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Det regionala strukturfondsprogrammet i Norra
Mellansverige
Norra Mellansverige ar en region som gar igenom en omstallning fran ett industri- till
ett kunskapssamhalle samtidigt som klimatfragan far en allt storre betydelse. Regionen
har en svag utveckling nar det galler snabbvaxande innovativa foretag, nyforetagandet
ar lagt och branschstrukturen ar relativt ensidig. Stora delar av regionen bestar av
lands- och glesbygdsomraden och naringslivet har stora behov av bredband for att
kunna utveckla sin verksamhet. Regionen har ett antal styrkeomraden som skapar
forutsattningar for regional tillvaxt; exempelvis starka klustermiljoer, en vaxande
besoksnaring och forutsattningar for en okad specialisering inom fornybar energi. Bade
utmaningar och mojligheter i regionen staller krav pa att det regionala tillvaxtarbetet
utvecklas.
Det regionala strukturfondsprogrammet for Norra Mellansverige har darfor ett fokus pa
fornyelse och hallbar tillvaxt. Malgrupp for programmets insatser ar sma och
medelstora foretag. Programmets insatser ska bidra till fler och vaxande foretag, ett mer
diversifierat naringsliv, okad innovationsformaga, battre tillgang till bredband for
foretag i regionens lands- och glesbygdsomraden samt energieffektivare foretag och en
okad anvandning av fornybar energi.
Programmet har fyra olika insatsomraden for projektsatsningar, med en sammanlagd
budget pa 282,3 miljoner euro, vilket motsvarar 2.368,7 miljoner kronor, som bygger pa
de behov och forutsattningar som finns i Norra Mellansverige. Programmets innehall
overensstammer tydligt med de regionala utvecklingsstrategier som finns i regionen.
1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation,64,9 meuro eller 544,8 mkr
(23 %)
2. Öka tillgången till, användningen av och kvalitén på informations- och kommunikationsteknik, 84,7 meuro eller 710,6 mkr (30 %)
3. Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, 87,5 meuro eller 734,3
mkr (31 %)
4. Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer, 45,2 meuro
eller 379 mkr (16 %)
Intresset for programmet har varit stort. Storst intresse har det funnits for att starta
projekt inom insatsomrade 3. Redan efter de forsta tva ansokningsomgangarna var 67
procent av budgeten intecknad. Efter ansokningsomgangen 2016 hade
inteckningsgraden okat till 71 procent. Intresset for att starta projekt inom
insatsomrade 1 och 4 var till en borjan nagot svagare men antalet ansokningar har, efter
informationsinsatser om vilka mojligheter insatsomradena erbjuder, nu okat betydligt.
Inom insatsomrade 1 ar 45 procent av budgeten intecknad och motsvarande for
insatsomrade 4 ar 46 procent. Inom insatsomrade 2 ar 67 procent av budgeten
intecknad.
Projekten inom insatsomrade 1 satsar framfor allt pa att utveckla innovationsmiljoer
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och kluster med koppling till regionens styrkeomraden enligt smart specialisering. I
Norra Mellansverige finns det flera kluster som aven har nationell finansiering fran
Vinnovas Vinnvaxtprogram; exempelvis Fiber Optic Valley, och The Paper Province.
Dessa projekt kan sagas vara av nationellt intresse men utfors regionalt.
Innovationsmiljoerna och klustersatsningarna verkar i ett triple helix perspektiv dar
samverkan sker mellan foretag, akademi och det offentliga.
Flera av de beviljade bredbandsprojekten ar offentliga samverkansprojekt dar en region
eller en lansstyrelse samordnar bredbandsutbyggnaden. Ett projekt bedrivs av en privat
aktor. Det finns aven projekt inriktade pa utveckling av IKT-losningar i samverkan
mellan det offentliga och det privata, samt projekt som verkar for mobilisering och
samordning av regionens bredbandsutbyggnad.
Projektportfoljen inom insatsomrade 3 ar mycket diversifierad. Flera projekt syftar till
att utveckla besoksnaringen genom insatser for okad internationalisering,
affarsutveckling och marknadsforing. Manga projekt handlar om internationalisering
och investeringsframjande verksamhet. Syftet med dem ar att regionala foretag ska na
ut pa nya exportmarknader och att regionen ska locka till sig utlandska investeringar
och kapital. Vidare finns projekt som syftar till att forandra attityder hos unga samt
underlatta deras start av foretag. En stor grupp projekt ar inriktade pa affarsutveckling
exempelvis tillvaxtradgivning eller hallbarhetsinsatser, for att starka sma och
medelstora foretags konkurrenskraft. En riktad utlysning for integration och mangfald
kopplat till foretagande gav som resultat tre projekt som arbetar med metodutveckling
och insatser for att starka foretagens konkurrenskraft. Satsningarna kopplar aven an till
pagaende socialfondsprojekt i regionen.
Inom insatsomrade 4 finns projekt som arbetar for att stalla om de regionala
foretagsstoden mot energieffektivisering och fornybar energi. Dessa projekt medfor att
sma och medelstora foretag, via lansstyrelserna eller regionerna, kan fa investeringseller konsultstod for att starka sin konkurrenskraft samtidigt som de minskar sina
koldioxidutslapp. I projektportfoljen finns aven ett projekt som avser att jobba med
insatser som behovskartlaggningar, radgivning och handlingsplaner for
energieffektivisering i sma och medelstora foretag. Nagra projektsatsningar handlar om
FoU, innovations-, teknik-, affars- och produktutveckling for okad energieffektivisering
och okad anvandning av fornybar energi. Ett annat omrade dar det aterfinns projekt ar
satsningar pa hallbara transportsystem med tydlig naringslivsinriktning.
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