Varning

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!

Varning

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!

Varning

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!

Varning

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!

Varning

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!

Varning

2.54

Varning

SV

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!
2.162 Det har redan gått mer än 2 år sedan undertecknandet. Uppgifter som eventuellt saknas eller försening av genomförandet. Kontrollera eller överväg att förklara i den årliga genomföranderapporten (om element 27
är tomt eller 0 ska datumet i element 13 vara <= sista datum som omfattas [=31/12/rapporteringsår] - 2 år). Finansieringsinstrument: Brightly Ventures I, Produkt: Equity, Element 13: 2018-jun-29, Sista datum
som omfattas: 2016-dec-31
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