Avsnitt 7 i SFC2014 Sammanfattning för allmänheten

Det regionala strukturfondsprogrammet i Stockholm
Stockholms operativa program har ett insatsomrade, Huvudstadsregionens särskilda
utmaningar, och en sammanlagd budget pa drygt 74 miljoner euro motsvarande ca 621
miljoner kronor. Hallbar stadsutveckling ar den overgripande malsattningen, vilket
innebar att forsknings-och innovationsinsatser, foretagsframjande insatser och insatser
for koldioxidsnal ekonomi ska starka forutsattningar for hallbar tillvaxt och utveckling i
Stockholmsregionens urbana miljoer.
Programmets tre investeringsprioriteringar ska bidra till fler vaxande, innovativa
foretag genom investeringar inom omradena:
- Starka forskning, teknisk utveckling och innovation (tematiskt mal 1)
- Öka konkurrenskraften hos sma och medelstora foretag (tematiskt mal 3)
- Stodja overgangen till en koldioxidsnal ekonomi inom alla sektorer (tematiskt
mal 4)
Totalt har det beslutats om medel till 12 projekt som gor ansprak pa ca. 72 procent av
totala budgeten. Projektportfoljen bestar av atta projektinitiativ:
• Smart Kreativ Stad / Filmregion Stockholm-Malardalen
• Stockholm Digital Care / Stockholms stad
• Matlust Sodertalje Science Park / Sodertalje kommun
• SWElife Sthlm / Stockholms lans landsting
• Almi Invest Stockholm fond II / Almi Invest Stockholm
• Metodik for okad konkurrenskraft, tillvaxt och sysselsattning i SME / Stockholm
Business Region Development AB
• Tillvaxt & Internationalisering / Stockholm Innovation & Growth – STING
• Gron Bostad Stockholm / Kungliga Tekniska Hogskolan
Prioriterade investeringar inom tematiskt mal 1 knyter ihop naringslivet med akademin
och ar mer av kategorin spetsprojekt an basprojekt. Branschmassigt ar de olika, men de
bidrar alla till att uppfylla de specifika malen for respektive omrade.
Prioriterade investeringar inom tematiskt mal 3 ska attrahera riskkapital till regionen
och da framst inom life science-omradet, samt oka internationaliseringsmojligheterna
for vaxande innovativa sma och medelstora foretag. En annan satsning ar pa en regional
riskkapitalfond for tillvaxtforetag i tidig utvecklingsfas, i form av en agarkapitalfond
som bade innehaller regionalfondsmedel och privata investeringar.
Prioriterad investering inom tematiskt mal 4 ar kopplade till ett strategiskt
sammanhallet initiativ inom bostadssektorn, med akademin som formedlande lank, och
dar miljoteknikforetag spelar en huvudroll for hallbar stadsutveckling vid nybyggen och
renoveringar av bostadsomraden i miljonprogrammet.

1(2)

Merparten av dem som prioriterats hittills har varit kanda och regionalt forankrade, och
darmed ocksa vantade att bli prioriterade. Nastan alla aterfanns bland de forstudier
som genomfordes infor programstart.
En central utgangspunkt for genomforandet av programmet ar samspel och forankring
hos Stockholmsregionens aktorer, enligt den sa kallade Stockholmsmodellen. Den
innebar att aktorerna i hogre grad an tidigare tar en proaktiv roll och blir initiativtagare
och agare av de insatser som genomfors inom ramen for programmet. Det som ar
framtradande ar att projekten tydligt kopplar till regionala utmaningar och de regionala
styrkeomradena i Stockholmsregionen.
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