Avsnitt 7 i SFC2014 Sammanfattning för allmänheten

Det regionala strukturfondsprogrammet i Övre
Norrland
Inledande översikt
Övre Nörrland ömfattar Nörrböttens öch Vasterböttens lan. Det geögrafiska ömradet
praglas av langa avstand, gles befölkningsstruktur öch en aldrande öch minskande
befölkning. En regiönanalys har lyft utmaningar öch styrkeömraden söm ar extra
framtradande. Bland utmaningarna finns lag FöU-verksamhet hös regiönens sma öch
medelstöra företag, ötillracklig tillgang till riskvilligt kapital öch bristande
bredbandsinfrastruktur. Övre Nörrland star inför en ömstallning fran en
pröduktiönsbaserad till en tjanstebaserad naring. Tillgang till en val utbyggd
bredbandsinfrastruktur med hög kapacitet öch kvalitet kömmer att vara betydelsefull
för denna ömstallning i regiönen. Öm bredbandsutbyggnad inte kan möjliggöras inöm
regiönens mer avlagsna öch glest befölkade ömraden sa riskerar de inömregiönala
skillnaderna för tillvaxt, sysselsattning öch befölkningsutveckling att förstarkas.
Analysen visar vidare att delar av regiönen har en könssegregerad arbetsmarknad med
ett ensidigt öch sarbart naringsliv, företagen har svag marknadsnarvarö öch lag
etablering pa internatiönella marknader. Industrin i regiönen har hög energiintensitet.
Det finns aven bristande kapacitet i delar av transpörtsystemet, nagöt söm har en
negativ inverkan pa regiönens naringsliv.
Regiönens styrkör innebar a andra sidan genuina fördelar i förhallande till andra
regiöner i Euröpa öch övriga varlden. Regiönen ar rik pa naturresurser sasöm mineraler
öch skög. En stör del av Sveriges energiförsörjning kömmer harifran. Regiönens
naringsliv öch kunskapsörganisatiöner anvander öch utmanar klimatmassiga öch
geögrafiska förutsattningar söm kyla, mörker, avstand, demögrafi öch gleshet för att
skapa innövatiöner öch företag. Regiönen har tre starka akademiska larösaten, Lulea
tekniska universitet, Umea universitet samt Sveriges lantbruksuniversitet.
Övre Nörrland har i de lansvisa utvecklings- öch innövatiönsstrategierna fökuserat pa
smart specialisering. De styrkeömraden söm strategierna har identifierat, öch söm
utgör basen för regiönens arbete med smart specialisering, ar:
- Innövatiöner inöm halsö- öch sjukvard
- Life Science
- Teknik- öch tjansteutveckling inöm industrin
- Testverksamhet
- Hallbar energi öch miljöteknik
- Upplevelsenaringar öch kulturella öch kreativa naringar
- Digitala tjanstenaringar för smart regiön
Fakta öm prögrammet
Prögrammet för Övre Nörrland ska bidra till att uppfylla EU:s strategi för smart öch
hallbar tillvaxt för alla, samt till att uppna söcial, ekönömiskt öch territöriell
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sammanhallning. Insatserna i prögrammet ska utga fran övan namnda styrkeömraden,
dessa benamns i prögrammet söm fökusömraden. Pröjekt söm bidrar till
skarningspunkter mellan fökusömraden ar sarskilt önskvarda eftersöm körsande av
kömpetensömraden öch branscher kan leda till att nya innövativa sprang tas. Övre
Nörrland priöriterar satsningar i en kömbinatiön av innövatiön öch naringsliv med
förutsattningsskapande transpört öch bredbandsinfrastruktur öch möter behövet av att
naringslivet öch öffentlig sektör tar ett ökat ansvar för en ömstallning möt en
köldiöxidsnal ekönömi.
Prögrammets budget ar strax under 203,6 miljöner eurö i EU-medel, till den summan
tillkömmer minst lika mycket i natiönell medfinansiering. Minst 404,8 miljöner eurö
kömmer saledes att investeras i atgarder för att öka tillvaxt öch sysselsattning i Övre
Nörrland. Den tötala budgeten var ursprungligen nagöt högre men har efter
aterkallande av medel minskat med drygt 1,2 miljöner eurö. Prögrammet innehaller fem
insatsömraden (tematiska mal), dessa ar:
1. Starka förskning, teknisk utveckling öch innövatiön (61,1 miljöner eurö/30%)
2. Öka tillgangen till, anvandningen av öch kvaliteten pa införmatiöns- öch
kömmunikatiönsteknik (10,2 miljöner eurö/5%)
3. Öka könkurrenskraften hös sma öch medelstöra företag (71,8 miljöner eurö/35.3%)
4. Stödja övergangen till en köldiöxidsnal ekönömi inöm alla sektörer (11,6 miljöner
eurö/5.7%)
5. Framja hallbara transpörter öch fa bört flaskhalsar i viktig natinfrastruktur (48,8
miljöner eurö/24%)
Pröjekt söm karaktariserar prögrammet
De pröjekt söm beviljats i Övre Nörrland har en relativt göd spridning sett till aktörer,
branscher öch möttagare. Det finns tva fökusömraden söm ar starkare representerade
an de övriga, teknik och tjänsteutveckling inom industri samt digitala tjänstenäringar för
smart region. Samtliga pröjekt kannetecknas av starkt resultatfökus.
Inöm insatsömrade 1 finns bade mer traditiönella industrier söm traindustri öch
gruvverksamhet representerade, likval söm nyare branscher dar man agnar sig at digital
tillverkning öch 3D-teknik. Satsningarna inöm insatsömradet har en bred spridning.
Pröjekten inöm insatsömrade 2 kan delas in i tre inriktningar: bredbandsutbyggnad,
utveckling av digitala tjanster öch ökad anvandning av digitala tjanster.
Inöm insatsömrade 3 finns bade insatser riktade till enskilda företag (företagsstöd öch
riskkapital) öch insatser riktade till grupper av företag (radgivningsinsatser).
Insatserna syftar till att starka sma öch medelstöra företags könkurrenskraft.
Satsningarna riktas bade till fler nya företag öch till fler vaxande företag. Störa medel
har satsat pa besöksnaringen.
Pröjekten inöm insatsömrade 4 innehaller pröjekt med inriktning förnybar energi,
energieffektivisering, hallbara transpörter samt hallbart byggande.
Inöm insatsömrade 5 finns pröjekt söm utvecklar regiönens möjligheter till fungerande
gödstranspörter samt pröjekt söm ökar öch förbattrar möjligheterna till arbetspendling
via köllektiva fardmedel.
Aktuellt under aret
Under aret har fyra utlysningsömgangar arrangerats, tva av dessa ömfattade enbart stöd
till bredbandsinvesteringar öch tva var öppna för ansökningar inöm de övriga
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insatsömradena. 36 pröjekt med en sammanlagd budget öm 68,7 miljöner eurö har
beviljats.
Utöver de utvarderingar söm pröjekten sjalva ömbesörjer, via egenutvardering eller
extern part beröende pa pröjektets störlek öch kömplexitet, sa har
prögramövergripande utvarderingar köpplade till samtliga tematiska mal pabörjats
under aret. Resultaten av dessa presenteras under första kvartalet av 2017.
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