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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.
Under året har fyra utlysningsomgångar arrangerats, två av dessa omfattade enbart stöd
till bredbandsinvesteringar och två var öppna för ansökningar inom de övriga
insatsområdena. 36 projekt med en sammanlagd budget om 68,7 miljoner euro har
beviljats. Ytterligare ett projekt har prioriterats där beslut inte har kunnat fattas med
anledning av detaljförändringar i projektets samverkansavtal, det aktuella projektets
budget är 2 miljoner euro. Totalt antal beviljade projekt för hela programperioden är 87
stycken till en total projektbudget om 226,1 miljoner euro. När beslut fattats för
kvarstående projekt blir det totala antalet projekt 88 stycken och total projektbudget
228,1 miljoner euro.
Inga allmänna informationsinsatser har genomförts, istället har riktad information till
grupper inom insatsområden som är svagare representerade i programmet prioriterats.
De riktade informationsinsatserna har fått till effekt att fler ansökningar har börjat
komma in.
Inför varje utlysning har strategiska regionala dialoger förts med regionalt
tillväxtansvariga myndigheter i båda länen. Syftet med dialogerna har bland annat varit
att tillsammans diskutera behov av riktade utlysningar, samt att fånga upp signaler på
specifika behov som lyfts från programmets målgrupper.
Programgenomförandet bedöms i det stora hela ha kommit i gång bra. Söktrycket har
varit något lägre under 2016 jämfört med året innan men Övre Norrland har haft ett
fortsatt stadigt inflöde av ansökningar, undantaget insatsområde 4 och 5 (för närmare
information, se punkt 6).
De beviljade projekten har en relativt god spridning sett till aktörer, branscher och
mottagare. Två fokusområden är starkare representerade än de övriga, teknik och
tjänsteutveckling inom industri samt digitala tjänstenäringar för smart region.
I utlysningstexterna, vid kontakt med sökande, samt under beredning av ansökningar
har Förvfaltande myndighet varit noga med att kommunicera de förväntningar som finns
på att projekten ska arbeta aktivt med de horisontella kriterierna. Förvaltande
myndighet har kunnat notera att projekten har anammat uppmaningen. Bland de
horisontella kriterierna är det vanligast att arbeta med miljö och jämställdhet. Miljö är
ett välkänt och prioriterat område, det finns ett ekonomiskt intresse för näringslivet att
arbeta med dessa frågor då det innebär en konkurrensfördel och ofta också en
kostnadsbesparing. Jämställdhet är ett annat horisontellt kriterium som en hög andel av
projekten arbetar med, många projekt använder kriteriet aktivt och låter
jämställdhetsarbetet genomsyra all projektverksamhet. I några fall skulle Förvaltande
myndighet emellertid fortfarande vilja se tydligare formulerade aktiviteter för
insatserna, här finns utrymme för förbättring. Det tredje av de horisontella kriterierna,
likabehandling och ickediskriminering, framträder tyvärr mycket svagt. Projekten
uppger att det är svårt att nå målgruppen. Förvaltande myndighets uppfattning är att
projekten i många fall skulle behöva bli modigare i sina satsningar på målgruppen.
Företagen behöver få en ökad förståelse för att det finns en stor vinning i mångfald.
Utöver förstudier finns inga avslutade projekt, det går därför ännu inte att säga något om
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de slutliga resultaten av projekten. Den löpande rapportering som projekten lämnar in
tyder dock på att projekten arbetar i rätt riktning och att de mål som satts upp i de flesta
fall bör kunna nås.
Finansieringsinstrumentet
Ägarkapitalfonden i Övre Norrland har för programperioden 2014-2020 fått totalt 19,1
miljoner euro. Halva beloppet kommer från EU och resterande från nationella aktörer
inom programområdet. Pengarna ska investeras som ägarkapital i små och medelstora
företag med tillväxtpotential och som huvudsakligen befinner sig i en tidig
utvecklingsfas. Investeringarna kommer att göras tillsammans med privata aktörer som
kommer att satsa lika mycket pengar i företagen som fonden. Satsningen förväntas bidra
till att ca 50 företag får tillgång till ägarkapital på minst 38,14 miljoner euro.
130 ansökningar har hittills beretts och fonden har investerat totalt 0,83 miljoner euro
i fem bolag.
Indikatorer
De mål för aktivitetsindikatorerna som projekten satt upp tyder på att det inte blir några
problem att nå målen för resultatreserven eller programmets totala mål. Undantaget är
insatsområde 5 där Förvaltande myndighet ser det osannolikt att kunna nå målen. En
delförklaring till detta är långa processer kring notifieringar som inneburit kraftigt
försenade projektstarter i några fall, en annan är det låga söktrycket inom insatsområdet.
Under 2016 har ett arbete genomförts för kartlägga och rätta till brister avseende
aktivitetsindikatorer. Inom vissa investeringsprioriteringar kvarstår felaktigheter varför
dessa lämnas utan uppdatering av förväntade utfall jämfört med föregående års rapport
(markeras särskilt i fältet synpunkter). Utvecklings- och kvalitetssäkringsarbetet
kommer att fortgå under 2017 i syfte att säkerställa dessa indikatorers kvalitet.
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3. GENOMFÖRANDE AV INSATSOMRÅDET (ARTIKEL 50.2 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)
3.1. Översikt över genomförandet
IdInsatsområde
numm
er

Sammanfattade uppgifter om viktiga händelser, betydande problem och vidtagna åtgärder under genomförandet
av insatsområdet

1

Projekten inom insatsområde 1 har en god spridning sett till de branscher som insatserna riktar sig till. De mer
traditionella industrierna som träindustri och gruvverksamhet finns representerade, likväl som nyare branscher där
man ägnar sig åt digital tillverkning och 3D-teknik. Inom insatsområdet finns även projekt riktade mot hållbar
stadsutveckling samt testverksamhet.

Att stärka forskning,
teknisk utveckling och
innovation

Sett till fokusområden har insatsområdet inte samma goda spridning, teknik- och tjänsteutveckling inom industrin
dominerade redan i ett tidigt skede och har fortsatt en stark ställning. Fokusområdena har dock fått en större
spridning efter årets beslutsomgångar.
Insatsområde 1 har efter åtgärden att begränsa möjligheten att söka medel inom insatsområde 3 visat sig vara
intressant för många av de aktörer som tidigare sökt där. Detta märks genom en förändrad inriktning på de projekt
som sökts. Det ter sig som att beslutet att begränsa möjligheten att söka inom insatsområde 3 har fått till effekt att
näringslivsaktörer i större utsträckning söker samverkan med akademin, något vi ser positivt på då detta kan bidra
till ökad innovationsverksamhet i fler små och medelstora företag.
Även om insatsområdet har haft ett jämnt inflöde av ansökningar så behövs fler sökande. Riktade
informationsinsatser planeras därför att genomföras under 2017.
Under året har 12 projekt beviljats, de totala projektbudgetarna uppgår till 21,1 miljoner euro. Ytterligare ett
projekt har prioriterats men beslut har ännu inte kunna fattas, projektets budget är 2 miljoner euro. Totalt är 28
projekt beslutade. De totala projektbudgetarna uppgår till 45,7 miljoner euro. När beslut fattats för kvarstående
prioriterat projekt så kommer 29 projekt finnas beslutade till ett belopp om
2
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Att öka tillgången till,
Bredbandsprojekten i Västerbotten är samverkansprojekt mellan samtliga kommuner i länet. Projekten syftar till
användningen av och
att ge varje kommun möjlighet att bygga minst ett ortssammanbindande nät längs prioriterade sträckor.
kvaliteten på informations- Bredandsprojekten i Norrbotten är inriktade på att bygga ett flertal ortsammanbindande sträckor i fyra olika
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IdInsatsområde
numm
er
och
kommunikationstekniken

Sammanfattade uppgifter om viktiga händelser, betydande problem och vidtagna åtgärder under genomförandet
av insatsområdet
kommuner.
De projekt som handlar om att stärka IKT-tillämpningar kan sammanfattas med att de både arbetar med
utbudssidan (genom att utveckla digitala tjänster) och efterfrågesidan (genom att stimulera användningen av de
digitala tjänsterna) för att öka den digitala delaktigheten hos invånarna i Övre Norrland. Samtliga beviljade
projekt inom insatsområde 2 tillhör fokusområdet digitala tjänstenäringar för smart region, två av projekten har
även koppling till fokusområdet innovationer inom hälso- och sjukvård.
Det har varit ett stort intresse för ansökningar inom insatsområde 2,82% av medlen för insatsområdet är
intecknade.
Under året har sju projekt beviljats stöd, fem av dessa är bredbandsprojekt och övriga två avser IKTtillämpningar. De totala projektbudgetarna för projekten uppgår till 7,1 miljoner euro. Totalt har tio projekt
beviljats stöd, de totala projektbudgetarna uppgår till 16,6 miljoner euro.

3

Att öka små och
medelstora företags
konkurrenskraft

Med anledning av ett mycket högt söktryck under programmets start, så beslutades det att insatsområde 3 endast
skulle vara öppet i begränsad utsträckning under årets första utlysning. Ett tak på 3,58 miljoner euro i ERUFfinansiering sattes och endast åtgärder riktade till växande företag tilläts. Under den andra utlysningen var
insatsområdet endast öppet för ansökningar kopplade åtgärden insatser till det regionalpolitiska företagsstödet, för
att stimulera företagare i hela regionen till nyetablering, expansion och innovation.
Nästan hela budgeten har intecknats. Det finns projekt inom samtliga särskilda mål, med viss övervikt för fler nya
företag och fler växande företag. Det finns få branschorganisationer i regionen som representerar programmets
målgrupp, de små och medelstora företagen, något som avspeglar sig programmet både i form av projekttyper och
också projektägare. Förhållandevis många kommuner driver näringslivsnära projekt, dessa blir breda till sin
karaktär i förhållande till de mer "spetsiga" branschspecifika projekt som drivs av olika branschorganisationer.
Inom insatsområdet har stora medel investerats inom besöksnäringen.
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IdInsatsområde
numm
er

Sammanfattade uppgifter om viktiga händelser, betydande problem och vidtagna åtgärder under genomförandet
av insatsområdet
Bedömningen är att projekten genomförs effektivt. Projekten rapporterar in aktivitetsindikatorerna löpande och
bedömningen är att målen kommer att uppnås. En del utmaningar finns i de stora samverkansprojekten i
Norrbottens och Västerbottens inland. Många av projekten är stora samverkansprojekt och det finns en viss
eftersläpning vad gäller utbetalning av medel.
Under året har åtta projekt beviljats, de totala budgetarna uppgår till 27,6 miljoner euro. Totalt för hela
programperioden har 35 projekt beviljats, totala budgetar för dessa uppgår till 136,4 miljoner euro.

4

Att stödja övergången till
en koldioxidsnål ekonomi
i alla sektorer

Insatsområde 4 har varit öppet i sin helhet under årets båda utlysningar. Söktrycket för insatsområdet var lågt
under programstarten men under året har fler aktörer visat intresse och antalet ansökningar som kommit in har
varit fler än tidigare. En anledning till detta är troligtvis de riktade informationsinsatser som har genomförts.
De projekt som beviljats medel inom insatsområde 4 bedöms ha inriktning som ligger väl i linje med
programmets intentioner. Inriktningen varierar mot företag, offentlig sektor och bostadssektorn. De drivs av såväl
regionalt tillväxtansvariga, universitet som aktörer inom offentlig sektor, med näringslivet nära medverkande.
Projektportföljen innehåller både projekt med en bredare ansats (ex projekt med konsumtionsperspektiv på
hållbarhet och det offentliga ansvaret för hållbar stadsutveckling), och projekt som är smalare och mer konkreta
(ex. mätning av elbilskörning i kallt klimat och energieffektivisering i fastigheter).
Merparten av de beviljade projekten finns inom insatsområde 4c, stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning
och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, även i offentliga byggnader och inom
bostadssektorn, men projekt finns även inom investeringsprioritering 4b, främja energieffektivitet och användning
av förnybar energi i företag. Kvalitén på projekten i portföljen är överlag god.
Under året har sju projekt beviljats stöd. Totala projektbudgetar uppgår till 7,2 miljoner euro. Totalt under
programperioden har tio projekt beviljats medel inom insatsområde 4. Projekten har sammantaget en totalbudget
på 8,5 miljoner euro.
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Att främja hållbara
transporter och få bort
flaskhalsar i viktig

Insatsområde 5 har varit öppet i sin helhet under årets båda utlysningar. Det föreligger ett stort behov av
infrastrukturella åtgärder i Övre Norrland. Många företag efterfrågar miljövänliga transporter och för att uppnå
detta måste regionen investera i nya intermodala lösningar. Trots det har söktrycket varit lågt. Ett fortsatt
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IdInsatsområde
numm
er
nätinfrastruktur

Sammanfattade uppgifter om viktiga händelser, betydande problem och vidtagna åtgärder under genomförandet
av insatsområdet
målinriktat samarbete med regionalt tillväxtansvariga kommer att krävas för att få in ansökningar av god kvalité
och därigenom fler beviljade projekt.
De projekt som beviljats har som mål att genomföra infrastrukturella åtgärder. Ett projekt ska utveckla hamnen i
Umeå, ett förbättra möjligheterna för persontrafik på den nya Haparandabanan och ett avser industrispår med
öppen terminal i Rundvik. Det fjärde projektet är en förstudie. Projekten bedöms bidra till målen inom
insatsområdet samt bidra till en minskning av transporternas negativa miljöpåverkan.
Projekten som beviljats stöd ligger efter sina tidplaner. En delförklaring till detta är notifieringsprocesser som fått
till följd att projektstarter behövt skjutas upp.
Det låga antalet projekt som beviljats stöd inom insatsområdet gör att halvtidsmålen vad gäller de
aktivitetsindikatorer som finns inom insatsområdet och även vad gäller utbetalningstakten inte kommer att nås.
Under året har två projekt beviljats stöd. Totala projektbudgetar uppgår till 5,8 miljoner euro. Totalt har fyra
projekt beviljats stöd. Total projektbudget för samtliga projekt är 18,9 miljoner euro.
Ytterligare en av de inkomna ansökningarna har inte prioriteras av Strukturfondspartnerskapet men förvaltande
myndighet har fått i uppdrag att fortsatt bereda ärendet och en notifieringsprocess har inletts. Denna notifiering
förväntas vara klar våren 2017.
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Tekniskt stöd

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

1 - Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Investeringsprioritering

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 för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde, investeringsprioritering,
uppdelat per regionkategori för Eruf)

SV

(1)

Idnummer

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

Målvärde
(2023) totalt

F

CO01

Produktiv investering: Antal
företag som får stöd

Företag

Mer utvecklade

760,00

0,00

Inga avslutade projekt
under 2016.

S

CO01

Produktiv investering: Antal
företag som får stöd

Företag

Mer utvecklade

760,00

481,00

Värdet för 2016 är inte
uppdaterat – se
förklaringen i avsnitt
2.1, Indikatorer.

F

CO04

Produktiv investering: Antal
företag som får annat stöd än
ekonomiskt

Företag

Mer utvecklade

750,00

0,00

Inga avslutade projekt
under 2016.

S

CO04

Produktiv investering: Antal
företag som får annat stöd än
ekonomiskt

Företag

Mer utvecklade

750,00

481,00

Värdet för 2016 är inte
uppdaterat – se
förklaringen i avsnitt
2.1, Indikatorer.

F

CO26

Forskning, innovation: Antal
företag som samarbetar med
forskningsinstitutioner

Företag

Mer utvecklade

200,00

0,00

Inga avslutade projekt
under 2016.

S

CO26

Forskning, innovation: Antal
företag som samarbetar med
forskningsinstitutioner

Företag

Mer utvecklade

200,00

652,00

Beviljade projekt
förväntar sig nå högre
än programmets mål
för denna indikator.
Det är för tidigt att
avgöra om projekten
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Målvärde
(2023) män

Målvärde
(2023) kvinnor

2016 Summa

2016 Män

2016 Kvinnor

Synpunkter

SV

(1)

Idnummer

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

Målvärde
(2023) totalt

Målvärde
(2023) män

Målvärde
(2023) kvinnor

2016 Summa

2016 Män

2016 Kvinnor

Synpunkter
kan nå upp till sina
mål.

F

CO27

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

euro

Mer utvecklade

3 000 000,00

0,00

Inga avslutade projekt
under 2016.

S

CO27

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

euro

Mer utvecklade

3 000 000,00

5 805 822,00

Beviljade projekt
förväntar sig nå högre
än programmets mål
för denna indikator.
Det är för tidigt att
avgöra om projekten
kan nå upp till sina
mål.

F

CO28

Forskning, innovation: Antal
företag som får stöd för att
introducera för marknaden nya
produkter

Företag

Mer utvecklade

35,00

0,00

Inga avslutade projekt
under 2016.

S

CO28

Forskning, innovation: Antal
företag som får stöd för att
introducera för marknaden nya
produkter

Företag

Mer utvecklade

35,00

328,00

Beviljade projekt
förväntar sig nå högre
än programmets mål
för denna indikator.
Det är för tidigt att
avgöra om projekten
kan nå upp till sina
mål.

(1) S=(Selected) Insatser som valts ut, F=Fullt genomförda insatser

SV

(1)

Idnummer

Indikator

F

CO01

Produktiv investering: Antal
företag som får stöd

S

CO01

Produktiv investering: Antal
företag som får stöd

F

CO04

Produktiv investering: Antal
företag som får annat stöd än
ekonomiskt

S

CO04

Produktiv investering: Antal
företag som får annat stöd än
ekonomiskt

F

CO26

Forskning, innovation: Antal
företag som samarbetar med

2015 Summa

2015 Män

2015 Kvinnor

2014 Summa

2014 Män

2014 Kvinnor

481,00

481,00
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(1)

Idnummer

Indikator

2015 Summa

2015 Män

2015 Kvinnor

2014 Summa

2014 Män

2014 Kvinnor

forskningsinstitutioner

SV

S

CO26

Forskning, innovation: Antal
företag som samarbetar med
forskningsinstitutioner

F

CO27

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

S

CO27

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

F

CO28

Forskning, innovation: Antal
företag som får stöd för att
introducera för marknaden nya
produkter

S

CO28

Forskning, innovation: Antal
företag som får stöd för att
introducera för marknaden nya
produkter

258,00

5 036 672,00

101,00
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Insatsområde

1 - Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Investeringsprioritering

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

Särskilt mål

1 - Öka forsknings- och innovationssamverkan mellanakademi, näringsliv, myndigheter och civila samhället.

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

SV

Idnumme
r

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

102

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

Procent

Mer utvecklade

Idnumme
r

Indikator

102

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

2015 Summa

2015
Kvalitativa

Utgångsvärde

39,03

2014 Summa

Utgångså
r
2010

Målvärde 2023

42,90

2016 Summa

2016
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 2014.
Eftersläpningen av statistikuppgifter
medför att siffrorna för 2016 kommer att
redovisas i en kommande
genomföranderapport.

2014
Kvalitativa

35,91

11

SV

Insatsområde

1 - Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Investeringsprioritering

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

Särskilt mål

2 - Öka innovationsverksamheten i företag och stärka utveckling av och tillgänglighet till innovationsstödjande system och miljöer

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

SV

Idnumme
r

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

101

Andel företag ( 10-249 anställda)
med innovationsverksamhet
(produkt-, process-,
organisatorisk- eller
marknadsföringsinnovation)

Procent

Mer utvecklade

Idnumme
r

Indikator

101

Andel företag ( 10-249 anställda)
med innovationsverksamhet
(produkt-, process-,
organisatorisk- eller
marknadsföringsinnovation)

2015 Summa

2015
Kvalitativa

Utgångsvärde

47,99

2014 Summa

Utgångså
r
2010

Målvärde 2023

52,79

2016 Summa

2016
Kvalitativa

Synpunkter

Rapporteringsfrekvens – vartannat år.
Utgångsvärdet är fel uträknat och
förvaltande myndighet kommer skicka
in en ändring kring detta, även en
följdändring av målvärdet. Det senaste
tillgängliga värdet för denna
resultatindikator härrör från 2014.
Eftersläpningen av statistikuppgifter
medför att siffrorna för 2016 kommer att
redovisas i en kommande
genomföranderapport.

2014
Kvalitativa

50,21
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SV

Insatsområde

2 - Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationstekniken

Investeringsprioritering

2a - Att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät och stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin

Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde, investeringsprioritering,
uppdelat per regionkategori för Eruf)
(1)

Idnummer

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

Målvärde
(2023) totalt

Målvärde
(2023) män

Målvärde
(2023) kvinnor

2016 Summa

2016 Män

2016 Kvinnor

Synpunkter

F

49

Tillfört antal företas som har fått
tillgång till bredband på minst
100Mbits/s

Antal

Mer utvecklade

350,00

0,00

Inga avslutade projekt
under 2016

S

49

Tillfört antal företas som har fått
tillgång till bredband på minst
100Mbits/s

Antal

Mer utvecklade

350,00

885,00

Beviljade projekt
förväntar sig nå högre
än programmets mål
för denna indikator.
Det är för tidigt att
avgöra om projekten
kan nå upp till sina
mål.

(1) S=(Selected) Insatser som valts ut, F=Fullt genomförda insatser

SV

(1)

Idnummer

Indikator

F

49

Tillfört antal företas som har fått
tillgång till bredband på minst
100Mbits/s

S

49

Tillfört antal företas som har fått
tillgång till bredband på minst
100Mbits/s

2015 Summa

2015 Män

2015 Kvinnor

2014 Summa

2014 Män

2014 Kvinnor

430,00

13

SV

Insatsområde

2 - Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationstekniken

Investeringsprioritering

2a - Att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät och stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin

Särskilt mål

1 - Fler företag får tillgång till bredband av hög kvalitet och kapacitet

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

SV

Idnumme
r

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

202

Andel företag som fått möjlig
tillgång till bredband (minst 100
Mbit/s)

Procent

Mer utvecklade

Idnumme
r

Indikator

202

Andel företag som fått möjlig
tillgång till bredband (minst 100
Mbit/s)

2015 Summa

2015
Kvalitativa

Utgångsvärde

54,09

2014 Summa

Utgångså
r
2012

Målvärde 2023

62,20

2016 Summa

2016
Kvalitativa

Synpunkter

Rapporteringsfrekvens – vartannat år.
Det senaste tillgängliga värdet för denna
resultatindikator härrör från 2015.
Eftersläpningen av statistikuppgifter
medför att siffrorna för 2016 kommer att
redovisas i en kommande
genomföranderapport.

2014
Kvalitativa

60,85

14

SV

Insatsområde

2 - Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationstekniken

Investeringsprioritering

2c - Att stärka IKT-tillämpningar för e-förvaltning, e-lärande, e-integration, e-kultur och e-hälsa

Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde, investeringsprioritering,
uppdelat per regionkategori för Eruf)
(1)

Idnummer

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

Målvärde
(2023) totalt

Målvärde
(2023) män

Målvärde
(2023) kvinnor

2016 Summa

2016 Män

2016 Kvinnor

Synpunkter

F

41

Antal organisationer som får stöd Antal

Mer utvecklade

30,00

0,00

Inga avslutade projekt
under 2016

S

41

Antal organisationer som får stöd Antal

Mer utvecklade

30,00

39,00

Beviljade projekt
förväntar sig nå högre
än programmets mål
för denna indikator.
Det är för tidigt att
avgöra om projekten
kan nå upp till sina
mål.

F

52

Antal nya digitala tjänster

Antal

Mer utvecklade

25,00

0,00

Inga avslutade projekt
under 2016.

S

52

Antal nya digitala tjänster

Antal

Mer utvecklade

25,00

154,00

Beviljade projekt
förväntar sig nå högre
än programmets mål
för denna indikator.
Det är för tidigt att
avgöra om projekten
kan nå upp till sina
mål.

(1) S=(Selected) Insatser som valts ut, F=Fullt genomförda insatser

SV

(1)

Idnummer

Indikator

F

41

Antal organisationer som får stöd

S

41

Antal organisationer som får stöd

F

52

Antal nya digitala tjänster

S

52

Antal nya digitala tjänster

2015 Summa

2015 Män

2015 Kvinnor

2014 Summa

2014 Män

2014 Kvinnor

33,00

153,00

15

SV

SV

16

SV

Insatsområde

2 - Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationstekniken

Investeringsprioritering

2c - Att stärka IKT-tillämpningar för e-förvaltning, e-lärande, e-integration, e-kultur och e-hälsa

Särskilt mål

1 - Fler digitala tjänster ska utvecklas för att skapa en ökad tillgång till privat och offentlig service

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

SV

Idnumme
r

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

203

Andel företag (10-249 anställda)
som använder vissa IT-tjänster

Procent

Mer utvecklade

Idnumme
r

Indikator

203

Andel företag (10-249 anställda)
som använder vissa IT-tjänster

2015 Summa

2015
Kvalitativa

Utgångsvärde

73,70

2014 Summa

Utgångså
r
2013

Målvärde 2023

81,10

2016 Summa

71,10

2016
Kvalitativa

Synpunkter

Rapporteringsfrekvens – vartannat år.

2014
Kvalitativa

17

SV

Insatsområde

2 - Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationstekniken

Investeringsprioritering

2c - Att stärka IKT-tillämpningar för e-förvaltning, e-lärande, e-integration, e-kultur och e-hälsa

Särskilt mål

2 - Användningen av digitala tjänster ska utvecklas för att öka den digitala delaktigheten.

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

SV

Idnumme
r

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

204

Andel privatpersoner (16-85 år)
som använder vissa IT-tjänster.

Procent

Mer utvecklade

Idnumme
r

Indikator

204

Andel privatpersoner (16-85 år)
som använder vissa IT-tjänster.

2015 Summa

2015
Kvalitativa

Utgångsvärde

68,00

2014 Summa

Utgångså
r
2013

Målvärde 2023

75,00

2016 Summa

64,00

2016
Kvalitativa

Synpunkter

Rapporteringsfrekvens – vartannat år.
Denna undersökning såg lite annorlunda
ut 2016, men kommer i kommande
undersökning att överensstämma med
tidigare enkätundersökning.

2014
Kvalitativa

18

SV

Insatsområde

3 - Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Investeringsprioritering

3a - Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag,
inklusive genom företagskuvöser

Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde, investeringsprioritering,
uppdelat per regionkategori för Eruf)

SV

(1)

Idnummer

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

Målvärde
(2023) totalt

F

CO01

Produktiv investering: Antal
företag som får stöd

Företag

Mer utvecklade

1 735,00

5,00

S

CO01

Produktiv investering: Antal
företag som får stöd

Företag

Mer utvecklade

1 735,00

3 051,00

Beviljade projekt
förväntar sig nå högre
än programmets mål
för denna indikator.
Det är för tidigt att
avgöra om projekten
kan nå upp till sina
mål.

F

CO02

Produktiv investering: Antal
företag som får bidrag

Företag

Mer utvecklade

200,00

0,00

Inga avslutade projekt
under 2016

S

CO02

Produktiv investering: Antal
företag som får bidrag

Företag

Mer utvecklade

200,00

925,00

Beviljade projekt
förväntar sig nå högre
än programmets mål
för denna indikator.
Det är för tidigt att
avgöra om projekten
kan nå upp till sina
mål.

F

CO03

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

Mer utvecklade

35,00

5,00

S

CO03

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

Mer utvecklade

35,00

175,00

19

Målvärde
(2023) män

Målvärde
(2023) kvinnor

2016 Summa

2016 Män

2016 Kvinnor

Synpunkter

Beviljade projekt
förväntar sig nå högre
än programmets mål
för denna indikator.
Det är för tidigt att
avgöra om projekten
kan nå upp till sina
mål.

SV

SV

(1)

Idnummer

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

Målvärde
(2023) totalt

F

CO04

Produktiv investering: Antal
företag som får annat stöd än
ekonomiskt

Företag

Mer utvecklade

1 500,00

0,00

S

CO04

Produktiv investering: Antal
företag som får annat stöd än
ekonomiskt

Företag

Mer utvecklade

1 500,00

1 991,00

F

CO05

Produktiv investering: Antal nya
företag som får stöd

Företag

Mer utvecklade

1 000,00

5,00

S

CO05

Produktiv investering: Antal nya
företag som får stöd

Företag

Mer utvecklade

1 000,00

1 653,00

Beviljade projekt
förväntar sig nå högre
än programmets mål
för denna indikator.
Det är för tidigt att
avgöra om projekten
kan nå upp till sina
mål.

F

CO06

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

euro

Mer utvecklade

369 000,00

0,00

Inga avslutade projekt
under 2016

S

CO06

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

euro

Mer utvecklade

369 000,00

64 003 359,00

F

CO07

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

euro

Mer utvecklade

19 680 000,00

1 866 741,00

S

CO07

Produktiv investering: Privata
investeringar som matchar
offentligt stöd till små och
medelstora företag (annat än

euro

Mer utvecklade

19 680 000,00

19 101 120,00

20

Målvärde
(2023) män

Målvärde
(2023) kvinnor

2016 Summa

2016 Män

2016 Kvinnor

Synpunkter
Inga avslutade projekt
under 2016
Beviljade projekt
förväntar sig nå högre
än programmets mål
för denna indikator.
Det är för tidigt att
avgöra om projekten
kan nå upp till sina
mål. Förväntat värde är
sänkt i kontakter med
stödmottagare genom
ett pågående
kvalitetsarbete.

Projekt för bidrag till
små och medelstora
företag har redovisat
förväntade värden på
denna indikator på
annat sätt än som
förutsågs vid
programskrivningen.

Ett
finansieringsinstrumen
t som ska vara
verksamt hela

SV

(1)

Idnummer

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

Målvärde
(2023) totalt

Målvärde
(2023) män

Målvärde
(2023) kvinnor

2016 Summa

bidrag)

2016 Män

2016 Kvinnor

Synpunkter
programperioden
förväntas nå
huvuddelen av
programmets mål för
denna indikator.

F

CO08

Produktiv investering:
Sysselsättningsökning i företag
som får stöd

heltidsekvivalent
er

Mer utvecklade

1 250,00

0,00

Inga avslutade projekt
under 2016

S

CO08

Produktiv investering:
Sysselsättningsökning i företag
som får stöd

heltidsekvivalent
er

Mer utvecklade

1 250,00

2 914,00

Beviljade projekt
förväntar sig nå högre
än programmets mål
för denna indikator.
Det är för tidigt att
avgöra om projekten
kan nå upp till sina
mål.

(1) S=(Selected) Insatser som valts ut, F=Fullt genomförda insatser

SV

(1)

Idnummer

Indikator

F

CO01

Produktiv investering: Antal
företag som får stöd

S

CO01

Produktiv investering: Antal
företag som får stöd

F

CO02

Produktiv investering: Antal
företag som får bidrag

S

CO02

Produktiv investering: Antal
företag som får bidrag

F

CO03

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

S

CO03

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

F

CO04

Produktiv investering: Antal
företag som får annat stöd än
ekonomiskt

S

CO04

Produktiv investering: Antal
företag som får annat stöd än
ekonomiskt

F

CO05

Produktiv investering: Antal nya

2015 Summa

2015 Män

2015 Kvinnor

2014 Summa

2014 Män

2014 Kvinnor

2 886,00

500,00

175,00

2 211,00
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SV

(1)

Idnummer

Indikator

2015 Summa

2015 Män

2015 Kvinnor

2014 Summa

2014 Män

2014 Kvinnor

företag som får stöd

SV

S

CO05

Produktiv investering: Antal nya
företag som får stöd

F

CO06

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

S

CO06

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

F

CO07

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

S

CO07

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

F

CO08

Produktiv investering:
Sysselsättningsökning i företag
som får stöd

S

CO08

Produktiv investering:
Sysselsättningsökning i företag
som får stöd

1 505,00

35 792 610,00

19 101 120,00

2 406,00

22

SV

Insatsområde

3 - Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Investeringsprioritering

3a - Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag,
inklusive genom företagskuvöser

Särskilt mål

1 - Fler nystartade företag i Övre Norrland

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

SV

Idnumme
r

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

0301

Antal SMF per 1000 invånare

Antal företag (0249 anställda) per
1 000
invånare(16-64 år)

Mer utvecklade

Idnumme
r

Indikator

0301

Antal SMF per 1000 invånare

2015 Summa

2015
Kvalitativa

Utgångsvärde

212,60

2014 Summa

Utgångså
r
2013

Målvärde 2023

215,00

2016 Summa

2016
Kvalitativa

Synpunkter

Rapporteringsfrekvens – vartannat år.
Det senaste tillgängliga värdet för denna
resultatindikator härrör från 2015.
Eftersläpningen av statistikuppgifter
medför att siffrorna för 2016 kommer att
redovisas i en kommande
genomföranderapport.

2014
Kvalitativa

225,90

23

SV

Insatsområde

3 - Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Investeringsprioritering

3a - Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag,
inklusive genom företagskuvöser

Särskilt mål

2 - Fler växande företag i Övre Norrland

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

SV

Idnumme
r

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

0302

Omsättning i små och medelstora
företag

MSEK

Mer utvecklade

Idnumme
r

Indikator

0302

Omsättning i små och medelstora
företag

2015 Summa

2015
Kvalitativa

Utgångsvärde

74 806,00

2014 Summa

Utgångså
r
2011

Målvärde 2023

86 027,00

2016 Summa

2016
Kvalitativa

Synpunkter

Rapporteringsfrekvens – vartannat år.
Det senaste tillgängliga värdet för denna
resultatindikator härrör från 2014.
Eftersläpningen av statistikuppgifter
medför att siffrorna för 2016 kommer att
redovisas i en kommande
genomföranderapport.

2014
Kvalitativa

78 947,00

24

SV

Insatsområde

3 - Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Investeringsprioritering

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 för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde, investeringsprioritering,
uppdelat per regionkategori för Eruf)

SV

(1)

Idnummer

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

Målvärde
(2023) totalt

F

CO01

Produktiv investering: Antal
företag som får stöd

Företag

Mer utvecklade

250,00

0,00

Inga avslutade projekt
under 2016

S

CO01

Produktiv investering: Antal
företag som får stöd

Företag

Mer utvecklade

250,00

819,00

Beviljade projekt
förväntar sig nå högre
än programmets mål
för denna indikator.
Det är för tidigt att
avgöra om projekten
kan nå upp till sina
mål. Totala förväntade
utfallet sänkts genom
kontakter med
stödmottagare i ett
initierat
kvalitetsarbete.

F

CO04

Produktiv investering: Antal
företag som får annat stöd än
ekonomiskt

Företag

Mer utvecklade

250,00

0,00

Inga avslutade projekt
under 2016

S

CO04

Produktiv investering: Antal
företag som får annat stöd än
ekonomiskt

Företag

Mer utvecklade

250,00

819,00

Beviljade projekt
förväntar sig nå högre
än programmets mål
för denna indikator.
Det är för tidigt att
avgöra om projekten
kan nå upp till sina
mål.Totala förväntade
utfallet sänkts genom
kontakter med
stödmottagare i ett
initierat
kvalitetsarbete.

F

CO08

Produktiv investering:

heltidsekvivalent

Mer utvecklade

750,00

0,00

Inga avslutade projekt
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Målvärde
(2023) män

Målvärde
(2023) kvinnor

2016 Summa

2016 Män

2016 Kvinnor

Synpunkter

SV

(1)

S

Idnummer

CO08

Indikator

Mätenhet

Sysselsättningsökning i företag
som får stöd

er

Produktiv investering:
Sysselsättningsökning i företag
som får stöd

heltidsekvivalent
er

Regionkategori

Målvärde
(2023) totalt

Målvärde
(2023) män

Målvärde
(2023) kvinnor

2016 Summa

2016 Män

2016 Kvinnor

Synpunkter
under 2016

Mer utvecklade

750,00

309,00

(1) S=(Selected) Insatser som valts ut, F=Fullt genomförda insatser

SV

(1)

Idnummer

Indikator

F

CO01

Produktiv investering: Antal
företag som får stöd

S

CO01

Produktiv investering: Antal
företag som får stöd

F

CO04

Produktiv investering: Antal
företag som får annat stöd än
ekonomiskt

S

CO04

Produktiv investering: Antal
företag som får annat stöd än
ekonomiskt

F

CO08

Produktiv investering:
Sysselsättningsökning i företag
som får stöd

S

CO08

Produktiv investering:
Sysselsättningsökning i företag
som får stöd

2015 Summa

2015 Män

2015 Kvinnor

2014 Summa

2014 Män

2014 Kvinnor

820,00

820,00

279,00
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Insatsområde

3 - Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Investeringsprioritering

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

Särskilt mål

1 - Fler små och medelstora företag växer på internationella nya marknader

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

SV

Idnumme
r

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

306

Andel små och medelstora
företag (0-249 anställda) som
bedriver export

Procent

Mer utvecklade

Idnumme
r

Indikator

306

Andel små och medelstora
företag (0-249 anställda) som
bedriver export

2015 Summa

2015
Kvalitativa

Utgångsvärde

1,50

2014 Summa

Utgångså
r
2013

Målvärde 2023

1,61

2016 Summa

2016
Kvalitativa

Synpunkter

Rapporteringsfrekvens – vartannat år.
Det senaste tillgängliga värdet för denna
resultatindikator härrör från 2015.
Eftersläpningen av statistikuppgifter
medför att siffrorna för 2016 kommer att
redovisas i en kommande
genomföranderapport.

2014
Kvalitativa

1,38
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Insatsområde

4 - Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer

Investeringsprioritering

4b - Att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag

Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde, investeringsprioritering,
uppdelat per regionkategori för Eruf)
(1)

Idnummer

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

Målvärde
(2023) totalt

Målvärde
(2023) män

Målvärde
(2023) kvinnor

2016 Summa

F

CO01

Produktiv investering: Antal
företag som får stöd

Företag

Mer utvecklade

300,00

0,00

S

CO01

Produktiv investering: Antal
företag som får stöd

Företag

Mer utvecklade

300,00

20,00

F

CO04

Produktiv investering: Antal
företag som får annat stöd än
ekonomiskt

Företag

Mer utvecklade

300,00

0,00

S

CO04

Produktiv investering: Antal
företag som får annat stöd än
ekonomiskt

Företag

Mer utvecklade

300,00

20,00

F

44

Minskad energiförbrukning hos
projektmedverkande företag och
organisationer

Mwh

Mer utvecklade

200,00

0,00

S

44

Minskad energiförbrukning hos
projektmedverkande företag och
organisationer

Mwh

Mer utvecklade

200,00

35,00

2016 Män

2016 Kvinnor

Synpunkter
Inga avslutade projekt
under 2016

Inga avslutade projekt
under 2016

Inga avslutade projekt
under 2016.

(1) S=(Selected) Insatser som valts ut, F=Fullt genomförda insatser

SV

(1)

Idnummer

Indikator

F

CO01

Produktiv investering: Antal
företag som får stöd

S

CO01

Produktiv investering: Antal
företag som får stöd

F

CO04

Produktiv investering: Antal
företag som får annat stöd än
ekonomiskt

2015 Summa

2015 Män

2015 Kvinnor

2014 Summa

2014 Män

2014 Kvinnor

20,00
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SV

(1)

Idnummer

Indikator

S

CO04

Produktiv investering: Antal
företag som får annat stöd än
ekonomiskt

F

44

Minskad energiförbrukning hos
projektmedverkande företag och
organisationer

S

44

Minskad energiförbrukning hos
projektmedverkande företag och
organisationer

2015 Summa

2015 Män

2015 Kvinnor

2014 Summa

2014 Män

2014 Kvinnor

20,00

35,00
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Insatsområde

4 - Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer

Investeringsprioritering

4b - Att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag

Särskilt mål

1 - Öka energieffektiviteten och användningen av förnybar energi i Övre Norrlands små och medelstora företag

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

SV

Idnumme
r

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

0401

Slutlig energianvändning per
förädlningsvärde för små- och
medelstora industriföretag

MWh/MSEK

Mer utvecklade

120,30

2011

100,00

Rapporteringsfrekvens – vartannat
år.Utgångsvärdet är fel uträknat och
förvaltande myndighet kommer skicka
in en ändring kring detta med ett lägre
värde än nuvarande utgångsvärde, även
en följdändring av målvärde.Det senaste
tillgängliga värdet för denna
resultatindikator härrör från 2014.
Eftersläpningen av statistikuppgifter
medför att siffrorna för 2016 kommer att
redovisas i en kommande
genomföranderapport.

403

Andel användning av förnybar
energi

Procent

Mer utvecklade

29,94

2011

32,93

Rapporteringsfrekvens – vartannat år.
Det senaste tillgängliga värdet för denna
resultatindikator härrör från 2014.
Eftersläpningen av statistikuppgifter
medför att siffrorna för 2016 kommer att
redovisas i en kommande
genomföranderapport.

Idnumme
r

Indikator

0401

Slutlig energianvändning per
förädlningsvärde för små- och
medelstora industriföretag

71,10

403

Andel användning av förnybar
energi

29,78

2015 Summa

2015
Kvalitativa

Utgångsvärde

2014 Summa

Utgångså
r

Målvärde 2023

2016 Summa

2016
Kvalitativa

Synpunkter

2014
Kvalitativa
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Insatsområde

4 - Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer

Investeringsprioritering

4c - Att stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, även i offentliga
byggnader och inom bostadssektorn

Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde, investeringsprioritering,
uppdelat per regionkategori för Eruf)
(1)

Idnummer

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

Målvärde
(2023) totalt

Målvärde
(2023) män

Målvärde
(2023) kvinnor

2016 Summa

2016 Män

2016 Kvinnor

Synpunkter

F

44

Minskad energiförbrukning hos
projektmedverkande företag och
organisationer

Mwh

Mer utvecklade

20,00

0,00

Inga avslutade projekt
under 2016

S

44

Minskad energiförbrukning hos
projektmedverkande företag och
organisationer

Mwh

Mer utvecklade

20,00

0,00

Värdet för 2016 är inte
uppdaterat – se
förklaringen i avsnitt
2.1, Indikatorer.

F

47

Antal organisationer som får stöd Antal

Mer utvecklade

50,00

0,00

Inga avslutade projekt
under 2016

S

47

Antal organisationer som får stöd Antal

Mer utvecklade

50,00

428,00

Projekten förväntar sig
sammantaget att uppnå
ett högre mål än
programmets mål. Det
är för tidigt att avgöra
om projekten
sammantaget kommer
att nå sina mål.

(1) S=(Selected) Insatser som valts ut, F=Fullt genomförda insatser

SV

(1)

Idnummer

Indikator

F

44

Minskad energiförbrukning hos
projektmedverkande företag och
organisationer

S

44

Minskad energiförbrukning hos
projektmedverkande företag och
organisationer

2015 Summa

2015 Män

2015 Kvinnor

2014 Summa

2014 Män

2014 Kvinnor

0,00
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SV

(1)

Idnummer

Indikator

F

47

Antal organisationer som får stöd

S

47

Antal organisationer som får stöd

2015 Summa

2015 Män

2015 Kvinnor

2014 Summa

2014 Män

2014 Kvinnor

0,00
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Insatsområde

4 - Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer

Investeringsprioritering

4c - Att stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, även i offentliga
byggnader och inom bostadssektorn

Särskilt mål

1 - Öka energieffektiviteten och användningen av förnybar energi inom offentlig sektor och bostadssektorn

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

SV

Idnumme
r

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

15

Energianvändning per m2 i
bostäder (småhus och
flerbostadshus

kWh/m2

Mer utvecklade

164,93

2012

132,00

Rapporteringsfrekvens – vartannat år.
Det senaste tillgängliga värdet för denna
resultatindikator härrör från 2015.
Eftersläpningen av statistikuppgifter
medför att siffrorna för 2016 kommer att
redovisas i en kommande
genomföranderapport.

403

Andel användning av förnybar
energi

Procent

Mer utvecklade

29,94

2011

32,93

Rapporteringsfrekvens – vartannat år.
Det senaste tillgängliga värdet för denna
resultatindikator härrör från 2014.
Eftersläpningen av statistikuppgifter
medför att siffrorna för 2016 kommer att
redovisas i en kommande
genomföranderapport.

Idnumme
r

Indikator

15

Energianvändning per m2 i
bostäder (småhus och
flerbostadshus

403

Andel användning av förnybar
energi

2015 Summa

2015
Kvalitativa

Utgångsvärde

2014 Summa

Utgångså
r

Målvärde 2023

2016 Summa

2016
Kvalitativa

Synpunkter

2014
Kvalitativa

156,00

29,78
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Insatsområde

5 - Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur

Investeringsprioritering

7c - Att utveckla och förbättra miljövänliga (även tystare) och koldioxidsnåla transportsystem, däribland transporter på inre vattenvägar och sjöfart,
hamnar, multimodala förbindelser och flygplatsinfrastruktur för att främja hållbar regional och lokal trafik

Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde, investeringsprioritering,
uppdelat per regionkategori för Eruf)
(1)

Idnummer

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

Målvärde
(2023) totalt

Målvärde
(2023) män

Målvärde
(2023) kvinnor

2016 Summa

F

1

Antal transportlösningar

Transportlösning
ar

Mer utvecklade

20,00

0,00

S

1

Antal transportlösningar

Transportlösning
ar

Mer utvecklade

20,00

5,00

F

2

Mängd ökad volym gods på
järnväg

Ton gods

Mer utvecklade

620 000,00

0,00

S

2

Mängd ökad volym gods på
järnväg

Ton gods

Mer utvecklade

620 000,00

135,00

F

3

Mängd ökning lastat/lossat gods
vid terminal

Ton gods

Mer utvecklade

700 000,00

0,00

S

3

Mängd ökning lastat/lossat gods
vid terminal

Ton gods

Mer utvecklade

700 000,00

385 000,00

2016 Män

2016 Kvinnor

Synpunkter
Inga avslutade projekt
under 2016

Inga avslutade projekt
under 2016.

Inga avslutade projekt
under 2016

(1) S=(Selected) Insatser som valts ut, F=Fullt genomförda insatser

SV

(1)

Idnummer

Indikator

F

1

Antal transportlösningar

S

1

Antal transportlösningar

F

2

Mängd ökad volym gods på
järnväg

S

2

Mängd ökad volym gods på
järnväg

F

3

Mängd ökning lastat/lossat gods
vid terminal

2015 Summa

2015 Män

2015 Kvinnor

2014 Summa

2014 Män

2014 Kvinnor

2,00

0,00
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SV

(1)

Idnummer

Indikator

S

3

Mängd ökning lastat/lossat gods
vid terminal

2015 Summa

2015 Män

2015 Kvinnor

2014 Summa

2014 Män

2014 Kvinnor

250 000,00
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Insatsområde

5 - Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur

Investeringsprioritering

7c - Att utveckla och förbättra miljövänliga (även tystare) och koldioxidsnåla transportsystem, däribland transporter på inre vattenvägar och sjöfart,
hamnar, multimodala förbindelser och flygplatsinfrastruktur för att främja hållbar regional och lokal trafik

Särskilt mål

1 - Öka kapaciteten i befintlig transportinfrastruktur för mer effektiva och hållbara transporter till nytta för näringslivet

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

SV

Idnumme
r

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

0702

Näringslivets godstransporter

Varuflöde efter
vikt i tusentals ton

Mer utvecklade

29 119,00

2009

32 030,90

Rapporteringsfrekvens – vartannat år.
Inga nya data, rapport med nya värden
kommer senvåren 2017. Eftersläpningen
av statistikuppgifter medför att siffrorna
för 2016 kommer att redovisas i en
kommande genomföranderapport.

708

Inrikes lastbilstransporter

miljoner
tonkilometer

Mer utvecklade

2 266,00

2013

2 039,00

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.

Idnumme
r

Indikator

0702

Näringslivets godstransporter

708

Inrikes lastbilstransporter

2015 Summa

2015
Kvalitativa

Utgångsvärde

2014 Summa

Utgångså
r

Målvärde 2023

2016 Summa

2016
Kvalitativa

Synpunkter

2014
Kvalitativa

3 715,80
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Insatsområde

5 - Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur

Investeringsprioritering

7c - Att utveckla och förbättra miljövänliga (även tystare) och koldioxidsnåla transportsystem, däribland transporter på inre vattenvägar och sjöfart,
hamnar, multimodala förbindelser och flygplatsinfrastruktur för att främja hållbar regional och lokal trafik

Särskilt mål

2 - Nya och utveccklade multimodala transportförbindeser för en mer hållbar och effektiv övergång mellan olika trafikslag, till nytta för näringslivet

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

SV

Idnumme
r

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

0404

Koldioxidutsläpp från transporter
(exkl. internationell luftfart och
sjöfart)

Ton/år

Mer utvecklade

Idnumme
r

Indikator

0404

Koldioxidutsläpp från transporter
(exkl. internationell luftfart och
sjöfart)

2015 Summa

2015
Kvalitativa

Utgångsvärde

1 413 747,00

2014 Summa

Utgångså
r
2011

Målvärde 2023

1 272 372,00

2016 Summa

2016
Kvalitativa

Synpunkter

Rapporteringsfrekvens – vartannat år.
Det senaste tillgängliga värdet för denna
resultatindikator härrör från 2014.
Eftersläpningen av statistikuppgifter
medför att siffrorna för 2016 kommer att
redovisas i en kommande
genomföranderapport.

2014
Kvalitativa

1 200 586,00
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Prioriterade områden för tekniskt stöd
Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde, investeringsprioritering,
uppdelat per regionkategori för Eruf)
Insatsområde

6 - Tekniskt stöd

(1)

Idnummer

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

Målvärde
(2023) totalt

Målvärde
(2023) män

Målvärde
(2023) kvinnor

2016 Summa

F

100

Andel utbetalade medel av
programmets totala budget

Procent

100,00

8,00

S

100

Andel utbetalade medel av
programmets totala budget

Procent

100,00

100,00

F

200

Antal externa utvärderingar som
har genomförts under
programperioden

Antal

15,00

0,00

S

200

Antal externa utvärderingar som
har genomförts under
programperioden

Antal

15,00

15,00

F

300

Antalet anställda
(årsarbetskrafter) vilkas löner
medfinansieras av TA

Årsarbetskrafter

35,54

S

300

Antalet anställda
(årsarbetskrafter) vilkas löner
medfinansieras av TA

Årsarbetskrafter

35,54

2016 Män

2016 Kvinnor

Synpunkter

0,00

0,00

Inga externa
utvärderingar
avslutade under 2016.

0,00

(1) S=(Selected) Insatser som valts ut, F=Fullt genomförda insatser

SV

(1)

Idnummer

Indikator

F

100

Andel utbetalade medel av
programmets totala budget

S

100

Andel utbetalade medel av
programmets totala budget

F

200

Antal externa utvärderingar som
har genomförts under
programperioden

2015 Summa

2015 Män

2015 Kvinnor

2014 Summa

2014 Män

2014 Kvinnor

0,70
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SV

(1)

Idnummer

Indikator

S

200

Antal externa utvärderingar som
har genomförts under
programperioden

F

300

Antalet anställda
(årsarbetskrafter) vilkas löner
medfinansieras av TA

S

300

Antalet anställda
(årsarbetskrafter) vilkas löner
medfinansieras av TA

2015 Summa

2015 Män

2015 Kvinnor

2014 Summa

2014 Män

2014 Kvinnor

0,00

18,29
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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

CO04 - Produktiv investering: Antal företag som
får annat stöd än ekonomiskt
CO01 - Produktiv investering: Antal företag som
får stöd

5

CO05 - Produktiv investering: Antal nya företag
som får stöd

5

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

SV

5

40
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Tabell 5: Uppgifter om delmål och mål som fastställs i resultatramen

SV

Insatso
mråde

Ind
type

ID

Indicator

Mätenhet

Fund

Category of region

1

F

100

Finansiell indikator

Euro

Eruf

Mer utvecklade

3 182 957,00

1

O

CO26

Forskning,
Enterprises
innovation: Antal
företag som
samarbetar med
forskningsinstitutione
r

Eruf

Mer utvecklade

0,00

2

F

100

Finansiell indikator

Eruf

Mer utvecklade

922 922,00

2

I

1

Planerat antal företag Antal företag
med tillgång till
bredband på minst
100 Mbit/s baserat på
projekt som
finansieras inom
insatsområdet

Eruf

Mer utvecklade

885,00

2

O

49

Tillfört antal företas Antal
som har fått tillgång
till bredband på minst
100Mbits/s

Eruf

Mer utvecklade

0,00

3

F

100

Finansiell indikator

Eruf

Mer utvecklade

25 173 954,00

3

O

CO01

Produktiv investering: Enterprises
Antal företag som får
stöd

Eruf

Mer utvecklade

5,00

4

F

100

Finansiell indikator

Eruf

Mer utvecklade

308 062,00

4

O

CO04

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

Eruf

Mer utvecklade

0,00

5

F

100

Finansiell indikator

Euro

Eruf

Mer utvecklade

5 678,00

5

O

1

Antal
transportlösningar

Transportlösnin Eruf
gar

Mer utvecklade

0,00

Insatso
mråde

Ind
type

ID

Indicator

Mätenhet

Fund

1

F

100

Finansiell indikator

Euro

Eruf

Mer utvecklade

1

O

CO26 Forskning,
innovation: Antal
företag som
samarbetar med
forskningsinstitution
er

Enterprises

Eruf

Mer utvecklade

2

F

100

Finansiell indikator

Euro

Eruf

Mer utvecklade

2

I

1

Planerat antal företag
med tillgång till
bredband på minst
100 Mbit/s baserat

Antal företag

Eruf

Mer utvecklade

Euro

Euro

Euro

Category of region

2016 Cum total

2015 Cum total

2016 Cum men

2014 Cum total

41

2016 Cum women

2016 Annual total

2016 Annual total men

2016 Annual total women

Observations

SV

Insatso
mråde

Ind
type

ID

Indicator

Mätenhet

Fund

Category of region

2015 Cum total

2014 Cum total

Milestone for 2018 total

Milestone for 2018 men

Observations

på projekt som
finansieras inom
insatsområdet
2

O

49

Tillfört antal företas
som har fått tillgång
till bredband på
minst 100Mbits/s

Antal

Eruf

Mer utvecklade

3

F

100

Finansiell indikator

Euro

Eruf

Mer utvecklade

3

O

CO01 Produktiv
investering: Antal
företag som får stöd

Enterprises

Eruf

Mer utvecklade

4

F

100

Euro

Eruf

Mer utvecklade

4

O

CO04 Produktiv
investering: Antal
företag som får annat
stöd än ekonomiskt

Enterprises

Eruf

Mer utvecklade

5

F

100

Finansiell indikator

Euro

Eruf

Mer utvecklade

5

O

1

Antal
transportlösningar

Transportlösni
ngar

Eruf

Mer utvecklade

Ind
type

ID

Indicator

Mätenhet

Fund

Category of region

1

F

100

Finansiell indikator

Euro

Eruf

Mer utvecklade

36 670 078

1

O

CO26

Forskning,
Enterprises
innovation: Antal
företag som
samarbetar med
forskningsinstitutione
r

Eruf

Mer utvecklade

50

2

F

100

Finansiell indikator

Eruf

Mer utvecklade

4 070 462

2

I

1

Planerat antal företag Antal företag
med tillgång till
bredband på minst
100 Mbit/s baserat på
projekt som
finansieras inom
insatsområdet

Eruf

Mer utvecklade

12

2

O

49

Tillfört antal företas Antal
som har fått tillgång
till bredband på minst
100Mbits/s

Eruf

Mer utvecklade

0

3

F

100

Finansiell indikator

Eruf

Mer utvecklade

43 106 197

3

O

CO01

Produktiv investering: Enterprises
Antal företag som får
stöd

Eruf

Mer utvecklade

496

4

F

100

Finansiell indikator

Eruf

Mer utvecklade

6 960 491

4

O

CO04

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

Eruf

Mer utvecklade

75

Insatso
mråde

SV

Finansiell indikator

Euro

Euro

Euro

Milestone for 2018 women

Final target (2023) total

Final target (2023) men

Final target (2023) women

122 233 592,00
200,00

20 352 312,00

350,00

143 687 324,00
1 985,00

23 201 636,00
300,00

42
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Ind
type

ID

Indicator

Mätenhet

Fund

Category of region

5

F

100

Finansiell indikator

Euro

Eruf

Mer utvecklade

29 307 329

5

O

1

Antal
transportlösningar

Transportlösnin Eruf
gar

Mer utvecklade

5

Insatso
mråde

SV

Milestone for 2018 total

Milestone for 2018 men

Milestone for 2018 women

Final target (2023) total

Final target (2023) men

Final target (2023) women

97 691 098,00
20,00

43
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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 2 i bilaga II till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1011/2014 (Modell för överföring av ekonomiska uppgifter)

SV

Insatsomr
åde

Fond

Regionkategori

Beräknings
grund

1

Eruf

Mer utvecklade

Summa

1

Eruf

Yttre
randområden
eller
glesbefolkade
områden i
Norden

Summa

2

Eruf

Mer utvecklade

2

Eruf

3

Summa fond

Medfinansieringsgr
ad

Total
stödberättigande
kostnad för insatser
som valts ut för
stöd

Andel av det totala
anslaget som de
valda insatserna
omfattar

Offentlig
stödberättigande
kostnad för insatser
som valts ut för
stöd

55 821 724,00

50,00

28 836 126,00

51,66%

11 658 462,00

1 848 031,00

3,31%

16

66 411 868,00

50,00

16 913 167,00

25,47%

5 277 317,00

1 334 926,00

2,01%

12

Summa

8 053 818,00

50,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

Yttre
randområden
eller
glesbefolkade
områden i
Norden

Summa

12 298 494,00

50,00

16 567 965,00

134,72%

8 239 081,00

922 922,00

7,50%

10

Eruf

Mer utvecklade

Summa

80 719 034,00

50,00

31 649 530,00

39,21%

15 499 216,00

7 457 346,00

9,24%

16

3

Eruf

Yttre
randområden
eller
glesbefolkade
områden i
Norden

Summa

62 968 290,00

50,00

104 797 869,00

166,43%

49 888 118,00

17 716 605,00

28,14%

19

4

Eruf

Mer utvecklade

Summa

23 201 636,00

50,00

8 503 566,00

36,65%

3 129 817,00

308 062,00

1,33%

10

5

Eruf

Yttre
randområden
eller
glesbefolkade
områden i
Norden

Summa

97 691 098,00

50,00

18 854 537,00

19,30%

9 427 673,00

5 678,00

0,01%

4

6

Eruf

Mer utvecklade

Offentliga

16 965 248,00

50,00

16 476 648,00

97,12%

8 238 324,00

105 448,00

0,62%

2

44

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

SV

Summa

Eruf

Mer
utvecklade

184 761 460,00

50,00

85 465 870,00

46,26%

38 525 819,00

9 718 887,00

5,26%

44

Summa

Eruf

Yttre
randområden
eller
glesbefolkade
områden i
Norden

239 369 750,00

50,00

157 133 538,00

65,64%

72 832 189,00

19 980 131,00

8,35%

45

424 131 210,00

50,00

242 599 408,00

57,20%

111 358 008,00

29 699 018,00

7,00%

89

Slutsumm
a

SV

45

SV

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

Utgiftens beskaffenhet
Fond

SV

Regionkategori

Kategoriseringsaspekter
Insatstyp

Finansieringsfo
rm

Territoriell
aspekt

Territoriell
genomförande
mekanism

Tematiskt mål

Finansiella uppgifter
ESF:s
andratema

Näringsgren

Område(n) eller
region(er)

Total
stödberättigand
e kostnad för
insatser som
valts ut för stöd

Offentlig
stödberättigand
e kostnad för
insatser som
valts ut för stöd

Totala
stödberättigand
e utgifter som
deklarerats av
stödmottagare
till den
förvaltande
myndigheten

Antal utvalda
insatser

1

Eruf

Mer utvecklade

1

Eruf

Mer utvecklade

001

01

02

07

01

22

SE33

890 579,00

391 670,00

0,00

1

1

Eruf

Mer utvecklade

001

02

02

07

01

24

SE33

202 622,00

101 311,00

10 426,00

1

1

Eruf

Mer utvecklade

004

01

02

07

01

13

SE33

2 320 799,00

1 160 429,00

5 761,00

1

1

Eruf

Mer utvecklade

011

01

02

07

01

22

SE33

1 239 782,00

492 700,00

68 812,00

1

1

Eruf

Mer utvecklade

060

01

02

07

01

24

SE33

2 422 743,00

861 252,00

0,00

1

1

Eruf

Mer utvecklade

062

01

01

07

01

08

SE33

4 207 884,00

1 841 594,00

898 858,00

1

1

Eruf

Mer utvecklade

062

01

01

07

01

13

SE33

2 121 573,00

953 516,00

510 144,00

1

1

Eruf

Mer utvecklade

064

01

01

07

01

24

SE33

1 087 525,00

407 390,00

0,00

1

1

Eruf

Mer utvecklade

064

01

02

07

01

06

SE33

1 304 572,00

384 386,00

152 101,00

1

1

Eruf

Mer utvecklade

064

01

02

07

01

11

SE33

2 793 576,00

839 607,00

0,00

1

1

Eruf

Mer utvecklade

064

01

02

07

01

13

SE33

2 281 357,00

1 045 333,00

89 748,00

1

1

Eruf

Mer utvecklade

064

01

02

07

01

20

SE33

2 405 244,00

1 202 622,00

0,00

1

1

Eruf

Mer utvecklade

064

01

02

07

01

23

SE33

1 966 627,00

983 313,00

0,00

1

1

Eruf

Mer utvecklade

064

01

02

07

01

24

SE33

1 503 091,00

440 920,00

112 181,00

1

1

Eruf

Mer utvecklade

066

01

02

07

01

24

SE33

979 690,00

239 547,00

0,00

1

1

Eruf

Mer utvecklade

082

01

02

07

01

13

SE33

1 108 462,00

312 872,00

0,00

1

1

Eruf

Yttre
randområden
eller
glesbefolkade
områden i
Norden

1

Eruf

Yttre
randområden
eller
glesbefolkade
områden i
Norden

001

01

02

07

01

24

SE33

4 087 855,00

1 612 034,00

0,00

1

1

Eruf

Yttre
randområden
eller
glesbefolkade
områden i

011

01

02

07

01

07

SE33

471 350,00

151 073,00

122 555,00

1

46
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Insatsområde

Utgiftens beskaffenhet
Fond

Regionkategori

Kategoriseringsaspekter
Insatstyp

Finansieringsfo
rm

Territoriell
aspekt

Territoriell
genomförande
mekanism

Tematiskt mål

Finansiella uppgifter
ESF:s
andratema

Näringsgren

Område(n) eller
region(er)

Total
stödberättigand
e kostnad för
insatser som
valts ut för stöd

Offentlig
stödberättigand
e kostnad för
insatser som
valts ut för stöd

Totala
stödberättigand
e utgifter som
deklarerats av
stödmottagare
till den
förvaltande
myndigheten

Antal utvalda
insatser

Norden

SV

1

Eruf

Yttre
randområden
eller
glesbefolkade
områden i
Norden

062

01

01

07

01

09

SE33

1 541 800,00

672 569,00

0,00

1

1

Eruf

Yttre
randområden
eller
glesbefolkade
områden i
Norden

062

01

02

07

01

01

SE33

1 482 342,00

338 498,00

211 515,00

1

1

Eruf

Yttre
randområden
eller
glesbefolkade
områden i
Norden

062

01

02

07

01

24

SE33

7 603 590,00

1 716 138,00

727 584,00

2

1

Eruf

Yttre
randområden
eller
glesbefolkade
områden i
Norden

063

01

02

07

01

07

SE33

985 938,00

428 607,00

73 226,00

2

1

Eruf

Yttre
randområden
eller
glesbefolkade
områden i
Norden

063

02

02

07

01

19

SE33

123 873,00

76 197,00

41 705,00

1

1

Eruf

Yttre
randområden
eller
glesbefolkade
områden i
Norden

064

01

01

07

01

01

SE33

426 267,00

186 849,00

114 490,00

1

1

Eruf

Yttre
randområden
eller
glesbefolkade
områden i
Norden

064

01

02

07

01

13

SE33

94 800,00

47 676,00

43 851,00

1

1

Eruf

Yttre
randområden
eller
glesbefolkade
områden i
Norden

067

01

03

07

01

07

SE33

95 352,00

47 676,00

0,00

1

2

Eruf

Mer utvecklade

2

Eruf

Yttre
randområden

47

SV

Insatsområde

Utgiftens beskaffenhet
Fond

Regionkategori

Kategoriseringsaspekter
Insatstyp

Finansieringsfo
rm

Territoriell
aspekt

Territoriell
genomförande
mekanism

Tematiskt mål

Finansiella uppgifter
ESF:s
andratema

Näringsgren

Område(n) eller
region(er)

Total
stödberättigand
e kostnad för
insatser som
valts ut för stöd

Offentlig
stödberättigand
e kostnad för
insatser som
valts ut för stöd

Totala
stödberättigand
e utgifter som
deklarerats av
stödmottagare
till den
förvaltande
myndigheten

Antal utvalda
insatser

eller
glesbefolkade
områden i
Norden

SV

2

Eruf

Yttre
randområden
eller
glesbefolkade
områden i
Norden

047

01

03

07

02

07

SE33

936 659,00

468 330,00

0,00

1

2

Eruf

Yttre
randområden
eller
glesbefolkade
områden i
Norden

047

01

03

07

02

24

SE33

9 256 942,00

4 649 829,00

621 864,00

5

2

Eruf

Yttre
randområden
eller
glesbefolkade
områden i
Norden

067

01

02

07

02

24

SE33

1 430 274,00

715 137,00

84 514,00

1

2

Eruf

Yttre
randområden
eller
glesbefolkade
områden i
Norden

080

01

02

07

02

18

SE33

2 839 680,00

1 371 211,00

216 544,00

1

2

Eruf

Yttre
randområden
eller
glesbefolkade
områden i
Norden

080

01

03

07

02

18

SE33

2 104 410,00

1 034 574,00

0,00

2

3

Eruf

Mer utvecklade

3

Eruf

Mer utvecklade

063

01

01

07

03

13

SE33

1 976 162,00

988 081,00

396 986,00

1

3

Eruf

Mer utvecklade

066

01

02

07

03

15

SE33

897 902,00

433 218,00

154 064,00

1

3

Eruf

Mer utvecklade

066

01

02

07

03

24

SE33

15 203 107,00

7 189 960,00

3 146 073,00

6

3

Eruf

Mer utvecklade

066

01

03

07

03

24

SE33

94 160,00

47 080,00

89 233,00

1

3

Eruf

Mer utvecklade

067

01

01

07

03

23

SE33

1 498 126,00

749 063,00

157 961,00

1

3

Eruf

Mer utvecklade

067

01

01

07

03

24

SE33

8 798 195,00

4 784 305,00

2 675 256,00

3

3

Eruf

Mer utvecklade

067

01

02

07

03

24

SE33

1 113 230,00

556 615,00

270 964,00

1

3

Eruf

Mer utvecklade

067

02

02

07

03

24

SE33

1 115 132,00

274 136,00

153 071,00

1

3

Eruf

Mer utvecklade

075

01

02

07

03

15

SE33

953 516,00

476 758,00

413 738,00

1

48
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Insatsområde

Utgiftens beskaffenhet
Fond

SV

Regionkategori

Kategoriseringsaspekter
Insatstyp

Finansieringsfo
rm

Territoriell
aspekt

Territoriell
genomförande
mekanism

Tematiskt mål

Finansiella uppgifter
ESF:s
andratema

Näringsgren

Område(n) eller
region(er)

Total
stödberättigand
e kostnad för
insatser som
valts ut för stöd

Offentlig
stödberättigand
e kostnad för
insatser som
valts ut för stöd

Totala
stödberättigand
e utgifter som
deklarerats av
stödmottagare
till den
förvaltande
myndigheten

Antal utvalda
insatser

3

Eruf

Yttre
randområden
eller
glesbefolkade
områden i
Norden

3

Eruf

Yttre
randområden
eller
glesbefolkade
områden i
Norden

001

01

02

07

03

15

SE33

893 683,00

321 097,00

0,00

1

3

Eruf

Yttre
randområden
eller
glesbefolkade
områden i
Norden

001

01

02

07

03

24

SE33

1 960 487,00

1 044 994,00

0,00

2

3

Eruf

Yttre
randområden
eller
glesbefolkade
områden i
Norden

001

01

03

07

03

24

SE33

43 587 604,00

21 793 803,00

6 662 430,00

4

3

Eruf

Yttre
randområden
eller
glesbefolkade
områden i
Norden

001

03

03

07

03

16

SE33

19 070 322,00

9 535 161,00

431 047,00

1

3

Eruf

Yttre
randområden
eller
glesbefolkade
områden i
Norden

066

01

02

07

03

15

SE33

18 145 231,00

7 725 178,00

6 520 150,00

1

3

Eruf

Yttre
randområden
eller
glesbefolkade
områden i
Norden

066

01

02

07

03

24

SE33

5 126 382,00

2 117 289,00

913 100,00

2

3

Eruf

Yttre
randområden
eller
glesbefolkade
områden i
Norden

066

01

03

07

03

01

SE33

924 196,00

325 626,00

0,00

1

3

Eruf

Yttre
randområden
eller
glesbefolkade
områden i

066

01

03

07

03

07

SE33

478 760,00

172 825,00

206 962,00

1

49
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Insatsområde

Utgiftens beskaffenhet
Fond

Regionkategori

Kategoriseringsaspekter
Insatstyp

Finansieringsfo
rm

Territoriell
aspekt

Territoriell
genomförande
mekanism

Tematiskt mål

Finansiella uppgifter
ESF:s
andratema

Näringsgren

Område(n) eller
region(er)

Total
stödberättigand
e kostnad för
insatser som
valts ut för stöd

Offentlig
stödberättigand
e kostnad för
insatser som
valts ut för stöd

Totala
stödberättigand
e utgifter som
deklarerats av
stödmottagare
till den
förvaltande
myndigheten

Antal utvalda
insatser

Norden

SV

3

Eruf

Yttre
randområden
eller
glesbefolkade
områden i
Norden

066

01

03

07

03

24

SE33

3 595 232,00

1 797 616,00

662 375,00

1

3

Eruf

Yttre
randområden
eller
glesbefolkade
områden i
Norden

067

01

02

07

03

24

SE33

5 578 070,00

2 407 032,00

587 066,00

4

3

Eruf

Yttre
randområden
eller
glesbefolkade
områden i
Norden

075

01

03

07

03

15

SE33

5 437 902,00

2 647 497,00

1 733 475,00

1

4

Eruf

Mer utvecklade

4

Eruf

Mer utvecklade

012

01

03

07

04

10

SE33

294 398,00

107 271,00

0,00

1

4

Eruf

Mer utvecklade

014

01

02

07

04

10

SE33

1 112 320,00

489 595,00

0,00

1

4

Eruf

Mer utvecklade

023

01

01

07

04

18

SE33

2 860 548,00

1 430 274,00

0,00

1

4

Eruf

Mer utvecklade

023

01

01

07

04

22

SE33

74 864,00

37 432,00

0,00

1

4

Eruf

Mer utvecklade

023

01

02

07

04

10

SE33

84 602,00

42 301,00

84 602,00

1

4

Eruf

Mer utvecklade

023

01

02

07

04

12

SE33

47 676,00

23 838,00

39 757,00

1

4

Eruf

Mer utvecklade

023

01

03

07

04

12

SE33

879 185,00

369 104,00

13 685,00

1

4

Eruf

Mer utvecklade

068

01

02

07

04

10

SE33

1 185 534,00

592 767,00

170 018,00

1

4

Eruf

Mer utvecklade

069

01

02

07

04

10

SE33

74 470,00

37 235,00

0,00

1

4

Eruf

Mer utvecklade

071

01

02

07

04

10

SE33

1 889 969,00

0,00

0,00

1

5

Eruf

Yttre
randområden
eller
glesbefolkade
områden i
Norden

5

Eruf

Yttre
randområden
eller
glesbefolkade
områden i
Norden

036

01

01

07

07

24

SE33

95 352,00

47 676,00

0,00

1

5

Eruf

Yttre
randområden

036

01

03

07

07

12

SE33

14 510 503,00

7 255 251,00

0,00

2
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Insatsområde

Utgiftens beskaffenhet
Fond

Regionkategori

Kategoriseringsaspekter
Insatstyp

Finansieringsfo
rm

Territoriell
aspekt

Territoriell
genomförande
mekanism

Tematiskt mål

Finansiella uppgifter
ESF:s
andratema

Näringsgren

Område(n) eller
region(er)

Total
stödberättigand
e kostnad för
insatser som
valts ut för stöd

Offentlig
stödberättigand
e kostnad för
insatser som
valts ut för stöd

Totala
stödberättigand
e utgifter som
deklarerats av
stödmottagare
till den
förvaltande
myndigheten

Antal utvalda
insatser

eller
glesbefolkade
områden i
Norden

SV

5

Eruf

Yttre
randområden
eller
glesbefolkade
områden i
Norden

6

Eruf

Mer utvecklade

6

Eruf

Mer utvecklade

106

01

03

07

121

01

02

07

07

51

24

SE33

4 248 682,00

2 124 746,00

5 678,00

1

18

SE33

16 476 648,00

8 238 324,00

105 448,00

2

SV

Tabell 8: Utnyttjande av korsfinansiering
1

SV

2

Utnyttjande av
korsfinansiering

Insatsområ
de

Kostnader som är
stödberättigande inom ramen
för ESF men för vilka stöd
erhålls från Eruf.

3

3

4

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

5

Andel av det totala
EU-anslaget till
insatsområdet (%)
(3/totalt anslag till
insatsområdet *100).

38 695,00

0,05%

52

6

Stödberättigande
utgifter som utnyttjats
inom ramen för
korsfinansiering och
som stödmottagaren
redovisat för den
förvaltande
myndigheten (euro).
14 571,00

Andel av det totala
anslaget till
insatsområdet (%)
(5/totalt anslag till
insatsområdet*100).

0,02%

SV

Tabell 9: Kostnader för insatser som genomförts utanför programområdet (Eruf och Sammanhållningsfonden inom målet Investering för tillväxt och
sysselsättning).
1

2

3

Insatsområde Stödbelopp som är avsett för
insatser som genomförs
utanför programområdet på
grundval av de insatser som
valts ut (euro).

SV

4

Andel av det totala anslaget
till insatsområdet (%)
(3/totalt anslag till
insatsområdet*100).

0,36%

5

Stödberättigande utgifter som
uppstått inom ramen för
insatser som genomförts
utanför programområdet och
som stödmottagaren
redovisats för den förvaltande
myndigheten (euro).

1

217 950,00

1 338,00

2

0,00

3

698 622,00

4

0,00

0,00

5

0,00

0,00

6

0,00

0,00

Andel av det totala anslaget
till insatsområdet (%)
(5/totalt anslag till
insatsområdet*100).

0,00%

0,00
0,97%

53

62 787,00

0,09%
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Tabell 10: Utgifter som uppstått utanför unionen (ESF)
Utgifter som förväntas uppstå
utanför unionen inom de tematiska
målen 8 och 10, på grundval av de
insatser som valts ut (euro)

SV

Andel av det totala anslagsbeloppet
(unionens och medlemsstatens
bidrag) till ESF-programmet eller
ESF:s del av ett program som
finansieras av flera fonder (%)
(1/totalt anslagsbelopp (unionens
och medlemsstatens bidrag) till
ESF-programmet eller ESF:s del av
ett program som finansieras av flera
fonder * 100)

54

Stödberättigande utgifter som
uppstått utanför unionen och som
stödmottagaren deklarerat till den
förvaltande myndigheten (euro)

Andel av det totala anslagsbeloppet
(unionens och medlemsstatens
bidrag) till ESF-programmet eller
ESF:s del av ett program som
finansieras av flera fonder (%)
(3/totalt anslagsbelopp (unionens
och medlemsstatens bidrag) till
ESF-programmet eller ESF:s del av
ett program som finansieras av flera
fonder * 100)

SV

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
Ej aktuellt. Inga utvärderingsrapporter har blivit tillgängliga under 2016.
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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
Programgenomförandet har i det stora hela kommit igång bra. Det har dock varit lågt
söktryck inom insatsområdena 4 och 5, även om intresset ökat avseende insatsområde 4.
En trolig orsak till det förhållandevis låga söktrycket inom Insatsområde 4 är att målet
att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi är nytt för strukturfonderna, och
därför inte har vana och kända aktörer som sökanden. En annan orsak kan vara att
energipriserna varit låga vilket ger små incitament att energieffektivisera eller öka
användningen av förnybar energi.

När det gäller insatsområde 5 bedöms en orsak vara att nuvarande program har en
snävare inriktning, och där till exempel investeringar i flygplatser inte längre är tillåtna,
såvida de inte är av miljöförbättrande slag. Resultatfokus innebär också att insatserna
inte kan vara av påverkanskaraktär eller inrymma i huvudsak förberedande insatser
(projektering). Ett par notifieringsprocesser för investeringar i hamnar har varit
tidsödande och inneburit att investeringarna inte kunnat igångsättas som planerat.

För att öka söktrycket till dessa båda insatsområden har utökade informationsinsatser
vidtagits. För båda insatsområdena har detta även skett i samverkan med regionalt
tillväxtansvariga myndigheter, där informationen därigenom nått ut till aktörer i deras
nätverk. Det pågående arbetet med att inkludera investeringsstöd till hamnar och
flygplatser i gruppundantaget kan förhoppningsvis leda till fler ansökningar inom
insatsområdet. Ett fortsatt målinriktat samarbete med regionalt tillväxtansvariga
kommer att krävas för att få in fler ansökningar och i förlängningen fler beviljade
projekt.

Utifrån de mål projekten satt upp så bör det i de flesta fall varken bli några problem att
nå de mål som finns för resultatreserven eller att nå programmets totala mål. Men i
insatsområde 5 ser vi att det blir svårt att kunna nå halvtidsmålen vad gäller såväl
aktivitetsindikatorer som utbetalningsmål och där ovan nämnda förhållanden bedöms
utgöra de huvudsakliga skälen till det.

Överlag kan konstateras att många projekt inte rekvirerar i den takt de planerat, vilket
gjorde att utbetalningsprognosen för 2016 fick skrivas ner under året. Det nya målet
kunde dock nås i december. Den släpande utbetalningstakten har överraskat eftersom
projekten numera har möjlighet att få ut fullt stöd i samband med varje ansökan om
utbetalning. Försenade projektstarter och svårigheter för projekten att starta sina
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aktiviteter i tid bedöms vara de troligaste anledningarna till eftersläpningen. Det stora
antalet samverkansprojekt med många ingående parter har lett till mer komplexa projekt
som också kräver mer av projektägaren. Problemet med förhållandevis låga
utbetalningar kommer att utredas djupare i samband med att projekten lämnar in sina
respektive årsrapporteringar för 2016. Det finns också anledning att granska projektens
årsvisa kostnadsfördelning mer kritiskt i samband med beredningen av kommande
projektansökningar.

När det gäller arbetet med de horisontella kriterierna kan konstateras att integrationen av
kriteriet lika möjligheter och icke-diskriminering i projekten är svagare än de övriga två.
Flertalet av projekten har en ansats att även arbeta med detta kriterium, men då handlar
det främst om att i text beskriva att projektet har en öppen och inkluderande ansats. De
åtgärder som hittills vidtagits är att i möten med presumtiva projektsökande påpeka
vikten av även detta kriterium, samt att i utlysningstexter understryka betydelsen av de
horisontella kriterierna i allmänhet, samt länka till Tillväxtverkets guide inom området.

Det finns ett flertal större entreprenörskapsprojekt som delvis riktar sig till samma
målgrupper av SMF. Risken finns att dessa kan komma att tröttna på uppvaktningar från
olika aktörer, vilket skulle kunna inverka hämmande på projektgenomförandet. För att
minimera den risken, samt för att öka samverkan och synergier mellan dessa projekt, har
ett av projekten givits en samordnande roll att anordna så kallade projektägardialoger.
Ett par sådana har genomförts under 2016 och fler planeras under 2017.
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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-fondsprogrammet

3 - Att öka små och
medelstora företags
konkurrenskraft

2. Namnet på den eller de ESI-fonder som stöder
finansieringsinstrumentet inom insatsområdet eller den
prioriterade åtgärden

Eruf

3. Det eller de tematiska mål som avses i artikel 9 första
stycket i förordning (EU) nr 1303/2013 och som får
stöd från finansieringsinstrumentet

03 - Öka
konkurrenskraften hos små
och medelstora företag,
jordbrukssektorn (för
EJFLU) och fiske- och
vattenbrukssektorn (för
EHFF)

3.1. Belopp av ESI-fonder som anslagits detta tematiska
mål (frivilligt)

9 535 161,00

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
31. Val av organ som genomför finansieringsinstrumentet
31.1. Har urval- eller utnämningsprocessen redan inletts
II. Beskrivning av finansieringsinstrumentet och genomförandebestämmelserna
(artikel 46.2 b i förordning (EU) nr 1303/2013)
5. Finansieringsinstrumentets namn

Partnerinvest i Norr Fond II

6. Den officiella adressen/företagsadressen (land och
stad) för finansieringsinstrumentet

Storgatan 74, 94132 Piteå,
Sverige

7. Genomförandebestämmelser
7.1. Finansieringsinstrument som inrättats på unionsnivå
och förvaltas direkt eller indirekt av kommissionen vilka
avses i artikel 38.1 a i förordning (EU) nr 1303/2013, och
som får bidrag från ESI-fondsprogrammet.

Nej

7.1.1. Namnet på finansieringsinstrument på unionsnivå
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7.2. Finansieringsinstrument som inrättats på nationell,
regional, transnationell eller gränsöverskridande nivå och
som förvaltas av den förvaltande myndigheten eller på
dess ansvar i enlighet med artikel 38.1 b och som får
bidrag från ESI-fondsprogrammet enligt artikel 38.4 a–c
i förordning (EU) nr 1303/2013

Investering i kapital hos
befintliga eller nyinrättade
juridiska personer

8. Typ av finansiellt instrument

Särskild fond

8.1. Skräddarsydda instrument eller
finansieringsinstrument som är förenliga med
standardvillkor, dvs. instrument färdig att använda (”offthe-shelf”).

Skräddarsydd

9. Typ av produkter från finansieringsinstrument: lån, mikrolån, garantier,
investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital, övriga finansiella
produkter eller annat stöd som kombinerats inom ramen för
finansieringsinstrumentet i enlighet med artikel 37.7 i förordning (EU) nr
1303/2013
9.0.1. Lån (≥ 25 000 euro)

Nej

9.0.2. Mikrolån (< 25 000 euro och tillhandahållit till
mikroföretag) i enlighet med to SEK(2011) 298 slutlig

Nej

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 artikel 38.6 i förordning (EU) nr 1303/2013
(enbart för finansieringsinstrument som avses i artikel
38.1 b): förvaltningskonton som öppnats i det
genomförande organets namn och för den förvaltande
myndighetens räkning eller en separat ekonomisk enhet
inom ett finansinstitut

Förvaltningskonto

III. Organ som genomför finansieringsinstrument som avses i artikel 38.1 a och
38.4 a–c i förordning (EU) nr 1303/2013 och de finansiella intermediärer som avses
i artikel 38.5 i förordning (EU) nr 1303/2013 (artikel 46.2 c i förordning (EU) nr
1303/2013)
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11. Organ som genomför finansieringsinstrumentet
11.1. Typ av genomförandeorgan i enlighet med artikel
38.4 i förordning (EU) nr 1303/2013: a) befintlig eller
nyinrättad juridisk person som inrättats för att genomföra
finansieringsinstrument, b) ett organ body som
anförtrotts genomförandet, c) förvaltande myndighet som
utför genomförandet direkt (endast för lån och garantier).

Ett privaträttsligt eller
offentligrättsligt organ

11.1.1. Namnet på det organ som genomför
finansieringsinstrumentet

Partnerinvest Övre Norrland
AB

11.1.2. Den officiella adressen/företagsadressen (land
och stad) för det organ som genomför
finansieringsinstrumentet

Storgatan 74, 94132 Piteå,
Sverige

12. Förfarande för val av organ som genomför
finansieringsinstrumentet: offentlig upphandling, annat
förfarande

Annat

12.1. Beskrivning av annat förfarande för val av organ
som genomför finansieringsinstrumentet

Val av organ som genomför
finansieringsinstrumenten
gjordes efter en
utlysning.Urvalet gjordes
öppet, motiverades objektivt
och på ett sådant sätt att det
inte riskerade att ge upphov
till en intressekonflikt.

13. Datum för undertecknandet av finansieringsavtalet
med det organ som genomför finansieringsinstrumentet

2015-sep-30

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)

19 070 322,00

14.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro)

9 535 161,00

14.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro) (valfritt)

9 535 161,00

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)
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15. Det totala programbidrag som betalats ut till
finansieringsinstrumentet (i euro)

4 999 579,00

15.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro)

2 383 790,00
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15.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro)

2 383 790,00

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)

2 615 789,00

15.2.1. varav nationell offentlig finansiering totalt (i
euro)

2 615 789,00

15.2.2. varav nationell privat finansiering totalt (i euro)
16. Det totala programbidrag som betalats ut till
finansieringsinstrumentet inom sysselsättningsinitiativet
för unga (1) (i euro)
17. Förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter totalt
från programbidrag (i euro).

156 620,00

17.1. varav grundersättning (i euro)

156 620,00

17.2. varav resultatbaserad ersättning (i euro)
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)

SV

22. Namnet på varje finansiell produkt som det
finansiella instrumentet erbjuder

equity

22.1. Typ av finansiell produkt som det finansiella
instrumentet erbjuder

Investeringar
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24. Det totala programbidrag som anslagits i form av
detta lån, garantier, investeringar i eget kapital eller
därmed likställt kapital eller annat avtal om finansiell
produkt som undertecknats med slutmottagare (i euro)

834 320,00

24.1. varav ESI-fondsbidrag totalt (i euro)

417 160,00

25. Det totala programbidrag som betalats till
slutmottagarna genom detta lån, mikrolån, investeringar i
eget kapital eller andra produkter, eller, när det gäller,
garantier som anslagits som lån till slutmottagare, per
produkt (i euro)

834 320,00

25.1. varav ESI-fondsbidrag totalt (i euro)

417 160,00

25.1.1. varav Eruf (i euro)

417 160,00

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)

417 160,00

25.3. varav nationell privat medfinansiering totalt (i euro)
27. Antalet lån/garantier/investeringar i eget kapital eller
därmed likställt kapital/andra avtal om finansiella
produkter som undertecknats med slutmottagare, per
produkt

5

28. Antalet lån/garantier/investeringar i eget kapital eller
därmed likställt kapital/andra investeringar i finansiella
produkter som gjorts i slutmottagare, per produkt

5

29. Antal finansiella mottagare som stöds av den
finansiella produkten

5

29.1. varav stora företag
29.2. varav små och medelstora företag

5

29.2.1. varav mikroföretag

2

29.3. varav enskilda personer/fysiska personer
29.4. varav andra typer av slutmottagare som fått stöd
29.4.1. beskrivning av andra typer av slutmottagare som
fått stöd
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 rapporteringsåret

Ja

32.1. Om finansieringsinstrumentet inte användes i slutet
av rapporteringsåret, datumet för avslut
33. Antalet lån som inte återbetalats eller antalet
garantier som beviljats och dragits tillbaka på grund av
lån som inte återbetalats.
34. Det totala lånebelopp som inte återbetalats (i euro)
eller det totala belopp som avsatts för garantier som
beviljats och dragits tillbaka på grund av lån som inte
återbetalats (i euro).
VII. Ränta och andra vinster som genererats genom stöd från ESI-fonderna till
finansieringsinstrument och programmedel som betalats tillbaka till
finansieringsinstrumentet från investeringar i enlighet med artiklarna 43 och 44
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 till
finansieringsinstrumenten (i euro).
36. Belopp som återbetalats till finansieringsinstrument
och som kan härledas till stöd från ESI-fonderna i slutet
av rapporteringsåret (i euro)

34,00

36.1. varav återbetalningar av kapital (i euro)

34,00

36.2. varav kapitalvinster och andra inkomster (i euro)
37. Återanvända medel, som betalats tillbaka till
finansieringsinstrument och som härrör från ESIfonderna
37.1. varav belopp som betalats som förmånlig ersättning
till privata investerare som verkar enligt den
marknadsekonomiska investerarprincipen, 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)
40. Värdet av och deltagande i investeringar (i euro)

798 564,00

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
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finansieringsinstrumentet (i euro)
38.1. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som
anslagits i finansieringsavtalet med det organ som
genomför finansieringsinstrumentet (i euro)

9 535 161,00

38.2. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som
betalats till finansieringsinstrumentet (i euro)

2 615 789,00

38.2.1. varav privata bidrag (euro)

2 615 789,00

38.2.2. varav privata bidrag (euro)
38.3. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som
mobiliserats på slutmottagarnivå (i euro)

1 866 741,00

38.3.1. varav privata bidrag (euro)
38.3.2. varav privata bidrag (euro)

1 866 741,00

39. Förväntad och uppnådd hävstångseffekt, med hänvisning till
finansieringsavtalet
39.1. Förväntad hävstångseffekt för
lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed
likställt kapital/annan finansiell produkt, med hänvisning
till finansieringsavtalet, per produkt.

4,00

39.2. Uppnådd hävstångseffekt vid slutet av
rapporteringsåret för lån/garantier/investeringar i eget
kapital eller därmed likställt kapital/annan finansiell
produkt, per produkt

5,31

39.3. Investering som mobiliserats genom Esiffinansieringsinstrument för lån/garantier/investeringar i
eget kapital eller därmed likställt kapital, per produkt
(frivilligt)
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 instrumentet bidrar
41.1. Målvärde för resultatindikatorn

50,00

41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i
förhållande till målvärdet för resultatindikatorn
41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket
det finansiella instrumentet bidrar

41.1. Målvärde för resultatindikatorn

5,00
CO03 - Produktiv
investering: Antal företag
som får annat ekonomiskt
stöd än bidrag
50,00

41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i
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CO01 - Produktiv
investering: Antal företag
som får stöd
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förhållande till målvärdet för resultatindikatorn
41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket
det finansiella instrumentet bidrar
41.1. Målvärde för resultatindikatorn

12,00

41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i
förhållande till målvärdet för resultatindikatorn
41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket
det finansiella instrumentet bidrar

41.1. Målvärde för resultatindikatorn

5,00
CO07 - Produktiv
investering: Privata
investeringar som matchar
offentligt stöd till små och
medelstora företag (annat
än bidrag)
19 070 322,00

41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i
förhållande till målvärdet för resultatindikatorn
41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket
det finansiella instrumentet bidrar

41.1. Målvärde för resultatindikatorn

1 866 741,00
CO08 - Produktiv
investering:
Sysselsättningsökning i
företag som får stöd
200,00

41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i
förhållande till målvärdet för resultatindikatorn
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CO05 - Produktiv
investering: Antal nya
företag som får stöd
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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
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Kriterier som inte uppfyllts

Vidtagna
åtgärder

Tidsfrist

Ansvariga organ

68

Åtgärd slutförd
inom tidsfristen

Kriterier
na
uppfylld
a

Förväntat
datum för
fullt
genomförand
e av
återstående
åtgärder

Anmärkningar

SV

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

Kriterier som inte uppfyllts

Vidtagna
åtgärder

Tidsfrist

Ansvariga organ

Åtgärd slutförd
inom tidsfristen

Kriterier
na
uppfylld
a

T04.1 - Åtgärder har vidtagits för att
främja kostnadseffektiva förbättringar
av slutanvändning av energi samt
kostnadseffektiva investeringar i
energieffektivitet vid anläggning eller
renovering av byggnader.

1 - Åtgärderna omfattar: åtgärder för att
införa minimikrav avseende byggnaders
energieffektivitet i enlighet med artiklarna
3, 4 och 5 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2010/31/EU.

I svaret på
formell
underrättel
se om
genomföra
ndet av
Europaparl
amentets
och rådets
direktiv
2010/31/E
U av den
19 maj
2010 om
byggnader
s
energiprest
anda
(ärendenr
2013/2134
) angavs
att
Boverket
ska besluta
om en
förtydligan
de formel i
BFS
2011:6,
avsnitt 9.
Förslaget
till
förtydligan
de hanteras
för
närvarande
inom
Boverkets
pågående
process för
revidering
av BFS
2011:6 och

2015-feb-01

Boverket

Ja

Ja

Förväntat
datum för
fullt
genomförand
e av
återstående
åtgärder

Anmärkningar

Åtgärder för att säkerställa att minimikrav har
fastställts för byggnaders energiprestanda i
överensstämmelse med artikel 3 och bilaga 1 i
Europaparlamentets och rådets direktiv
2010/31/EU (1).
Ex-ante vilkoret för 4.1 är uppfyllt, då Boverket
den 23 november 2016 antog föreskrifter och
allmänna råd om fastställande av byggnadens
energianvändning vid normalt brukande och ett
normalår.
Detta innebär att Boverkets nya föreskrifter och
allmänna råd om fastställande av en byggnads
energianvändning vid normalt brukande och ett
normalår (BFS 2016:12, BEN 1) ska tillämpas
vid verifiering av en byggnads specifika
energianvändning (energiprestanda).
Författningen innehåller en rättsligt bindande
metod för hur normalt brukande av en byggnad
ska beaktas. I 2 kap. regleras hur en byggnads
energianvändning ska beräknas vid normalt
brukande och ett normalår. I 3 kap. regleras hur
uppmätt energianvändning ska korrigeras till
energianvändning vid normalt brukande och ett
normalår. Den nya författningen BEN ska
tillämpas både vid verifiering av att krav på en
byggnads specifika energianvändning
(energiprestanda) är uppfyllda och vid
fastställande av en byggnads energiprestanda i en
energideklaration.
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Allmänt förhandsvillkor

Kriterier som inte uppfyllts

Vidtagna
åtgärder

Tidsfrist

Ansvariga organ

Åtgärd slutförd
inom tidsfristen

Kriterier
na
uppfylld
a

Förväntat
datum för
fullt
genomförand
e av
återstående
åtgärder

Anmärkningar

beräknas
träda i
kraft 1
februari
2015.
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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

SV

CCI

Status för det
större projektet

Totala
investeringar

Totala
stödberättigande
kostnader

Planerat datum
för
anmälan/ansök
an

Datum för
underförstått
avtal/godkänna
nde från
kommissionen

Planerat
startdatum för
genomförande
(år, kvartal)

Planerat datum
för slutförande

71

Insatsområde/Investerings Aktuell
prioritering
genomförandes
tatus –
Finansiella
framsteg (% av
utgifter som
attesterats för
kommissionen
jämfört med de
sammanlagda
stödberättigand
e utgifterna)

Aktuell
Huvudsakliga
genomförandestatus prestationer
– fysiska framsteg –
projektets
huvudsakliga
genomförandefas

Datum för
undertecknande av
det första
arbetskontraktet

Synpunkter

SV

Betydande problem som uppstått vid genomförandet av större projekt och åtgärder som vidtagits
för att lösa dessa

SV
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Eventuella ändringar som planeras i förteckningen över större projekt i det operativa programmet

SV
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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
handlingsplanens
benämning

SV

CCI

Etapp i
Totala
Totalt offentligt stöd
genomförande stödberättigan
t av den
de kostnader
gemensamma
handlingsplan
en

Det operativa
programmets
bidrag till den
gemensamma
handlingsplanen

Insatsområ
de

Typ av
gemensam
handlingsplan
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(Planerat)
datum för
inlämning till
kommissionen

[Planerat]
[Planerat]
datum för
slutförande
inledning av
genomförande
t

Huvudsakliga
prestationer och resultat

Totala
Synpunkter
stödberättigan
de utgifter
som attesterats
för
kommissionen

SV

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

1 - Att stärka forskning, teknisk
utveckling och innovation

Bakgrund
Insatsområde 1 - Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Insatsområdets mål är att öka antalet innovativa små och medelstora företag. Ett väl
fungerande och tillgängligt innovationssystem är centralt för att öka företagens
möjligheter till innovation och i ett längre perspektiv bidra till regional tillväxt.
Attraktiva och öppna forsknings- och innovationsmiljöer, där samverkan mellan
akademi och näringsliv kan möjliggöras, är på liknande vis viktiga för att öka FoUintensiteten i företag som i sin tur kan leda till nya tekniska lösningar, produkter eller
affärsmodeller. Samverkan mellan aktörer, exempelvis genom kluster, kan här stödja
företagens förmåga till förnyelse och etablering på nya internationella marknader.
Sammantaget är insatser i regionens innovationssystem betydelsefulla för att utveckla
nya innovativa företag och därmed också stärka Övre Norrlands långsiktiga
konkurrenskraft.
Projektportfölj
Projektportföljen inom insatsområde 1 består av 28 beviljade projekt (29 prioriterade).
Projekten har en god spridning sett till de branscher som insatserna riktar sig till. De
mer traditionella industrierna som träindustri och gruvverksamhet finns representerade,
likväl som nyare branscher där man ägnar sig åt digital tillverkning och 3D-teknik,
utveckling av produkter och tjänster kopplat till rymden etc. Inom insatsområde 1 finns
även projekt riktat mot hållbar stadsutveckling, testverksamhet inom
säkerhetsbranschen, social innovation samt gamification.
Typ av projekt
Nedanstående kategorisering är ett sätt att synliggöra vilka typer av insatser som finns
inom projektportföljen för insatsområde 1.
Kategorisering av projekt inom insatsområde 1
 FoU och innovationsmiljöer till nytta för SME (SMART INNOVATION Samverkan för fler innovationer ökar svensk tillväxt, Inkluderande tillväxt i
skogssektorn genom innovativ samverkan, RIT – Rymd för innovation och
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tillväxt, Näringsliv – Akademisamverkan i Regionen – NaiR, GCP – Gender
Contact Point, Innovation Leap, SPIN – SamverkansPlattform för IT-innovation
i Norr, Innovation +, DesignIT )
 Miljö och hållbar stadsutveckling (Waterface – Environmental forensics, Kiruna
Sustainability center, Green North)
 Teknikutveckling/industri (+ Projekt, Sense Smart Region, Datacenter.
Branschutveckling genom forskning, utveckling innovation Fas 1, Optisk
Mätteknik för ett Innovativt Näringsliv – OMIN, ARN, Alternativa
mineralråvaror i norra Norrland, European Composite Competence Center –
ECCC, Träinnovation i Norr, Tiin, Bioreduktionsmedel för metallurgiska
processer – Bio4Metals,
 Testverksamhet (Safety & Security Test Arena
 Kluster (Composites Innovation Cluster)
 Förstudier: (Förstudie Collaborative Competence Center (CS), Industri 4.0 – En
förstudie som grund för ”Nyindustrialisering” och ”Smart industri”)
 Utveckling
I de regionala utvecklings- och innovationsstrategierna betonas vikten av att
stärka innovativa miljöer, främja samverkan inom och mellan
innovationssystemen för regionens innovationskraft, samt stärka näringslivets
konkurrenskraft och på så sätt nå hållbar regional tillväxt. En utmaning för Övre
Norrland är att företagen inte i tillräckligt omfattning är delaktiga i den
kunskapsutveckling som sker på universitet och forskningsinstitut. Ett högre
deltagande skulle innebära att företag i större utsträckning tog del av FoUresultat, idéer och kunskap. En lika stor utmaning är att universitet och
forskningsinstitut inte tar del av företagens förutsättningar och
utvecklingsbehov. En ökad kapacitet för innovationsstöd i regionen är
grundläggande förutsättning för att företagen ska kunna öka sin FoUverksamhet. Genom att tillvarata den kreativitet och skaparkraft som olika
människor har, skapas en grund för nytänkande, förnyelse och ett mer
entreprenöriellt klimat. Potential finns i öppna innovationsprocesser, där aktörer
såsom forskare, offentliga och ideella aktörer, användare, kunder och
entreprenörer från olika branscher, regioner och länder samspelar. Projekten
inom insatsområde 1 arbetar alla på olika sätt för att försöka lösa de utmaningar
som den nationella innovationsstrategin och de regionala utvecklings- och
innovationsstrategierna lyfter fram. Insatserna har både bredd och spets och de
samlar många olika aktörer i olika innovationssammanhang.
Insatsområde 1 har fortsatt visats sig vara intressant för många av de aktörer som
tidigare sökt inom insatsområde 3. Det märks genom en förändrad inriktning på
flera av de projekt som sökts inom insatsområdet. Det ter sig som att beslutet att
stänga och begränsa möjligheten att söka inom insatsområde 3 har fått till effekt
att näringslivsaktörer i större utsträckning har sökt samverkan med universitet
och forskningsaktörer, något som Förvaltande myndighet ser positivt på då detta
förhoppningsvis kan öppna dörrar för fler små och medelstora företag att nå
samverkan med akademin. Insatsområdet har även kompletterats med projekt
med innovationskopplingar i samverkan med andra forskningsaktörer än
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universitet.
Insatsområde 1 har haft ett jämnt inflöde av ansökningar och beslutsgraden följer
plan. Förvaltande myndighet ser ändå ett behov av att få in fler ansökningar och
kommer därför att påbörja ett arbete med riktade informationsinsatser mot
insatsområdets målgrupper under 2017. Bedömningen är att både delmålet 2018
och slutmålen 2023 för aktivitetsindikatorer kommer att uppnås. Gällande
utbetalningsmålet finns ännu en osäkerhet, en högre utbetalningsnivå krävs för
att kunna uppnå resultatramverkets mål för utbetalningar i slutet av 2018.
Utbetalningstakten kommer att följas upp noggrannt under 2017 för de projekt
som släpar efter. Även arbetet med integrationen av de horisontella kriterierna
kommer att följas upp.
 Indikatorer
För aktivitetsindikatorerna är bedömningen att både delmålen för 2018 och
slutmålet för 2023 kommer att uppnås. Hittills beviljade projekt har uppsatta mål
som når upp till, och i vissa fall även överskrider, slutmålen för samtliga
indikatorer. I några fall är programmets kvantitativa mål för indikatorerna
sannolikt för lågt satta från start, detta rör exempelvis indikatorn antal företag
som får stöd för att introducera för marknaden nya produkter (1b) där
projektens uppsatta mål är nästan 10 gånger högre än programmets slutmål.
Projekten har påbörjat inrapporteringen av utfall och verkar inte uppleva några
tveksamheter kring möjligheterna att uppnå satta mål. Det finns dock ännu inga
avslutade projekt utöver fallstudier. Gällande utbetalningsmålet finns ännu en
osäkerhet, en högre utbetalningsnivå krävs för att kunna uppnå
resultatramverkets mål för utbetalningar 2018.

Insatsområde

2 - Att öka tillgången till, användningen
av och kvaliteten på informations- och
kommunikationstekniken

Bakgrund
Insatsområdets första mål är att ökad tillgång till bredband med högre kvalitet och
kapacitet ska skapa bättre förutsättningar för tillväxt och utveckling av regionens
existerande branscher, marknader och företag, men också ge möjligheter för etablering
av helt nya företag och näringar. Företag i hela regionen är beroende av de
förutsättningar som ett pålitligt bredband med hög kapacitet och god kvalitet ger, så att
effektiva, attraktiva och hållbara arbetsmetoder och tjänster kan utvecklas. Tillgången
till bredbandsinfrastruktur är också i många fall en förutsättning för genomförandet av
insatser i programmets övriga tematiska områden.
Det andra målet är att fler digitala tjänster ska utvecklas för att skapa en ökad tillgång
till privat och offentlig service. Oavsett plats och tid ska det vara möjligt att ta del av
såväl offentlig som privat service. Det handlar om utveckling av både nya och befintliga
tjänster.
Det tredje målet är att höja den digitala kompetensen och delaktigheten, som ska bidra
till att förenkla vardagen ytterligare för privatpersoner och företag i regionen samtidigt
som det leder till hållbar tillväxt.
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Projektportfölj
Hittills har tio projekt beviljats stöd inom insatsområde 2. Det finns sex projekt som
handlar om utbyggnad av bredbandsnät och de andra fyra handlar om utbyggnaden av
offentliga e-tjänster och ökat nyttjande av dessa. Alla beviljade projekt i insatsområde 2
tillhör fokusområdet Digitala tjänstenäringar för smart region och två av projekten har
även koppling till fokusområdet Innovationer inom hälso- och sjukvård.

Bredbandsprojekten i Västerbotten är samverkansprojekt mellan alla kommuner i länet
och ska ge varje kommun möjlighet att bygga minst ett ortssammanbindande nät (OSN)
längs prioriterade sträckor under projekttiden. Bredbandsprojekten i Norrbotten ska
bygga ett flertal ortsammanbindande sträckor i fyra olika kommuner. De
ortsammanbindande nät som ska byggas i projekten motsvarar inte det totala behovet av
bredbandsutbyggnad i Norrbotten och Västerbotten utan omfattar de sträckor som har
fått högst prioritet utifrån regionala behov. Satsningarna inom bredbandsprojektet är
tydligt kopplade till bredbandssatsningar inom Landsbygdsprogrammet, både i
planering och genomförande. Varje sträcka som har blivit prioriterad i projektet passerar
byar som är föremål för projekt finansierade via Landsbygdsprogrammet.

De projekt som handlar om att stärka IKT-tillämpningar kan sammanfattas med att de
både arbetar med utbudssidan (utveckla digitala tjänster) och efterfrågesidan (stimulera
användningen) för att öka den digitala delaktigheten hos invånarna i Övre Norrland. Två
av de fyra projekten gör detta genom tillämpningar med koppling helt eller delvis till
vårdsektorn (som i sin tur ger spridningseffekter till annan samhällsservice).

Typ av projekt
AC-Net Extern Service AB är projektägare för båda bredbandsprojekten i Västerbotten
och är en van projektägare. Bredbandsprojekten i Norrbotten ägs av fyra olika
kommuner som har begränsat erfarenhet av Regionalfonds-projekt. De fyra IKTprojekten ägs av: Region Norrbotten, Region Västerbotten (2 st) och Västerbottens läns
landsting.
Nedanstående kategorisering är ett sätt att synliggöra vilka typer av insatser som finns
inom projektportföljen för insatsområde 2.

Kategorisering av projekt inom insatsområde 2
 Att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät och stödja antagandet
av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin (Bredband till fler,
Ortssammanbindande nät Arjeplogs kommun, Övertorneå OSN-16, Bredband
till fler etapp 2, Ortssammanbindande nät Gällivare kommun sträcka 14 och 14,
Fiberutbyggnad Altajärvi, Pojkkijärvi och Kallovaara)
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 Fler digitala tjänster ska utvecklas för att skapa en ökad tillgång till privat och
offentlig service (Digitala Västerbotten)
 Användningen av digitala tjänster ska utvecklas för att öka den digitala
delaktigheten (Tillgängliga samordnade individuella planer, Innovationskraft för
glesbygd, Digitala servicecenter Västerbotten)

Utveckling
Det har varit ett stort intresse för ansökningar inom insatsområde 2 och nästan allt stöd
inom insatsområdet är beviljat. Återstående budget för bredbandsprojekt kommer
sannolikt att beviljas under juni 2017 och återstående budget för IKT-projekt bedöms
beviljas under december 2017. Återstående medel bedöms vara < 1/25 av den totala
budgeten för insatsområde 2. Projekt med eftersläpningar i utbetalningarna kommer att
följas upp noggrannt under 2017, liksom arbetet med integration av de horisontella
kriterierna.

Indikatorer
Beviljade projekt förväntas på ett tydligt sätt bidra till programmets mål för
aktivitetsindikatorer. Bedömningen är att det inte ska vara några problem för
bredbandsprojekten att uppfylla mål och indikatorutfall så länge projekten följer de
särskilda villkor som finns i besluten. Hittills beviljade projekt har uppsatta mål som når
upp till, och i vissa fall även överskrider, slutmålen för samtliga indikatorer. För
indikatorerna tillfört antal företag som fått tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s
(2b) och antal nya digitala tjänster (2 c) har projekten angett målvärden som är mer än
dubbelt så höga som programmets slutmål, något som tyder på att programmets
målvärden sannolikt är för lågt satta. Det bör dock nämnas att det ännu inte finns några
avslutade projekt utöver förstudier, ingen redovisning av verkligt utfall har därför
kommit in.

Insatsområde

3 - Att öka små och medelstora företags
konkurrenskraft

Bakgrund
Insatsområdets mål är att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag i
regionen, genom fler nystartade, fler växande och fler företag som växer på
internationella nya marknader. Det är viktigt att entreprenörskapet uppmuntras och
utvecklas för att skapa ett mer diversifierat näringsliv i hela Övre Norrland. Det ska
finnas goda möjligheter att vidareutveckla företag i hela regionen. Regionens glesa
befolkningsstruktur och långa avstånd efterfrågar insatser som på olika sätt, exempelvis
genom digital teknik, underlättar informations- och kunskapsutbyte, kapitalförsörjning,
tillgång till nya affärskontakter, utveckling av nya idéer och ett aktivt lärande. Det finns
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också behov av att utveckla metoder och tillvägagångsätt speciellt inriktade på att stödja
små och medelstora företags förmåga att nå nya internationella marknader.

Projektportfölj
Projektportföljen inom insatsområde 3 består av 35 beviljade projekt. Inom
Insatsområde 3 finns projekt inom samtliga särskilda mål, med viss övervikt för fler nya
företag och fler växande företag. Den övervägande delen av projekten är inriktade mot
insatser för programmets huvudsakliga målgrupp, små och medelstora företag, i syfte att
stärka deras konkurrenskraft. Där ryms såväl insatser som är riktade direkt mot enskilda
företag, som företagsstöd och riskkapital, samt rådgivningsinsatser mot grupper av
företag. Det kan tex gälla expansion på nya marknader, att tillvarata forskningens
resultat i affärsverksamhet eller att väva in jämställdhet i företagens affärsstrategi och
kommunikation. Även satsningar för ökat nyföretagande finns representerade.
Strategisk viktiga besöksnäringsprojekt finns med, men även riktade insatser mot
entreprenörer/kreatörer inom de kulturella och kreativa näringarna. Även inkubator-,
nätverks- och klusterprojekt inom specifika teman finns, liksom insatser för att
stimulera exportsatsningar respektive internationella investeringar. Därutöver finns
projekt riktade till underleverantörer till basindustrin och cleantech-branschen.

Typ av projekt
Nedanstående kategorisering är ett sätt att synliggöra vilka typer av insatser som finns
inom projektportföljen för insatsområde 3.
Kategorisering av projekt inom insatsområde 3
 Företagsstöd och riskkapital; 2 st ramprojekt företagsstöd i Norrbotten, 2 st
ramprojekt företagsstöd i Västerbotten samt Partner Invest i Norr Fond II.
 Besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar; AC Hållbar export,
Destination Capacity Building in Swedish Lapland, Effekt-utveckling av
besöksnäringen i Umeåregionen, Testplattform X, INTILL-Innovativ turism i
Lappland, Krenova III, Creative Nordes-fusion, Utvecklingsnod Sápmi,
SportRegion Västerbotten 2, PINUS-projekt innovativa upplevelser i brukad
skog.
 Teknik- och tjänsteutveckling inom industrin; Pegin XL-affärsutveckling för
expansion i industrinära SMF, Mångväx-jämställd och jämlik konkurrenskraft i
små- och medelstora industriföretag, TMU-Tillväxtmotor för underleverantörer
till basindustrin, Företagarnas Affärsutveckling, Utmana Urbaniseringen.
 Klusterprojekt; Biotech Umeå-ett life sciencekluster för tillväxt i norra Sverige.
Rådgivningsinsatser nya och befintliga företag samt inkubatorer; TRIUMF,
Smart och hållbar tillväxt för nystartade och befintliga företag i regionen,
Möjligheternas Region, NBA-North Business Arena, Plattform för
kompletterande SMF finansiering, Infotech Umeå ”Growth”, Uminova
Innovations Tillväxtinkubator, BIC Factory – Unga entreprenörer gör digitala
affärer, HIBA-Hållbar inkubation och acceleration av Life science idéer, Go
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Business tjänsteinkubator.
 Internationella investeringar; IVB-Invest in Västerbotten, Fler internationella
affärer till Norrbotten.
 Hållbar energi och miljöteknik; Cleaner Growth – satsning på Cleantech i norr.
 Förstudier; Samordning av företagsfrämjande aktörer i Västerbotten
Utveckling
Intresset för insatsområde 3 har varit väldigt stort och ca 95 % av medlen är intecknade i
beslut. Bedömningen är att projekten kommer att bidra till de uppsatta målen inom
insatsområdet. Däremot finns det en del utmaningar inom de stora samverkansprojekten
vad gäller uppstartsfasen och det har i sin tur medfört en viss eftersläpning vad gäller
utbetalning av medel. Projekt med eftersläpning av utbetalningar kommer att följas upp
noggrannt under 2017. Det är för tidigt att nu bedöma utfallet av beslutade insatser.
Även arbetet med integration av de horisontella kriterierna kommer att följas upp,
liksom utfallet av det forum för projektägardialoger som etablerats för att undvika
överlappningar mellan de större entreprenörskapsprojekten. De senare har hittills visat
sig fylla det avsedda behovet,.
Indikatorer
För aktivitetsindikatorerna är bedömningen att både delmålen för år 2018 och slutmålen
för år 2023 kommer att uppnås. Hittills beviljade projekt har uppsatta mål som når upp
till, och i de flesta fall även överskrider, slutmålen för samtliga indikatorer. Undantaget
är indikatorn sysselsättningsökning i företag som får stöd 3d där projektens satta mål
inte når upp till programmets slutmål trots att en mycket stor del av budgeten inom
insatsområdet redan är beslutad. För övriga indikatorer är programmets kvantitativa mål
sannolikt för långt satta från start. Projekten har påbörjat inrapportering av utfall och
verkar inte känna några tveksamheter kring att nå sina uppsatta mål. Det finns dock
ännu inga avslutade projekt utöver förstudier och genomförda investeringar i
finansieringsinstrument. Bedömningen är också att resultatramverkets mål för
utbetalningar år 2018 kommer att kunna uppfyllas.

Insatsområde

4 - Att stödja övergången till en
koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer

Bakgrund
Regionen har en hög energiintensitet jämfört med Sverige som helhet. Utsläpp av
växthusgaser kommer främst från koldioxidutsläpp orsakade av förbränning av fossila
bränslen inom sektorerna transport, industri och energiförsörjning.
Partnerskapsöverenskommelsen och regeringens riktlinjer för programmet betonar
energibesparande och teknikutvecklande insatser samt att stöd till små och medelstora
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företags energieffektivisering ska positivt bidra till miljön och ökat energimedvetande.
Regionala utvecklingsstrategin slår fast att minskade utsläpp av växthusgaser ska
uppnås genom ökad användning av förnybar energi och ökad energi- och
resurseffektivitet samt att det finns stor potential i att låta omställningen utgöra en
drivkraft för teknik-, varu- och tjänsteutveckling. Att arbeta med klimat- och
energifrågorna i ett tillväxtperspektiv går som en röd tråd från Europa 2020-strategin,
genom regeringens riktlinjer, den regionala utvecklingsstrategin till det operativa
programmet för Övre Norrland och insatsområde 4. Insatsområdets mål är att stödja
övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. De projekt som beviljats
medel inom insatsområde 4 bedöms ha inriktning som ligger väl i linje med
programmets intentioner.

Projektportfölj
Totalt har hittills 10 projekt beviljats medel inom insatsområde 4. Fyra projekt är
förstudier och av dessa är två avslutade och har resulterat i projektansökningar.
Projekten återfinns i både investeringsprioritering 4b (Främja energieffektivitet och
användning av förnybar energi i företag) och 4c (Stödja energieffektivitet, smart
energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer,
även i offentliga byggnader och inom bostadssektorn). Merparten av de beviljade
projekten är inom insatsområde 4c, åtta av totalt tio projekt. Inriktningen på projekten
varierar mot företag, offentlig sektor samt bostadssektorn och drivs av såväl regionalt
utvecklingsansvariga, universitet som aktörer inom offentlig sektor och näringsliv.
Projektportföljen innehåller både projekt med en mer bredare ansats, exempelvis ett
projekt med konsumtionsperspektiv på hållbarhet och det offentliga ansvaret för en
hållbar utveckling av en stad, och projekt som är smalare och mer konkreta, exempelvis
mätning av elbilskörning i kallt klimat och energieffektivisering i fastigheter. Projektens
verksamhet omfattar båda länen i programområdet, både kust och inland samt både stad
och land.

Förvaltande myndighet ser starka kopplingar mellan projekten och andra nationella och
regionala insatser som Klimatklivet, RUS och andra projektsatsningar. Flertalet
energibolag är engagerade och aktiva i olika projekt i insatsområdet.

Typ av projekt
Kvalitén på projekten är överlag god. Väl förankrade och genomarbetade projektplaner
lägger grunden för projekt med goda förutsättningar att genomföras enligt plan och att
uppnå goda resultat. De flesta av projekten drivs av erfarna projektägare och samtliga
projekt har engagerade aktörer. En indikation på att kvalitén är god är att de förstudier
som avslutats har resulterat i ansökningar om genomförandeprojekt som också
prioriterats av Strukturfondspartnerskapet och beviljats. Projekten ligger inom
programmets och insatsområdets mål och i projektstocken återfinns projektmål inom
resurs- och energieffektivitet, ett ökat energimedvetande, energibesparande och
teknikutvecklande insatser samt minskade koldioxidutsläpp inom transportsektorn.
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Nedanstående kategorisering följer Klimatsynks kategorisering för projekt inom
insatsområdet och ska synliggöra vilka typer av insatser som finns inom
projektportföljen.
Kategorisering av projekt inom insatsområde 4
 Förnybar energi i SME (4b) (Green -Gröna energiinvesteringar för hållbar
näringslivs- och samhällsutveckling)
 Energieffektivisering i SME (4b) (Förstudie - Grönt driv är guld värt)
 Hållbara transporter (4c) (Förstudie - Laddinfrastruktur i glesbygd/avslutad,
Stolpe in för Stad och Land (SiSL), Den koldioxidsnåla platsen, Förstudie HAR
(Hållbart arbets- och tjänsteresande) och Lika bra med CELLER-i)
 Hållbart byggande (4c) (Förstudieprojekt LEK3: Energieffektivisering i
fastigheter/avslutad, LEK3 - hållbar fastighetsanvändning genom samverkan,
ECOFAST)

Exempelvis innehåller portföljen projekt som angriper problemet med negativ
miljöpåverkan av fordon. En förstudie ska undersöka hur påverkansarbete mot resenärer
kan bedrivas genom arbetsgivare med ändamålet att öka hållbart arbets- och
tjänsteresande. Syftet är att reducera utsläpp genom att minska resande med bil. Det vill
säga att vi väljer ett annat alternativ än att ta bilen när vi åker till och från jobbet eller
när vi reser inom arbetet. Ett annat sätt att minska negativ miljöpåverkan av resande är
att nyttja annat bränsle än fossilt. Utbudet av elbilar på marknaden växer, men ett hinder
för ökad övergång till el som drivmedel är osäkerheten kring räckvidd i kallt klimat. Ett
annat projekt kommer att genomföra mätningar av detta genom biltestkörningar i kallt
klimat. Mätningarna kommer inte att genomföras i skyddad testmiljö utan i verkliga
förhållanden i vinterklimat i norra Sverige. Vidare innehåller portföljen projekt som
fokuserar på energieffektiviseringar hos små och medelstora företag samt projekt som
ska ta fram produkter och tjänster för marknaden där fokus ligger på utprovning av
systemlösningar i stora fastigheter.
Utveckling
Det är olika anledningar till varför företag engagerar sig i miljöarbete. För att rädda
miljön och en frisk värld till kommande generationer är ett, att använda miljöarbetet
som en del av sin image och varumärke är ett annat. Det starkaste argumentet verkar
dock vara att tjäna pengar, antingen genom att sänka sina egna kostnader eller genom att
ta fram produkter och tjänster att sälja på marknaden. Att sänka kostnaden som ett
företag har för sin energianvändning är i de flesta fall en mycket enklare väg för att
förbättra ett företags resultat än att företaget skulle öka sina nettointäkter för
motsvarande resultatförbättring. Idag pågår en förstudie där Energikontor Norr och
ALMI, som båda verkar i hela övre Norrland, tillsammans undersöker möjligheterna att
på bästa sätt få upp ögonen på och utbilda företag i den vinning som
energieffektiviseringar kan ha i deras företag. Det är en förstudie med potential till bra
resultat eftersom ett genomförandeprojekt skulle kombinera en part med kompetens
inom koldioxidsnålt energiarbete och energieffektiviseringar med en part med stark
förankring bland små och medelstora företag i regionerna. Det ger potential till en
hävstångseffekt som kan få stor positiv effekt på omställningen mot en mer
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koldioxidsnål ekonomi.
Det märks att omställning mot en mer koldioxidsnål ekonomi är ett ständigt aktuellt och
alltmer spritt ämne. Frågan lyfts allt mer i olika sammanhang och inte bara i
miljödiskussioner. Ett exempel på det är att frågor kring digitalisering och
energieffektivisering lyfts gemensamt i diskussioner kring kostnadsbesparingar genom
effektiviseringsarbete hos företag. Kanske främst lyfts digitalisering och
miljöekonomiska frågor i sammanhang när man pratar om vilka företag som är
morgondagens vinnare. Vi har däremot inte sett några indikationer på att det är några
projektidéer som är på väg att lämnas in som ansökningar hos Strukturfonden. En väg
att gå för att öka antalet ansökningar är att uppmuntra projekt som sammanlänkar
digitalisering och arbete mot en mer koldioxidsnål ekonomi, exempelvis
energieffektiviseringar. Detta för att tydliggöra att det är ett brett insatsområde med flera
olika ingångar. För att komma åt den stora negativa miljöpåverkan som kommer från
transportsektorn ser även gärna fler specifika och spetsiga projekt inom
transportsektorn. Vi känner till att det finns sådana tidiga projektidéer, men de har ännu
inte kommit in i vår beslutade projektstock.
Indikatorer
Insatsområdet har ännu relativt få beslutade projekt och projektens uppsatta mål för
aktivitetsindikatorerna når inte upp till programmets slutmål för 2013, annat än för
indikatorn antal organisationer som får stöd (4c). För övriga indikatorer når projektens
mål bara upp till ca 10% av programmets mål. Indikatorn minskad energiförbrukning
hos projektmedverkande företag och organisationer 4c går i dagsläget inte att bedöma
då programmets målvärde är felaktigt, en korrigering av värdet pågår. Delmålen för
2018 kommer med största sannolikhet inte att kunna nås varken för aktivitetsindikatorer
eller för utbetalningar.

Insatsområde

5 - Att främja hållbara transporter och få
bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur

Bakgrund
Insatsområdets mål är att utveckla och optimera befintlig transportinfrastruktur via
järnväg, sjöfart och förbättra möjligheterna till arbetspendling via kollektivt resande.
För att nå målet behöver flaskhalsar i transportsystemet byggas bort. Befintligt
transportsystem behöver utvecklas där samverkan, metoder och teknik bidrar till ökad
funktionalitet och effektivitet. Genom strukturella förbättringar för kollektivt resande
såsom resecentra och utveckling av servicefunktioner kan arbetspendling underlättas
vilket stärker näringslivets kompetensförsörjning.

Projektportfölj
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Projektportföljen inom insatsområdet består av fyra beviljade projekt. Projekten utgörs
framförallt av satsningar på infrastrukturella åtgärder. Projekten ska utveckla hamnen i
Umeå, förbättra möjligheterna för persontrafik på den nya Haparanda-banan, investera i
ett nytt industrispår, förbättra vägsystemet och en öppen terminalyta i Rundvik samt
göra en förstudie inför ett nytt resecentrum i Luleå.

Typ av projekt
Nedanstående kategorisering är ett sätt att synliggöra vilka typer av insatser som finns
inom projektportföljen för insatsområdet.

Kategorisering av projekt inom insatsområdet
 Projekt som utvecklar regionens möjligheter till fungerande godstransporter med
hög kapacitet till nytta för näringslivet (Hillskär - infrastruktur för effektiv
samordning av transportslag vid Kvarken ports)
 Projekt som ökar förbättrar möjligheterna till arbetspendling via kollektivt
resande till nytta för näringslivets kompetensförsörjning och regionens växande
besöksnäring (Etablering av resecentra i Kalix och Haparanda för persontrafik
på nya Haparandabanan. Förstudie - Resecentrum Luleå)

Utveckling
Samtliga projekten som beviljats medel bidrar till de särskilda målen som valts i Övre
Norrland. Projekten bidrar i form av förbättrade möjligheter till omlastning av gods
mellan väg-/järnväg och sjöfart samt förbättrade möjligheter till arbetspendling och
kollektivt resande.
Även om intresset för programmet generellt sett varit stort är efterfrågan lägre än
förväntat inom insatsområdet (19 % av budgeten har beslutats). Insatser har vidtagits
under 2016, där samarbete inletts med regionalt utvecklingsansvariga för att via deras
nätverk informera om möjligheterna till finansiering för insatser inom
området. Informationsinsatserna kommer att fortsätta under 2017. Det är för tidigt att
veta om det kommer in ett ökat antal ansökningar om genomförandeprojekt som ett
resultat av vidtagna åtgärder.
Projekt med eftersläpningar i utbetalningarna kommer att följas upp noggrannt under
2017, liksom arbetet med uppföljning av de horisontella kriterierna.
Indikatorer
Insatsområdet har få beslutade projekt och målen för aktivitetsindikatorerna bedöms inte
kunna nås varken för de delmål som finns för år 2018 eller för programmets slutmål år
2023. Inte heller de mål som finns för utbetalningar kommer att uppnås. Insatsområdet
har dock värden för samtliga angivna indikatorer och de satsningar som finns bland
dessa förväntas på ett tydligt sätt bidra till programmets mål.
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Insatsområde

6 - Tekniskt stöd

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 och stödmottagare i sina ansökningar ska beskriva på vilket sätt
man kommer att använda de horisontella kriterierna som verktyg för att bidra till
projektets mål och resultat, samt till hållbar utveckling och tillväxt i programområdet.

Miniminivå
För att en ansökan ska godkännas ska det framgå att två av tre horisontella kriterierna,
hållbar utveckling, lika möjligheter och icke-diskriminering samt jämställdhet mellan
män och kvinnor, används delvis som ett verktyg för att nå projektets mål och resultat.
Delvis innebär att minst två av nedanstående tre villkor är uppfyllda:
 Det framgår i bakgrund och projektbeskrivning hur man använder respektive
kriterium som verktyg eller medel för att uppnå projektets syfte och mål
 Det framgår i aktiviteter och kostnader hur man ska använda respektive kriterium
som verktyg.
 Det finns en plan i uppföljningen av projektet om hur de horisontella kriterierna
används som verktyg för att nå projektets mål och resultat

En intern arbetsgrupp har år 2015 bildats vid Tillväxtverket för att utveckla stödstruktur
för internt- och externt bruk. I gruppen ingår en medarbetare från vart och ett av de nio
programmen.
Gruppens kompetens nyttjas bland annat för att svara på frågor angående jämställdhet
och förebyggande av diskriminering, särskilt vad gäller tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning, som kommer in till Elektronisk lärandeplattform (ELP) från
medarbetare från hela myndigheten.
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Den interna arbetsgruppen har också tagit fram två handböcker och två guider för internt
bruk och för stödmottagare. Den interna handboken och guiden syftar till att underlätta i
intern beredning, granskning och uppföljning. Den externa handboken och guiden
underlättar för sökande och stödmottagare i frågor om horisontella kriterier.

Tillväxtverket ansvarar för- och driver fondsamverkan med fokus på horisontella
kriterier/principer tillsammans med ESF-rådet och Jordbruksverket (ESI-fonderna).

I ÖN har vi kunnat notera att fler och fler av de sökande anammat vår uppmaning om ett
aktivt arbete med de horisontella kriterierna. I de flesta fall finns det tydligt beskrivet
hur kriterierna ska användas som ett verktyg för att nå projektens målsättningar. I de fall
då ansökningar inte anses leva upp till kraven ställer vi kompletterande frågor om detta
till projektsökanden. I något fall har bristfälliga svar varit delanledningar till att projekt
inte prioriterats.

Jämställdhet hör till ett av de vanligaste kriterierna att arbeta med. Vi har några projekt
som är riktiga föregångare i arbetet, flera av dem är kopplade till tung industri.
Likabehandling och ickediskriminering är tyvärr ett kriterium som framträder mycket
svagt. De projekt som här kan lyftas som goda exempel är projekt riktade mot
spelutveckling, en bransch där personer med funktionsnedsättningar ses som en resurs,
samt projekt inom KKN-näringar. Önskvärt vore att tänket inom dessa projekt får en
spridningseffekt, företagen behöver få en ökad förståelse för att det finns en stor vinning
i mångfald.

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.

Miniminivå
För att en ansökan ska godkännas ska det framgå att två av tre horisontella kriterierna,
hållbar utveckling, lika möjligheter och icke-diskriminering samt jämställdhet mellan
män och kvinnor, används delvis som ett verktyg för att nå projektets mål och resultat.
Delvis innebär att minst två av nedanstående tre villkor är uppfyllda:
 Det framgår i bakgrund och projektbeskrivning hur man använder respektive
kriterium som verktyg eller medel för att uppnå projektets syfte och mål
 Det framgår i aktiviteter och kostnader hur man ska använda respektive kriterium
som verktyg.
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 Det finns en plan i uppföljningen av projektet om hur de horisontella kriterierna
används som verktyg för att nå projektets mål och resultat

En intern arbetsgrupp har år 2015 bildats vid Tillväxtverket för att utveckla stödstruktur
för internt- och externt bruk. I gruppen ingår en medarbetare från vart och ett av de nio
programmen.
Gruppens kompetens nyttjas bland annat för att svara på frågor angående hållbar
utveckling som kommer in till Elektronisk lärandeplattform (ELP) från medarbetare
från hela myndigheten.
Den interna arbetsgruppen har också tagit fram två handböcker och två guider för internt
bruk och för stödmottagare. Den interna handboken och guiden syftar till att underlätta i
intern beredning, granskning och uppföljning. Den externa handboken och guiden
underlättar för sökande och stödmottagare i frågor om horisontella kriterier.

Tillväxtverket ansvarar för- och driver fondsamverkan med fokus på horisontella
kriterier/principer tillsammans med ESF-rådet och Jordbruksverket (ESI-fonderna)

De allra flesta projekt väljer att arbeta med hållbarhetsaspekten. Miljö är ett välkänt och
prioriterat område, det finns ett ekonomiskt intresse för näringslivet att arbeta med dessa
frågor då det innebär en konkurrensfördel och ofta en kostnadsbesparing. Det finns
också en tydlig marknad för produkter och tjänster kopplade till hållbarhet.

Projekten med ett tydligt hållbarhetstänk finns inte enbart representerade i insatsområde
4. Vi har också projekt med fokus på utveckling av lösningar för hållbara städer och
projekt som arbetar för att utveckla nya och innovativa analysmetoder. Även de projekt
som syftar till hållbart resande har ett tydligt och långsiktigt fokus på hållbarhetsfrågan.

11.4. Rapportering av stöd till klimatförändringsmålen (artikel 50.4 i förordning (EU)
nr 1303/2013)
Insatsområde

SV

Amount of support to be used
for climate change objectives
(EUR)

Proportion of total allocation to
the operational programme
(%)

1

855 566,00

1,40%

4

4 229 442,00

36,46%

5

2 921 171,00

5,98%

Summa

8 006 179,00

3,78%
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N/A

11.5. Partnernas roll i genomförandet av programmet
För ERUF finns en gemensam övervakningskommitté för de åtta regionala
strukturfondsprogrammen. Kommittén har haft två sammanträden under 2016 och har
till uppgift att utvärdera de framsteg som görs samt kvalitetssäkra att programmen
genomförs på ett ändamålsenligt sätt. I övervakningskommittén ingår representanter för
myndigheter, organisationer och företrädare för civilsamhället.

De åtta regionala strukturfondspartnerskapen är sammansatta av förtroendevalda
representanter för kommuner och landsting i berörda län, företrädare för
arbetsmarknadens organisationer, berörda intresseorganisationer och företrädare för
myndigheter som regeringen har bestämt. De sammanträder åtminstone två gånger per
år för att ta del av information om programmens genomförande och prioritera mellan
ansökningar. Inför varje utlysning stäms även de utlysningsspecifika kriterierna av med
relevant strukturfondspartnerskap. Strukturfondspartnerskapet i Övre Norrland har
hittills genomfört sex möten, varav fyra prioriterande, det senaste i december 2016

I genomförandet av de åtta regionala strukturfondsprogrammen förs därtill en
kontinuerlig dialog med regionalt tillväxtansvariga aktörer kring mobilisering och
prioritering samt lärande och kunskapsåterföring. Under nuvarande programperiod har
förvaltande myndighet därtill initierat och utvecklat en återkommande strategisk dialog
med regionalt tillväxtansvariga aktörer som bland annat syftar till att ytterligare stärka
samverkan i genomförandet av regionalfondsprogrammen. I Övre Norrland påbörjades
dialogmötena under hösten 2015 och under 2016 har tre dialogmöten genomförts med
respektive län (Västerbotten och Norrbotten).
Tillväxtverket ansvarar för att informera om vilka möjligheter det finns att få
delfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden för tillväxtinriktade
projekt, arrangerar utlysningar, fattar de formella besluten efter
strukturfondspartnerskapens prioriteringar, följer upp projekten under genomförandet
samt betalar ut stödberättigande kostnader. I Övre Norrland har information om det
operativa programmets möjligheter bedrivits med start 2014 inför programmets
öppnande i början av 2015. Inledningsvis i samverkan med andra förvaltande
myndigheter samt regionalt tillväxtansvariga i regionen, vilket ledde till ett stort
söktryck när första utlysningen stängde. Därefter har riktade informationsinsatser gjorts
i samverkan med andra aktörer. Information och rådgivning till presumtiva sökanden
ges per telefon och i enskilda möten löpande, men i mer organiserad form i samband
med varje ny utlysning.
Uppföljning sker dels genom att ta del av inlämnade lägesrapporter men även genom
fysiska besök hos projekten.

Under programperioden har Tillväxtverket arrangerat 8 stycken utlysningar i Övre
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Norrland, varav tre stycken avsett bredbandsinvesteringar. Utlysningarna har
publicerats på Tillväxtverkets hemsida.
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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. I
enlighet med kommissionens riktlinjer och rekommendationer tydliggör planen
utvärderingsinsatsernas syfte och omfattning. Enligt planen 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.

Projektutvärdering – Alla projekt som beviljas finansiering av
regionalfondsprogrammen ska ha en plan för utvärdering och genomföra
utvärderingsinsatser. Som stöd har Förvaltande myndighet tagit fram riktlinjer och
rekommendationer. För att stödja och säkerställa projektutvärderingarnas kvalité,
ändamålsenlighet och tillgänglighet upphandlade utvärderingsfunktionen under hösten
2015 en uppföljning och utvärdering av projektutvärderingen. Uppdraget resulterade i
en redovisningen som under våren 2016 låg till grund för utvecklingen av en
Handlingsplan för lärande projektutvärdering. Beslut avseende planen fattades i juni
2016. Som ett led i genomförandet av den har utvärderingsfunktionen under 2016
besökt samtliga regionala enheter (programkontor) och haft en dialog med samtliga
regionala aktörer med regionalt utvecklingsansvar kring riktlinjer och
rekommendationer för projektutvärdering. Det har även utvecklats en mall för
projektutvärderingens slutrapport.

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. För att följa upp implementeringen av manualen
upphandlade utvärderingsfunktionen under hösten 2016 en kvalitetssäkring av
aktivitetsindikatorerna. Det resulterade i en rapport som visade på att insatserna för att
förbättra kvalitén hade satt lett till betydande förändringar, men att det fortsatt kvarstod
kvalitetsproblem. Under 2017 planerar därmed Förvaltande myndighet omfattande
insatser för att ytterligare stärka kvalitén i uppföljningssystemet.

Information och statistik – För att fånga insatsernas resultat och effekter är det viktigt
att se utanför uppföljningssystemet. I den löpande tematiska utvärdering som pågått
under 2016 har frågan om resultatindikatorernas relevans varit föremål för
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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 under 2016 genomföras
tematiska och programövergripande utvärderingar kopplat till samtliga tematiska mål.

Utvärdering/Status
 Utvärdering av genomförandeorganisationen / Pågående
 Löpande tematisk utvärdering - Forskning, teknisk utveckling och innovation
(TO 1) / Pågående
 Löpande tematisk utvärdering - Ökad konkurrenskraft i SMF (TO 3) / Pågående
 Löpande tematisk projektutvärdering finansiella instrument (TO 3) / Pågående
 Löpande tematisk utvärdering - Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi
inom alla sektorer (TO 4) / Pågående
 Tematisk utvärdering - Hållbar stadsutveckling / Ej upphandlad
 Tematisk utvärdering - Tillgång och användning av IKT, inklusive dynamiska
effekter av bredband (TO 2) / Genomförd förstudie
 Tematisk utvärdering – Hållbara transportlösningar (TO 7) / Pågående förstudie

Under 2016 har utvärderingsinsatser initierats och bedrivit i enlighet med planen med
ett undantag. Inom området Hållbar stadsutveckling har det ännu inte påbörjats någon
utvärderingsinsats. Rapportering från utvärderingarna har i enlighet med
utvärderingsplanen skett under februari och mars 2017. Det har ännu inte publicerats
några färdiga utvärderingsrapporter. Resultatet från utvärderingarna kommer att
förmedlas till kommissionen via representationen i ÖK. De kommer även att på ett
systematiskt sätt diskuteras och vid behov utgöra underlag för beslut under ÖK möten
våren 2017. 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.
Lärande och samverkan
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
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genomförandet. För att kunna genomföra utvärderingar av hög kvalitet krävs också en
hög kompetens bland såväl beställare som utförare och mottagare av
utvärderingsinsatser.

I genomförandet av utvärderingsplanen har förvaltande myndighet lagt omfattande
resurser på att kontinuerligt arbeta med dialog och samverkan i olika former för att
stärka genomförandesystemets kapacitet att genomföra och lära av utvärderingar. I
samverkan med förvaltande myndigheter för jordbruks- och socialfondens program
genomfördes under 2016 en stor utvärderingskonferens. Under 2016 genomförde
utvärderingsfunktionen på förvaltande myndighet även kompeneshöjande insatser
riktade till alla regionala enheter, närvarat vid möten med strukturfondspartnerskapen
samt haft dialog med alla regionalt utvecklingsansvariga aktörer. Förvaltande
myndigheter har även planerat och genomfört två träffar med det utvärderingsnätverk
som finns inom samarbetsorganisationen Reglab. Därtill genomfördes under hösten
2016 tre välbesökta seminarier kring teori och metod i utvärdering av regional
tillväxtpolitik.

I ÖN genomfördes ett seminarium som samlade ca 80 deltagare från utvärderare,
regionalt tillväxtansvariga, strukturfondspartnerskapet och Tillväxtverket. Arbetet med
klustrad utvärdering i fyra besöksnäringsprojekt påbörjades i form av en träff där
projekt, utvärderare och finansiärer lade grunden för den fortsatta processen.

12.2. Resultaten av fondernas informations- och offentlighetsåtgärder som genomförts inom
kommunikationsstrategin
I den kommunikationsstrategi som är gemensam för de åtta regionala
strukturfondsprogrammen finns det övergripande syftet med kommunikationen om
programmen 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 programmen ska kunna genomföras
effektivt. Det gäller såväl den gemensamma kommunikationen för alla de regionala
programmen som den kommunikation som varje programs kontor svarar för. Om
programmen genomförs effektivt, med projekt som visar på resultat och nytta, ger det i
sin tur möjligheter att informera allmänheten om programmens 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. Under 2016 flyttades den tidigare separata
webbplatsen eu.tillvaxtverket.se in under Tillväxtverkets gemensamma webbplats
tillvaxtverket.se. Detta för att skapa samordning och synergier med verkets övriga
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insatser för att stärka företagens och regionernas utveckling. Liksom tidigare är dock de
avsnitt av webbplatsen som riktar sig speciellt till potentiella och nuvarande
projektägare, den så kallade ”handboken” klart avgränsad. Under 2016 har den
information som finns där ytterligare utvecklats för att stödja planering, ansökan,
genomförande och avslut av projekt.

Parallellt med att informationen på webbplatsen har förbättrats har information om de
möjligheter som finns inom Övre Norrland riktats till särskilda grupper. Under 2016
hölls 20 informationsmöten riktade till regionalt utvecklingsansvariga, universitet,
offentlighet, näringsliv samt andra potentiella projektägare. Antalet deltagare vid
mötena var uppskattningsvis ca 500 personer sammanlagt.

Ytterligare en kanal för att nå ut med information om de möjligheter till stöd som finns
inom Regionala utvecklingsfondens 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 ESIfondernas samtliga program i Sverige, och hänvisar vidare till respektive förvaltande
myndighet för fördjupad information.

Den personliga kontakten med handläggare på programmets kontor är naturligtvis den
informationsinsats som träffar allra mest rätt i målgruppen. Under 2016 har samtliga
beviljade projekt fått personlig rådgivning av personal på kontoret. 41 projekt har
beviljats under 2016 och samtliga har haft uppstartsmöten där de fått information om
projektgenomförande samt annan relevant information.

Vissa frågor från projekten om deras informationsansvar, framför allt frågor om EUlogotypens storlek och placering, riktas också till det centrala kommunikationsstödet på
förvaltande myndighet.
Ökad kännedom om EU-investeringar
Det andra huvudsyftet med kommunikationen – att öka kännedomen om att EU-medel
investeras för att göra nytta i Sverige – fick en ökad tyngd under 2016, då möjlighet
fanns att kommunicera konkreta projekt som då hade kommit igång.

 27 redaktionella artiklar om pågående projekt producerades av det centrala
kommunikationsstödet och publicerades på webben. För Övre Norrland skrevs
tre artiklar om projekten Norrbottens ramprojekt för företagsstöd, OMIN (Optisk
Mätteknik för ett Innovativt Näringsliv)och Pegin XL.
 Ett pressmeddelande om läget i halvtid i programmet producerades inför
politikerveckan i Almedalen.
 I samband med detta användes sociala medier för att nå ut med samma budskap
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som i pressmeddelandet.
 Två roll-uper producerades av det centrala kommunikationsstödet med budskap
om ERUF-programmen.
 16 redaktionella artiklar har producerats från Övre Norrland. Varje månad
publicerades en eller två artiklar om programområdets projekt och dess nytta för
regionen.
 Fyra evenemang lyftes från Övre Norrland i evenemangskalendern och sex
artiklar inom fokusområdena grön tillväxt, digitalisering och internationalisering
publicerades för att visa på nyttan.
 I samband med Reglabs Årskonferens 2016 publicerades både inbjudan inför
evenemanget och en artikel efteråt. Temat var regional riskvillighet och
robusthet samt hur våra svenska regioner rustar sig för att hantera kriser i en
osäker värld.
 Sex dialogmöten genomfördes med regionalt tillväxtansvariga i Västerbotten och
Norrbotten samt två möten inom FÖN-gruppen tillsammans med Svenska ESFrådet, Länsstyrelsen Västerbotten, Länsstyrelsen Norrbotten och Region
Västerbotten.
 Dialogmöte kring ett fossilfritt transportsystem med Länsstyrelsen i Norrbotten,
Länsstyrelsen i Västerbotten och Region Västerbotten samt intresserade
projektörer. Inbjudan samt artikel från detta publicerades på webben.
 Dialogmöte Smart specialisering med aktörer med regionalt utvecklingsansvar
och andra nyckelpersoner inom våra nordliga läns regionala utvecklingsarbete
tillsammans med representanter från Näringsdepartementet, Mid Sweden
European Office och Nordregio.
 Anordnade ett informativt utvärderingsseminarium tillsammans med
analysenheten på Tillväxtverket. Målgruppen var Regionalt
utvecklingsansvariga, utvärderare och projektägare.
 Information till kulturaktörer vid lansering av Klokboken, om bredband till
projektägare i Norrbotten, om ERUF till interreg-kontoret på Länsstyrelsen i
Norrbotten samt informationsmöte på Luleå tekniska universitet kring ekonomi i
ERUF-projekt.
 I samband med ansökningsomgångar har vi anordnat öppet-husdagar
tillsammans med Region Västerbotten. Två gånger under 2016 har potentiella
projektägare fått möjlighet att diskutera tidiga projektidéer. I samband med dessa
möten har information om ansökningsomgång samt inbjudan publicerats på
webben.
 Uppstartsmöte med nyblivna projektägare till samtliga beviljade projekt som
startat under 2016.
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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 den integrerade strategin för territoriell utveckling,
inklusive utveckling av regioner med demografiska utmaningar och permanenta eller
naturbetingade nackdelar, hållbar stadsutveckling samt lokalt ledd utveckling inom ramen för det
operativa programmet
Programmet har fem insatsområden där olika aspekter av Övre Norrlands utmaningar
och möjligheter kopplade till den territoriella utvecklingen täcks in. Programmets sju
valda styrkeområden har varit styrande för insatserna inom de två insatsområden som
handlar om att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation samt att öka
konkurrenskraften hos små och medelstora företag i regionen.

I de glest befolkade områdena är tillgången till bredband av särskilt stor betydelse. De
ortssammanbindande nät som nu byggs omfattar de sträckor som fått högst prioritet
utifrån regionala behov och som ger små och medelstora företag tillgång till fast
bredband. Satsningarna är tydligt kopplade till bredbandssatsningarna inom
Landsbygdsprogrammet i såväl planering som genomförande.

Fortsatt utveckling av informations- och kommunikationstekniken har möjliggjort
distansoberoende kommunikation och samverkan mellan olika aktörer, vilket därmed
delvis kunnat uppväga olika naturbetingade nackdelar som gleshet och långa avstånd
mellan orter, parter och marknad. Ett exempel på det är Västerbottens läns landstings
projekt Innovationskraft för glesbygd, beslutat 2016, där man avser etablera åtta
virtuella rum i vilka medborgarna ges ökad tillgänglighet till olika samhällstjänster via
digitaliserade lösningar.

Under senare år har också områdets karakteristika visat sig utgöra fördelar och spelat
stor roll i etableringen av ett flertal datacenters. Tillgångar i form av stor mängd
förnybar energi som vatten- och vindkraft, ett stabilt kraftnät, kallt klimat samt en
passande affärsmiljö har lett till unika förutsättningar för regionen att bli
konkurrenskraftig på en global marknad som efterfrågar möjligheter till storskalig och
grön, effektiv och säker datahantering. I Luleå tekniska universitets projekt Datacenter:
Branschutveckling genom forskning, utveckling, innovation, fas 1, tar man fram
metoder och gör insatser för att små och medelstora företag utifrån universitetets
forskning ska kunna göra affärer i eller med databranschen i regionen. På sikt ska
projektet resultera i ett system av aktörer, mötesplatser, processer, metoder och
samverkansformer som lever kvar och förmår förnyas av egen kraft.
Många kommuner är små med begränsade möjligheter att erbjuda befintliga företag
rådgivning eller att stötta nyföretagandet. Därför har kommuner gått samman och
samverkar inom dessa områden i projektform. Två exempel är Möjligheternas region
(åtta kommuner i Västerbottens inland) och North Business Arena (fyra kommuner i
Norrbottens inland) som samverkar för att hitta nya lösningar som stärker
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företagsrådgivningen. Digitala samverkansformer, som Skype-möten och gemensam
kommunikationsplattform används, vilket underlättar samverkan när avstånden är långa.

Även företagsstöden har stor betydelse för inlandets företag. Via de te två länsbaserade
ramprogrammen för företagsstöd har investeringar gjorts hos företag i
inlandskommunerna. I Norrbottens och Västerbottens län har stöd framför allt gått till
turismnäringen (36% resp. ca 30% av beviljade medel) och tillverkningsindustrin (33%
resp. ca 20% av beviljade medel), två branscher av stor betydelse i länen, den första inte
minst ur ett jämställdhetsperspektiv. Partnerinvests andra fondprojekt fortsätter bygga
vidare på de breda kontaktnät av banker, finansiärer och kommunala
näringslivsfunktioner som man tidigare etablerat i syfte att hitta och bearbeta företag i
tidiga skeden med behov av externt kapital.

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
Övervakningskommittén för de åtta regionala strukturfondsprogrammen inom målet
investering för tillväxt och sysselsättning har fattat ett beslut om att det är möjligt att
godta att ett projekt eller en del av ett projekt genomförs utanför det egna
programområdet men inom unionen förutsatt att villkoren a-d i artikel 70.2 i förordning
1303/2013 är uppfyllda. Beslutet fattades genom skriftlig procedur under hösten 2015
och omfattar samtliga tematiska områden inom respektive strukturfondsprogram. I sitt
beslut preciserade övervakningskommittén också vilka typer av projekt som kan tillåtas
genomföra hela eller delar av sin verksamhet utanför det egna programområdet. Enbart
de typer av projekt som uppfyller nedanstående två krav kan godtas:
 De omfattar funktionella samarbeten över administrativa programområdesgränser
inom områden som exempelvis kluster- och innovationssatsningar, besöksnäring
och internationalisering
 De skapar ett mervärde för regionen som inte kan uppnås enbart genom projekt
inom det egna programområdet.

Övervakningskommittén uppdrog dessutom åt Förvaltande myndighet att regelbundet
presentera en lista över inneliggande projektansökningar med planerade aktiviteter
utanför det egna programområdet samt en sammanställning över det totala antalet
beviljade projekt som omfattar aktiviteter utanför det egna programområdet. Genom
detta uppdrag säkerställs övervakningskommitténs samtycke till dessa typer av projekt
samtidigt som det skapas en transparens och en tydlighet på aggregerad nivå.

Inom programmet för Övre Norrland har det hittills beviljats 12 projekt med aktiviteter
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utanför det egna programområdet. Det är bl.a. aktiviteter som events, konferenser,
arrangemang som projektägarna själva arrangerar utanför programområdet.

Det finns en kommun utanför programområdet som ingår i en turistdestination inom
Övre Norrland i ett beviljat besöksnäringsprojekt. De strategiska satsningar som
genomförs för att marknadsföra och sälja destinationen på en nationell och internationell
marknad stärks genom att de håller ihop företagen inom de kommuner som ingår i
turistdestinationen och det skapar tillväxt och utveckling i regionen Övre Norrland.

I ett projekt har de en affärscoach som arbetar i en kommun utanför programområdet.
Det har visat sig framgångsrikt och skapar möjligheter för små och medelstora företag i
Övre Norrland att utveckla sina produkter och tjänster tillsammans med företag och
offentliga aktörer i kommunen som är utanför programområdet.

14.4. I tillämpliga fall, bidrag till makroregionala strategier och havsområdesstrategier
As stipulated by the Regulation (EU) No 1303/2013, article 27(3) on the "content of programmes", article
96(3)(e) on the "content, adoption and amendment of operational programmes under the Investment for
growth and jobs goal", article 111(3), article (4)(d) on "implementation reports for the Investment for
growth and jobs goal", and Annex 1, section 7.3 on "contribution of mainstream programmes to macroregional and sea-basin strategies, this programme contributes to MRS(s) and/or SBS:
Östersjöstrategins koppling
Östersjöstrategin är en makroregional strategi med syfte att fördjupa samarbetet mellan
länderna runt Östersjön för att möta de gemensamma utmaningar som länderna i
regionen står inför. Strategins mål är att Rädda havsmiljön, Länka samman regionen och
Öka välståndet.

Östersjöstrategin kompletterar Europa 2020 genom att utgå från det som är specifikt
med Östersjöregionen och underlättar därmed för Östersjöländerna att nå målen i
Europa 2020- strategin.

Det finns inte någon specifik finansiering avsatt för genomförandet av strategin, utan
grundtanken är att de makroregionala strategierna ska ge vägledning åt EU:s olika
program om prioriteringar i regionen och att insatser som bidrar till att nå strategins mål
ska finansieras av relevant program. I den allmänna förordningen för ESI- fonderna
(1303/2013) slår artikel 27.3 fast att program i länder som omfattas av en makroregional
strategi ska ange hur de planerade insatserna bidrar till strategins genomförande.
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För programperioden 2014-2020 har därför hänsyn tagits till strategin vid skrivandet av
regionalfondsprogrammen och har beaktats vid fastställandet av programmens mål och
prioriteringar.

Östersjöstrategin utgör ett meriterande urvalskriterium i de svenska programmen
finansierade av ERUF. Detta innebär att projekt som bidrar till genomförandet av
handlingsplanen för EUs strategi för Östersjöregionen bedöms som positivt.
Handläggaren ska vid beredningen av projekt bedöma om projektet är i linje med
Östersjöstrategin. Tillväxtverket har en samordnande och stödjande roll för övriga
myndigheten vad gäller Östersjöstrategin.
Makroregional integrerade projekt och TNK
Inom programmen finns möjlighet att arbeta utanför landsgränsen inom
Östersjöregionen genom Makroregionalt integrerade projekt eller den Transnationella
komponenten (TNK).

Makroregionalt integrerade projekt innebär att projekten redan vid ansökan innehåller
aktiviteter som innebär samarbete med utländska partners. TNK innebär en
tilläggsbudget på ett redan befintligt regionalfondsprojekt för aktiviteter utanför
programområdet och landsgränsen i samverkan med utländska samarbetspartners. Dessa
aktiviteter ska medföra ett mervärde till ursprungs-projektet samt bidra till
Östersjöstrategin. Möjligheten har sitt ursprung i Artikel 70 men är direkt riktade till
samarbete i Östersjöregionen.

Övre Norrland har under 2016 berett en ansökan om en transnationell komponent
kopplat till ett befintligt projekt inom insatsområde 3. Transnationella komponenten har
aldrig tidigare tillämpats och projektet som beretts blir en första pilotinsats för att testa
möjligheterna som interregional samverkan genom en transnationell komponent
tillhandahåller.

Övre Norrland har också berett ett projekt som faller under kriterierna för att vara ett
flaggskeppsprojekt inom Östersjöstrategin. Projektet ligger inom insatsområde 1 och
ska samverka med ett strukturfondsprojekt i Finland.
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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)

102

SV

14.5. Framsteg när det gäller genomförandet av åtgärder inom social innovation, om så är lämpligt
N/A

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
N/A
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15. EKONOMISKA UPPGIFTER PÅ INSATSOMRÅDES- OCH PROGRAMNIVÅ (ARTIKLARNA
21.2 OCH 22.7 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)
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16. SMART OCH HÅLLBART TILLVÄXT FÖR ALLA (ALTERNATIV:
FRAMSTEGSRAPPORT)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.Uppgifter om och bedömning av hur programmet bidragit till att uppnå målen i
unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla.
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17. PROBLEM SOM PÅVERKAR PROGRAMMETS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER SOM
VIDTAGITS – RESULTATRAM (ARTIKEL 50.2 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)
Om bedömningen av de framsteg som gjorts när det gäller de delmål och mål som fastställs i
resultatramen visar att vissa av dem inte har uppnåtts ska medlemsstaterna ange de bakomliggande
orsakerna till detta i rapporten för 2019 (för delmål) och i den slutliga genomföranderapporten (för mål).
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