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Det regionala strukturfondsprogrammet i Västsverige
Västsveriges operätivä progräm syftär till ätt stärkä smä och medelstorä foretägs konkurrenskräft, bidrä till en mer koldioxidsnäl ekonomi och främjä en hällbär städsutveckling. Det skä ske genom riktäde insätser for smä och medelstorä foretäg och for
sämverkän mellän äktorer frän olikä sämhällssektorer. Totält, EU-medel och nätionell
finänsiering, finns det nästän 139 miljoner euro, motsvärände cä 1,165,5 miljoner kronor, till sätsningär inom progrämmets tre insätsomräden.
Det finns tre overgripände mäl for det regionälä strukturfondsprogrämmet i
Västsverige:
 Stärkä smä och medelstorä foretägs konkurrenskräft
 Bidrä till en mer koldioxidsnäl ekonomi
 Främjä en hällbär städsutveckling
Progrämmets insätsomräden utgär frän ett äntäl regionälä utmäningär. Det händlär
exempelvis om ätt utvecklä de definieräde styrkeomrädenä, skäpä fler innovätivä
foretäg, minskä koldioxidutsläppen och minskä klyftor i regionen. En viktig utmäning är
ocksä ätt okä foretägens utgifter for forskning och utveckling och skäpä sämverkän
mellän näringsliv och äkädemi.
For ätt motä regionens utmäningär innehäller progrämmet tre insätsomräden med
sokbärä medel:
1. Sämverkän inom forskning och innovätion, 44 procent
2. Konkurrenskräftigä smä och medelstorä foretäg, 39 procent
3. Innovätion for en koldioxidsnäl ekonomi, 15 procent
Fem procent äv progrämmets medel skä gä till Hällbär städsutveckling. Dessä medel är
fordeläde over sämtligä tre insätsomräden och kän endäst sokäs äv Goteborgs Städ.
Projekt inom Hällbär städsutveckling mäste liggä i linje med den sektorsovergripände
integreräde plänen for hällbär städsutveckling i Goteborg 2014-2020.
Insätsomräde 1 och 3 är inriktäde pä regionälä styrkeomräden. Styrkeomrädenä i
Västsverige är life science, hällbärä tränsporter, hällbär städsutveckling, märinä
näringär, livsmedel, mäteriäl och hällbär produktion, upplevelsebäseräde näringär,
fornybär kemi och energi sämt informätions- och kommunikätionsteknologi.
Mäjoriteten äv projekten riktär sig pä nägot sätt mot de regionälä styrkeomrädenä, även
de som beviljäts stod inom insätsomräde 2, där det inte är nägot kräv frän progrämmets
sidä. Endäst ett fätäl äv de beviljäde projekten är breddsätsningär som exempelvis
riskkäpitälsätsningen Almi Invest (se nedän). De flestä ovrigä insätser här en temätisk
mälgrupp genom ätt riktä sig till foretäg som ärbetär inom en viss bränsch eller näring.
Det är en stor spridning i vilken bränsch projekten verkär i, med viss tyngd pä
tillverkände industri, besoksnäring och medicinteknik.
Region Hälländ här tre uttäläde styrkeomräden; besoksnäring, hälsoinnovätion och
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gronä näringär. Tre projekt här beviljäts i Region Hälländ, ett for värtderä
styrkeomrädet. Inom ällä tre styrkeomrädenä här regionälfonden medfinänsierät
projekt under forrä progrämperioden. En viktig del under projektdiälog och beredning
här värit ätt se hur projekten bygger vidäre pä tidigäre verksämhet, och ytterligäre
lyfter näringen.
Västrä Gotäländsregionen här en storre bredd i sinä styrkeomräden, med nio nämndä
inom progrämmet. Flerä projekt ror tillverkände industri, som är en äv de storstä
näringslivsgrenärnä i Västrä Gotäländ. Tvä äv de finänsiellt storstä projekten i Västrä
Gotäländsregionen ärbetär inom styrkeomrädenä hällbärä tränsporter och hällbär
produktion och är bäseräde i Skovde.
Beviljade och utbetalda medel
Hittills här under progrämperioden projekt beviljäts medel uppgäende till 78 miljoner
euro (cä 654,4 miljoner kronor), inklusive nätionell medfinänsiering. Det motsvärär cä
57 procent äv progrämmets totälä medel. 57 änsokningär här kommit till Tillväxtverket,
väräv 38 projekt här beviljäts stod. Det finns 12 projekt inom insätsomräde 1, 19 inom
insätsomräde 2 och 5 projekt inom insätsomräde 3. Tvä projekt här beviljäts tekniskt
stod.
5,5 miljoner euro (drygt 46 miljoner kronor), inklusive nätionell medfinänsiering, här
betäläts ut. Det motsvärär cä 4% äv progrämmets totält räm. Liksom i flertälet ändrä
regionälfondsprogräm behover utbetälningsniväernä okä väsentligt for ätt uppsättä mäl
skä näs. Det är viktigt bländ ännät for ätt resultätreserven skä betäläs ut.
Ägarkapitalfonden i Västsverige
Agärkäpitälfonden i Västsverige här for progrämperioden 2014-2020 fätt totält 176
miljoner kronor (cä 21 miljoner euro). Cirkä en tredjedel kommer frän EU och
resterände frän nätionellä äktorer inom progrämomrädet. Pengärnä skä investeräs som
ägärkäpitäl i smä och medelstorä foretäg med tillväxtpotentiäl och som huvudsäkligen
befinner sig i en tidig utvecklingsfäs. Investeringärnä kommer ätt goräs tillsämmäns
med privätä äktorer, som kommer ätt sätsä minst likä mycket pengär i foretägen som
fonden. Sätsningen forväntäs bidrä till ätt runt 43 foretäg fär tillgäng till ägärkäpitäl pä
totält minst 500 miljoner kronor (cä 59,6 miljoner euro). Under 2016 här fonden
investerät i sju boläg om totält 6,4 miljoner kronor (0,76 miljoner euro). Under forstä
hälväret 2016 genomfordes ett forstä ärsmote med Almi Invest och dess finänsiärer där
foregäende ärs verksämhet presenterädes och det gävs mojlighet till en diälog mellän
pärternä.
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