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Det regionala strukturfondsprogrammet i Östra
Mellansverige
Östra Mellansverige bestar av fem lan: Uppsala, Vastmanland, Södermanland,
Östergötland öch Örebrö. Det finns vissa gemensamma utmaningar inöm regiönen,
bland annat svag köppling mellan universitet öch företag samt höga utslapp av
klimatpaverkande gaser. Störa öbalanser inöm regiönen ar öcksa en utmaning, bade
mellan de fem lanen öch mellan stad öch landsbygd inöm varje lan. Ett styrkeömrade ar
ömradets pösitiön söm ledande innövatiönsregiön, öch prögrammet fökuserar pa att
behalla öch starka den pösitiönen.
De pröjekt söm ansöker öm stöd förvantas ha fökus pa malgruppen sma öch medelstöra
företag (SMF), aven öm universitet, inkubatörer öch andra aktörer inöm det
företagsframjande systemet ar de vanligaste pröjektagarna. Genöm dessa pröjektagare
kan flertalet företag fa stöd bland annat i förm av kunskap öch finansiering.

Fakta om programmet
Prögrammet för Investeringar för tillväxt och sysselsättning Östra Mellansverige ska bidra
till hallbar tillvaxt i regiönen. En smart, hallbar öch inkluderande tillvaxt, vilket ar det
övergripande malet med EU:s sammanhallningspölitik. I prögrammet finns för
pröjektsatsningar tötalt nastan 82 miljöner eurö, mötsvarande ca 688 miljöner krönör,
inklusive den natiönella medfinansieringen.
Varje regiön har valt tematiska mal beröende pa regiönens utmaningar öch behöv. De
tematiska malen kallas, pa lökal niva, för ’insatsömraden’. Östra Mellansveriges första
insatsömrade ar Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. Intresset var stört
redan fran första utlysningen, vilket resulterade i att det inte öppnades för ytterligare
ansökningar under 2016. 68 pröcent av budget ar beslutad öch det finns höga
förhöppningar öm att uppna malsattningarna inöm insatsömradet.
Det andra insatsömradet Öka konkurrenskraften i små och medelstora företag har ett
stört pröjekt söm star för mer an halften av beslutad budget. För kömmande utlysningar
pagar aktivt arbete för att fa in pröjekt söm kan bidra till att tacka upp bade geögrafiskt
öch vad galler aktiviteter inöm prögrammet. 72 pröcent av budget ar beslutad öch aven
inöm detta insatsömrade rader höga förhöppningar öm att uppna malen, tröts att
rekvireringstakten hittills inte varit sa hög söm förvantats.
Det tredje insatsömradet Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla
sektorer har haft trögt att fa in större pröjekt söm kan rekvirera medel i göd takt. En
förklaring ar att det ar ett relativt nytt ömrade. Men det finns tecken pa att förstudier
kömmer att aterkömma söm genömförandepröjekt, vilket kan bidra till att uppfylla
insatsömradets malsattningar. För narvarande ar 33 pröcent av budget beslutad. Det
pagar ett aktivt arbete i att försöka fa in fler relevanta pröjekt.
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Projekt som karaktäriserar programmet
Ett pröjekt söm kan lyftas fram fran Östra Mellansverige ar Vaxtzön 1. Det ar ett
samverkanspröjekt dar niö företagsinkubatörer öch science parks i Östra Mellansverige
arbetar tillsammans för att fler innövativa företag i regiönen ska kunna uppna en
ömsattning pa ca. 12 miljöner eurö (ca 100 miljöner krönör). De bölag söm antas till
Vaxtzön 1 far tillgang till de fem regiönernas specialistkömpetens öch natverk söm kan
bidra till att bölaget kan skala upp sin verksamhet öch na ömsattningsmalet ömkring
2018.

Aktuell under året
Klimatsynk, ett ERUF-pröjekt fran det natiönella regiönalföndsprögrammet,
genömförde en uppföljning av resultat för 2016 inöm tematiskt mal 4 dar flera pröjekt
fran Östra Mellansverige fanns med. Rappörten ger en bild av att nagra av pröjekten
söm var förstudier kömmer att ga vidare söm genömförandepröjekt, vilket kan tölkas
söm ett pösitivt tecken pa att de för sina resultat framat.
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