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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.
Västsveriges operativa program syftar till att stärka små- och medelstora företags
konkurrenskraft, bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi och främja en hållbar
stadsutveckling. Totalt, EU-medel och nationell finansiering, finns det 138,92 MEURO
till satsningar inom programmets tre insatsområden vilket motsvarar 1.165,54 MSEK
enligt den av regeringen fastställda kursen 1 Euro = 8,39 SEK. Den fastställda kursen
används genomgående i rapporten när insatser i SEK redovisas.

Det finns tre övergripande mål för det regionala strukturfondsprogrammet i Västsverige:
 Att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft
 Bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi
 Främja en hållbar stadsutveckling

Programmets insatsområden utgår från ett antal regionala utmaningar. Det handlar
exempelvis om att utveckla de definierade styrkeområdena, skapa fler innovativa
företag, minska koldioxidutsläppen och minska klyftor i regionen. En viktig utmaning är
också att öka företagens utgifter för forskning och utveckling och skapa samverkan
mellan näringsliv och akademi.

För att möta regionens utmaningar innehåller programmet tre insatsområden med
sökbara medel:
1. Samverkan inom forskning och innovation, 44% av sökbara medel
2. Konkurrenskraftiga små och medelstora företag, 39% av sökbara medel
3. Innovation för en koldioxidsnål ekonomi, 15 % av sökbara medel

Fem procent av programmets medel ska gå till Hållbar stadsutveckling. Dessa medel är
fördelade över samtliga tre insatsområden och kan endast sökas av Göteborgs Stad.
Projekt inom Hållbar stadsutveckling måste ligga i linje med den sektorsövergripande
integrerade planen för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020.

Insatsområde 1 och 3 är inriktade på regionala styrkeområden. Styrkeområdena i
Västsverige är Life Science, Hållbara transporter, Hållbar stadsutveckling, Marina
näringar, Livsmedel, Material och hållbar produktion, Upplevelsebaserade näringar,
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Förnybar kemi och energi samt Informations- och
kommunikationsteknologi.Majoriteten av projekten riktar sig på något sätt mot de
regionala styrkeområdena, även de som beviljats stöd inom insatsområde 2, där det inte
är något krav från programmets sida. Endast ett fåtal av de beviljade projekten är
breddsatsningar som exempelvis riskkapitalsatsningen Almi Invest (se nedan). De flesta
övriga insatser har en tematisk målgrupp genom att rikta sig till företag som arbetar
inom en viss bransch eller näring. Det är en stor spridning i vilken bransch projekten
verkar i, med viss tyngd på tillverkande industri, besöksnäring och medicinteknik.
Region Halland har tre uttalade styrkeområden: Besöksnäring, hälsoinnovation och
gröna näringar. Tre projekt har beviljats i Region Halland, ett för varje styrkeområde.
Inom alla tre styrkeområden har regionalfonden medfinansierat projekt under förra
programperioden. En viktig del under projektdialog och beredning har varit att se hur
projekten bygger vidare på tidigare verksamhet, och ytterligare lyfter näringen. Västra
Götalandsregionen har en större bredd i sina styrkeområden, med nio nämnda inom
programmet. Flera projekt rör tillverkande industri, som är en av de största
näringslivsgrenarna i Västra Götaland. Två av de finansiellt största projekten i Västra
Götalandsregionen arbetar inom styrkeområdena hållbara transporter och hållbar
produktion och är Skövdebaserade.

Beviljade och utbetalda medel
Summan av programperiodens beviljade medel, inklusive nationell medfinansiering, är
78 MEURO, vilket motsvarar ca 57 % av programmets totala medel. 57 ansökningar har
inkommit till Tillväxtverket, varav 38 projekt har beviljats stöd. Det finns 12 projekt
inom insatsområde 1, 19 projekt inom insatsområde 2 och 5 projekt inom insatsområde
3. Inom insatsområde 4, s.k. tekniskt stöd, har två projekt beviljats.
Vad gäller utbetalda medel uppgick dessa, inklusive nationell medfinansiering, till 5,5
MEURO, vilket motsvarar ca 4% av programmets totala ram. I likhet med flertalet
andra regionalfondsprogram behöver utbetalningsnivåerna öka för att uppsatta mål
kopplat till bland annat resultatreserv ska kunna realiseras. Anledningen till den något
låga utbetalningstakten beror främst på att projekten inte upparbetar kostnader i enlighet
med beslutad projektbudget. Ett större antal beviljade projekt hade också medfört att fler
projekt upparbetat kostnader och därmed kunnat bidra till en högre utbetalningsnivå.
Ägarkapitalfonden i Västsverige
Ägarkapitalfonden i Västsverige har för programperioden 2014-2020 fått totalt 176
miljoner kronor (ca 21 miljoner Euro). Cirka en tredjedel 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 satsa minst lika mycket pengar i företagen som
fonden. Satsningen förväntas bidra till att runt 43 företag får tillgång till ägarkapital på
totalt minst 500 miljoner kronor. Under 2016 har fonden investerat i 7 bolag om totalt 6
362 708 miljoner kronor (0,758 miljoner Euro). Under första halvåret 2016
genomfördes ett första årsmöte med Almi Invest och dess finansiärer där föregående års
verksamhet presenterades och det gavs möjlighet till en dialog mellan parterna.
Indikatorer
Förvaltande myndighet följer kontinuerligt upp arbetet med indikatorerna och lyfter
dessa och andra resultat i samband med möten och lägesrapporter. Handläggarna arbetar
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även övergripande med indikatorerna och följer upp målsättningar för projekt i relation
till målsättningar för programmet.
Inom insatsområde 1 ligger förväntat utfall över målvärdet, där projektsökanden har satt
högre mål än förväntat för två av indikatorerna. Till viss del beror detta på specifikt två
projekt som har högt uppsatta mål för sin verksamhet. Vad gäller insatsområde 2 ligger
förväntat värde i linje med målen, då 75,97 % av de avsatta medlen för insatsområdet
har beviljats. För en av indikatorerna ligger förväntat värde långt under målvärdet och
det lyfts nu i diskussioner med pågående projekt och i diskussioner inför ansökan.
Förväntat värde för riskkapitalsatsningarna ligger också högt i relation till målen. Inom
insatsområde 3 ligger förväntat värde något högt, i relation till beviljade medel på 50%
av avsatta medel. Utfallen kommer löpande följas upp och lyftas med projektägarna och
i arbetet med utlysningar lyfts utfall och resultat regelbundet.
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
1

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

Samverkan inom forskning Insatsområdet har varit helt öppet under årets båda utlysningar. Totalt för programperioden har 12 projekt
och innovation
beviljats medel och de totala stödberättigande kostnaderna upp går til1 23,4 MEURO. 39% av de avsatta EUmedlen för insatsområdet har beviljats.
De beviljade projekten i insatsområdet knyter samtliga an till det specifika målet kopplat till stärkt samverkan
inom forskning och innovation i regionala styrkeområden. Insatsområdet har ett tydligt fokus på de i programmet
utpekade styrkeområden, där samtliga projekt ska falla inom dessa och skapa samverkan inom dessa.
Tyngdpunkten, utifrån styrkeområden, ligger inom Life Science och Material och hållbar produktion. Under året
har även projekt riktade mot livsmedel erhållit stöd, något som tidigare saknades. Det enda styrkeområde som inte
med tydlighet återfinns bland beviljade projekt är informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Dock
arbetar flera av projekten aktivt med detta, integrerat med sina respektive styrkeområden.
Förutom insatser riktade mot ett aktivt arbete för integration och mångfald, lyftes under årets andra
utlysningsomgång särskilt ansökningar från projekt kopplade till forskningsprogrammet Clean Sky inom Horisont
2020, som ett led i att fler företag och forsknings- och innovationsaktörer ska delta i internationella
forskningsprogram och därmed bidra till ökade FoI-investeringar i Västsverige.
Inom Hållbar stadsutveckling är det ett projekt som har beviljats inom insatsområdet. Projektet grundas i att
överkomma ett antal hinder för innovation när det gäller stadsutveckling. Göteborgs Stad ska etablera en
strukturerad metod för att arbeta med forskning och innovation för hållbar stadsutveckling.

2

Konkurrenskraftiga små
och medelstora företag

Insatsområdet var under årets båda utlysningar helt öppet för ansökningar, med undantag för ansökningar inom
riskapitalinsatser, vilket prioriterades under 2015.
Totalt för programperioden har 19 projekt har beviljats medel och de totala stödberättigande kostnaderna upp går
till 40,9 MEURO. 75,97% av de avsatta EU-medlen för insatsområdet har beviljats. Att procentsatsen fortfarande
är betydligt högre än inom de andra insatsområdena beror till största del på den stora satsningen på riskkapital
som beviljades under 2015.
Insatserna inom insatsområde 2 ligger främst inom regionala styrkeområden och kompletterar projekten inom

SV

5

SV

IdInsatsområde
numm
er

Sammanfattade uppgifter om viktiga händelser, betydande problem och vidtagna åtgärder under genomförandet
av insatsområdet
insatsområde 1. Tillverkande industri är en framträdande målgrupp i flera av projekten, bland annat två projekt
som båda arbetar med effektivisering av industriföretag. Det är IUC Väst och IDC West Sweden som driver
projekten "Produktionsanalys" respektive "Hållbar Industriell Utveckling". Aktörerna har ett nära samarbete med
erfarenhetsutbyte för att inte överlappa varandra.
Inom insatsområde 2 genomför Göteborgs Stad samverkansprojektet "One Stop Future Shop". I projektet
samverkar stadsdelsförvaltningar med aktörer som Röda korset, Göteborgs universitet och lokala fastighetsägare
med det gemensamma målet att tillvarata skaparkraften och potentialen som finns på Västra Hisingen för att skapa
en mer entreprenöriell stadsdel. Projektet, som bygger vidare på ett tidigare finansierat regionalfondsprojekt, har
uppmärksammats i olika sammanhang som ett bra exempel i sin kategori, genom till exempel en utmärkelse i
Regiostars Awards samt Juryns Stora Pris i European Enterprise Promotion Awards.

3

Innovation för en
koldioxidsnål ekonomi

Insatsområdet var under årets båda utlysningar helt öppet för ansökningar. Totalt för programperioden har fem
projekt har beviljats medel och de totala stödberättigande kostnaderna uppgår till 10,26 MERUO. 50% av de
avsatta EU-medlen för insatsområdet har beviljats. Endast fem ansökningar har inkommit, vilket gör att
söktrycket är relativt lågt, men sett till avsatta medel inom insatsområdet ligger genomförandet i fas med
programmet.
Ett av de fem projekt som beviljats medel är Arena för Grön Tillväxt, som har pågått sedan april 2015, och arbetar
främst stukturbyggande i Halland för att skapa en mer koldioxidsnål ekonomi. Projektet har tre fokusområden;
skog, livsmedel och bioenergi och utgår från ett brett partnerskap i Halland. Projektet arbetar bland annat med
seminarier och workshops för kunskapsspridning och utbyte mellan företagen, för att skapa en mer koldioxidsnål
ekonomi och fler biobaserade produkter.
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Tekniskt stöd (TA)

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 - Samverkan inom forskning 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)
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(1)

Idnummer

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

Målvärde
(2023) totalt

F

CO01

Produktiv investering: Antal
företag som får stöd

Företag

Mer utvecklade

100,00

0,00

Inga avslutade projekt
under 2016

S

CO01

Produktiv investering: Antal
företag som får stöd

Företag

Mer utvecklade

100,00

437,00

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

CO26

Forskning, innovation: Antal
företag som samarbetar med
forskningsinstitutioner

Företag

Mer utvecklade

300,00

0,00

0,00 Inga avslutade projekt
under 2016

S

CO26

Forskning, innovation: Antal
företag som samarbetar med
forskningsinstitutioner

Företag

Mer utvecklade

300,00

201,00

F

CO28

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

Företag

Mer utvecklade

100,00

0,00

Inga avslutade projekt
under 2016

S

CO28

Forskning, innovation: Antal
företag som får stöd för att

Företag

Mer utvecklade

100,00

127,00

Beviljade projekt
förväntar sig nå högre

7

Målvärde
(2023) män

Målvärde
(2023) kvinnor

2016 Summa

2016 Män

2016 Kvinnor

Synpunkter
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(1)

Idnummer

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

Målvärde
(2023) totalt

Målvärde
(2023) män

Målvärde
(2023) kvinnor

2016 Summa

introducera för marknaden nya
produkter

2016 Män

2016 Kvinnor

Synpunkter
än programmets mål
för denna indikator.
Det är för tidigt att
avgöra om projekten
kan nå upp till sina
mål.

F

54

Antal samarbetande
organisationer från olika
samhällssektorer

Antal

Mer utvecklade

15,00

0,00

Inga avslutade projekt
under 2016

S

54

Antal samarbetande
organisationer från olika
samhällssektorer

Antal

Mer utvecklade

15,00

45,00

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
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(1)

Idnummer

Indikator

F

CO01

Produktiv investering: Antal
företag som får stöd

S

CO01

Produktiv investering: Antal
företag som får stöd

F

CO26

Forskning, innovation: Antal
företag som samarbetar med
forskningsinstitutioner

S

CO26

Forskning, innovation: Antal
företag som samarbetar med
forskningsinstitutioner

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

F

54

Antal samarbetande
organisationer från olika
samhällssektorer

2015 Summa

2015 Män

2015 Kvinnor

2014 Summa

2014 Män

2014 Kvinnor

360,00

152,00

106,00
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(1)

Idnummer

Indikator

S

54

Antal samarbetande
organisationer från olika
samhällssektorer

2015 Summa

2015 Män

2015 Kvinnor

2014 Summa

2014 Män

2014 Kvinnor

7,00
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Insatsområde

1 - Samverkan inom forskning 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 - Stärkt samverkan inom forskning och innovation i regionala styrkeområden.

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

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

0103

Företagens utgifter för egen FoUverksamhet, 10-249 anställda

MSEK

Mer utvecklade

2,17

2010

2,40

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.

0104

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

Procent

Mer utvecklade

40,18

2010

45,00

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.

Idnumme

Indikator

2015 Summa

2015
Kvalitativa

Utgångsvärde

2014 Summa

Utgångså
r

Målvärde 2023

2016 Summa

2016
Kvalitativa

Synpunkter

2014
Kvalitativa
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0103

Företagens utgifter för egen FoUverksamhet, 10-249 anställda

3,12

0104

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

31,65
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Insatsområde

2 - Konkurrenskraftiga små och medelstora företag

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)
(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

130,00

F

CO05

Produktiv investering: Antal nya
företag som får stöd

Företag

Mer utvecklade

300,00

0,00

S

CO05

Produktiv investering: Antal nya
företag som får stöd

Företag

Mer utvecklade

300,00

130,00

F

CO08

Produktiv investering:
Sysselsättningsökning i företag
som får stöd

heltidsekvivalent
er

Mer utvecklade

400,00

0,00

S

CO08

Produktiv investering:
Sysselsättningsökning i företag
som får stöd

heltidsekvivalent
er

Mer utvecklade

400,00

45,00

F

54

Antal samarbetande
organisationer från olika
samhällssektorer

Antal

Mer utvecklade

5,00

0,00

S

54

Antal samarbetande
organisationer från olika
samhällssektorer

Antal

Mer utvecklade

5,00

10,00

2016 Män

2016 Kvinnor

Synpunkter
Inget avslutat projekt
under 2016
Värdet för 2016 är inte
uppdaterat – se
förklaringen i avsnitt
2.1, Indikatorer.
Inget avslutat projekt
under 2016
Värdet för 2016 är inte
uppdaterat – se
förklaringen i avsnitt
2.1, Indikatorer.
Inget avslutat projekt
under 2016
Värdet för 2016 är inte
uppdaterat – se
förklaringen i avsnitt
2.1, Indikatorer.
Inget avslutat projekt
under 2016
Värdet för 2016 är inte
uppdaterat – se
förklaringen i avsnitt
2.1, Indikatorer.

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

SV
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SV

SV

(1)

Idnummer

Indikator

F

CO01

Produktiv investering: Antal
företag som får stöd

S

CO01

Produktiv investering: Antal
företag som får stöd

F

CO05

Produktiv investering: Antal nya
företag som får stöd

S

CO05

Produktiv investering: Antal nya
företag som får stöd

F

CO08

Produktiv investering:
Sysselsättningsökning i företag
som får stöd

S

CO08

Produktiv investering:
Sysselsättningsökning i företag
som får stöd

F

54

Antal samarbetande
organisationer från olika
samhällssektorer

S

54

Antal samarbetande
organisationer från olika
samhällssektorer

2015 Summa

2015 Män

2015 Kvinnor

2014 Summa

2014 Män

2014 Kvinnor

130,00

130,00

45,00

10,00

13
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Insatsområde

2 - Konkurrenskraftiga små och medelstora företag

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 nya innovativa 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

0306

Antal SMF per 1 000 invånare

Antal företag med
0-249 anställda
per 1 000 inv 1664 år

Mer utvecklade

176,90

2013

185,00

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.

0400

Omsättning i SMF

Nettoomsättning,
MSEK

Mer utvecklade

330 362,00

2011

490 400,00

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

0306

Antal SMF per 1 000 invånare

0400

Omsättning i SMF

2015 Summa

2015
Kvalitativa

Utgångsvärde

2014 Summa

Utgångså
r

Målvärde 2023

2016 Summa

2016
Kvalitativa

Synpunkter

2014
Kvalitativa

183,00
369 558,00

14
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Insatsområde

2 - Konkurrenskraftiga små och medelstora företag

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

819,00

7,00

S

CO01

Produktiv investering: Antal
företag som får stöd

Företag

Mer utvecklade

819,00

733,00

F

CO03

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

Mer utvecklade

19,00

7,00

S

CO03

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

Mer utvecklade

19,00

43,00

F

CO04

Produktiv investering: Antal
företag som får annat stöd än
ekonomiskt

Företag

Mer utvecklade

800,00

0,00

S

CO04

Produktiv investering: Antal
företag som får annat stöd än
ekonomiskt

Företag

Mer utvecklade

800,00

690,00

F

CO07

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

euro

Mer utvecklade

10 579 640,00

2 678 565,00

S

CO07

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

euro

Mer utvecklade

10 579 640,00

22 765 197,00

15

Målvärde
(2023) män

Målvärde
(2023) kvinnor

2016 Summa

2016 Män

2016 Kvinnor

Synpunkter

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

Värdet för 2016 är inte
uppdaterat – se
förklaringen i avsnitt
2.1, Indikatorer.
Inget avslutat projekt
under 2016
Värdet för 2016 är inte
uppdaterat – se
förklaringen i avsnitt
2.1, Indikatorer.

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

SV

(1)

Idnummer

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

Målvärde
(2023) totalt

Målvärde
(2023) män

Målvärde
(2023) kvinnor

2016 Summa

2016 Män

2016 Kvinnor

Synpunkter

F

CO08

Produktiv investering:
Sysselsättningsökning i företag
som får stöd

heltidsekvivalent
er

Mer utvecklade

1 500,00

0,00

S

CO08

Produktiv investering:
Sysselsättningsökning i företag
som får stöd

heltidsekvivalent
er

Mer utvecklade

1 500,00

430,00

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

F

54

Antal samarbetande
organisationer från olika
samhällssektorer

Antal

Mer utvecklade

5,00

0,00

Inga avslutade projekt
under 2016

S

54

Antal samarbetande
organisationer från olika
samhällssektorer

Antal

Mer utvecklade

5,00

0,00

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

Inget avslutat 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

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

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

2015 Summa

2015 Män

2015 Kvinnor

2014 Summa

2014 Män

2014 Kvinnor

733,00

43,00

690,00

22 765 197,00

16

SV

(1)

Idnummer

Indikator

2015 Summa

2015 Män

2015 Kvinnor

2014 Summa

2014 Män

2014 Kvinnor

offentligt stöd till små och
medelstora företag (annat än
bidrag)

SV

F

CO08

Produktiv investering:
Sysselsättningsökning i företag
som får stöd

S

CO08

Produktiv investering:
Sysselsättningsökning i företag
som får stöd

F

54

Antal samarbetande
organisationer från olika
samhällssektorer

0,00

S

54

Antal samarbetande
organisationer från olika
samhällssektorer

0,00

430,00

17
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Insatsområde

2 - Konkurrenskraftiga små och medelstora företag

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 innovativa tillväxtföretag

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

SV

Idnumme
r

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

0101

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

Procent

Mer utvecklade

55,08

2010

58,00

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.

0303

Förädlingsvärde i SMF

MSEK

Mer utvecklade

110 226,00

2011

125 000,00

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.

0305

Antal tillväxtföretag (årlig
tillväxttakt (omsättning) med
minst 10% under tre år där
företaget hade minst 3 anställda i
början av mätperioden)

Antal

Mer utvecklade

819,00

2012

880,00

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

2015 Summa

2015
Kvalitativa

Utgångsvärde

2014 Summa

Utgångså
r

Målvärde 2023

2016 Summa

2016
Kvalitativa

Synpunkter

2014
Kvalitativa

18

SV

SV

0101

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

0303

Förädlingsvärde i SMF

0305

Antal tillväxtföretag (årlig
tillväxttakt (omsättning) med
minst 10% under tre år där
företaget hade minst 3 anställda i
början av mätperioden)

52,18

123 303,00
841,00

19

SV

Insatsområde

3 - Innovation för en koldioxidsnål ekonomi

Investeringsprioritering

4f - Främja forskning och innovation i samt tillämpning av koldioxidsnål teknik

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

80,00

0,00

Inga avslutade projekt
under 2016

S

CO01

Produktiv investering: Antal
företag som får stöd

Företag

Mer utvecklade

80,00

220,00

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

CO26

Forskning, innovation: Antal
företag som samarbetar med
forskningsinstitutioner

Företag

Mer utvecklade

80,00

0,00

Inga avslutade projekt
under 2016

S

CO26

Forskning, innovation: Antal
företag som samarbetar med
forskningsinstitutioner

Företag

Mer utvecklade

80,00

150,00

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

80,00

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

80,00

57,00

F

54

Antal samarbetande
organisationer från olika
samhällssektorer

Antal

Mer utvecklade

5,00

0,00

20

Målvärde
(2023) män

Målvärde
(2023) kvinnor

2016 Summa

2016 Män

2016 Kvinnor

Synpunkter

Inga avslutade projekt
under 2016

SV

(1)

Idnummer

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

S

54

Antal samarbetande
organisationer från olika
samhällssektorer

Antal

Mer utvecklade

Målvärde
(2023) totalt

Målvärde
(2023) män

Målvärde
(2023) kvinnor

2016 Summa

5,00

2016 Män

2016 Kvinnor

Synpunkter

5,00

(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

CO26

Forskning, innovation: Antal
företag som samarbetar med
forskningsinstitutioner

S

CO26

Forskning, innovation: Antal
företag som samarbetar med
forskningsinstitutioner

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

F

54

Antal samarbetande
organisationer från olika
samhällssektorer

S

54

Antal samarbetande
organisationer från olika
samhällssektorer

2015 Summa

2015 Män

2015 Kvinnor

2014 Summa

2014 Män

2014 Kvinnor

130,00

100,00

32,00

0,00
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Insatsområde

3 - Innovation för en koldioxidsnål ekonomi

Investeringsprioritering

4f - Främja forskning och innovation i samt tillämpning av koldioxidsnål teknik

Särskilt mål

1 - Stärkt samverkan inom forskning och innovation i regionala styrkeområden som bidrar till en mer koldioxidsnål ekonomi.

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

SV

Idnumme
r

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

0104

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

Procent

Mer utvecklade

40,18

2010

45,00

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.

0402

Koldioxidutsläpp (exkl. jordbruk
samt internationell luftfart och
sjöfart

Ton/år

Mer utvecklade

10 890 321,00

2011

9 800 000,00

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

0104

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

28,85

0402

Koldioxidutsläpp (exkl. jordbruk
samt internationell luftfart och
sjöfart

10 083 053,00

2015 Summa

2015
Kvalitativa

Utgångsvärde

2014 Summa

Utgångså
r

Målvärde 2023

2016 Summa

2016
Kvalitativa

Synpunkter

2014
Kvalitativa

22
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Insatsområde

3 - Innovation för en koldioxidsnål ekonomi

Investeringsprioritering

4f - Främja forskning och innovation i samt tillämpning av koldioxidsnål teknik

Särskilt mål

2 - Stärkt förmåga att utveckla och kommersialisera nya produkter, tjänster och lösningar som bidrar till en mer koldioxidsnål ekonomi.

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

SV

Idnumme
r

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

0402

Koldioxidutsläpp (exkl. jordbruk
samt internationell luftfart och
sjöfart

Ton/år

Mer utvecklade

10 890 321,00

2011

9 800 000,00

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.

0406

Omsättning i små och medelstora
miljöföretag

Nettoomsättning,
MSEK

Mer utvecklade

13 810,00

2012

20 439,00

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

0402

Koldioxidutsläpp (exkl. jordbruk
samt internationell luftfart och
sjöfart

10 083 053,00

0406

Omsättning i små och medelstora
miljöföretag

15 567,00

2015 Summa

2015
Kvalitativa

Utgångsvärde

2014 Summa

Utgångså
r

Målvärde 2023

2016 Summa

2016
Kvalitativa

Synpunkter

2014
Kvalitativa
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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

4 - Tekniskt stöd (TA)

(1)

Idnummer

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

Målvärde
(2023) totalt

Målvärde
(2023) män

Målvärde
(2023) kvinnor

2016 Summa

F

0501

Utbetalade medel av
programmets totala budget

Procent

100,00

7,00

S

0501

Utbetalade medel av
programmets totala budget

Procent

100,00

100,00

F

0502

Externa utvärderingar har
Antal
genomförts under programperiod

15,00

0,00

S

0502

Externa utvärderingar har
Antal
genomförts under programperiod

15,00

15,00

F

0503

Antalet anställda
(årsarbetskrafter) vilkas löner
medfinansieras av TA

Årsarbetskrafter

13,98

S

0503

Antalet anställda
(årsarbetskrafter) vilkas löner
medfinansieras av TA

Årsarbetskrafter

13,98

2016 Män

2016 Kvinnor

Synpunkter

Inga externa
utvärderingar slutförda
under 2016.

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

SV

(1)

Idnummer

Indikator

F

0501

Utbetalade medel av
programmets totala budget

S

0501

Utbetalade medel av
programmets totala budget

F

0502

Externa utvärderingar har
genomförts under programperiod

S

0502

Externa utvärderingar har
genomförts under programperiod

2015 Summa

2015 Män

2015 Kvinnor

2014 Summa

2014 Män

2014 Kvinnor

1,00

0,00

24
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SV

(1)

Idnummer

Indikator

F

0503

Antalet anställda
(årsarbetskrafter) vilkas löner
medfinansieras av TA

S

0503

Antalet anställda
(årsarbetskrafter) vilkas löner
medfinansieras av TA

2015 Summa

2015 Män

2015 Kvinnor

2014 Summa

2014 Män

2014 Kvinnor

7,05

25
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Tabell 3B: Antal företag som får stöd från det operativa programmet exklusive multipla bidrag till samma företag
Indikator

CO01 - Produktiv investering: Antal företag som
får stöd

Antal företag som får
stöd från det operativa
programmet exklusive
multipelt stöd
7

CO05 - Produktiv investering: Antal nya företag
som får stöd
CO03 - Produktiv investering: Antal företag som
får annat ekonomiskt stöd än bidrag

7

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

SV

26

SV

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

Ind
type

ID

Indicator

Mätenhet

Fund

Category of region

1

F

010

Utgifter

Euro

Eruf

Mer utvecklade

2 669 905,00

1

O

CO26

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

Eruf

Mer utvecklade

0,00

2

F

010

Utgifter

Eruf

Mer utvecklade

1 830 034,00

2

O

CO01

Produktiv investering: Enterprises
Antal företag som får
stöd

Eruf

Mer utvecklade

7,00

3

F

010

Utgifter

Eruf

Mer utvecklade

994 234,00

3

O

CO26

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

Eruf

Mer utvecklade

0,00

Insatso
mråde

Ind
type

ID

Indicator

Mätenhet

Fund

1

F

010

Utgifter

Euro

Eruf

Mer utvecklade

1

O

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

Enterprises

Eruf

Mer utvecklade

2

F

010

Euro

Eruf

Mer utvecklade

2

O

CO01 Produktiv
investering: Antal
företag som får stöd

Enterprises

Eruf

Mer utvecklade

3

F

010

Euro

Eruf

Mer utvecklade

3

O

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

Enterprises

Eruf

Mer utvecklade

Insatso
mråde
1

SV

Utgifter

Utgifter

Euro

Euro

Category of region

Ind
type

ID

Indicator

Mätenhet

Fund

Category of region

F

010

Utgifter

Euro

Eruf

Mer utvecklade

2016 Cum total

2016 Cum men

2015 Cum total

2014 Cum total

Milestone for 2018 total

Milestone for 2018 men

18 149 615

2016 Cum women

2016 Annual total

2016 Annual total men

2016 Annual total women

Final target (2023) men

Final target (2023) women

Observations

Milestone for 2018 women

Final target (2023) total

60 498 715,00
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Ind
type

ID

Indicator

1

O

CO26

2

F

2

O

3
3

Insatso
mråde

SV

Mätenhet

Fund

Category of region

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

Eruf

Mer utvecklade

75

010

Utgifter

Eruf

Mer utvecklade

16 132 991

CO01

Produktiv investering: Enterprises
Antal företag som får
stöd

Eruf

Mer utvecklade

279

F

010

Utgifter

Eruf

Mer utvecklade

6 049 871

O

CO26

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

Eruf

Mer utvecklade

20

Euro

Euro

Milestone for 2018 total

Milestone for 2018 men

Milestone for 2018 women

Final target (2023) total

Final target (2023) men

Final target (2023) women

300,00

53 776 638,00
1 119,00

20 166 238,00
80,00
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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)

Insatsomr
åde

Fond

Regionkategori

Beräknings
grund

1

Eruf

Mer utvecklade

Summa

2

Eruf

Mer utvecklade

Summa

3

Eruf

Mer utvecklade

Summa

4

Eruf

Mer utvecklade

Offentliga

Summa

Eruf

Mer
utvecklade

Slutsumm
a

SV

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

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

60 498 715,00

40,00

23 383 128,00

38,65%

12 203 871,00

2 669 905,00

4,41%

12

53 776 638,00

40,00

40 856 418,00

75,97%

25 577 784,00

1 830 033,00

3,40%

19

20 166 238,00

40,00

10 258 158,00

50,87%

5 621 193,00

994 234,00

4,93%

5

4 481 386,00

50,00

4 352 322,00

97,12%

2 176 161,00

54 325,00

1,21%

2

138 922 977,00

40,32

78 850 026,00

56,76%

45 579 009,00

5 548 497,00

3,99%

38

138 922 977,00

40,32

78 850 026,00

56,76%

45 579 009,00

5 548 497,00

3,99%

38
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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

058

01

01

07

01

07

SE23

4 252 463,00

1 984 992,00

510 695,00

2

1

Eruf

Mer utvecklade

058

01

02

07

01

07

SE23

4 956 021,00

2 716 206,00

454 188,00

2

1

Eruf

Mer utvecklade

060

01

01

02

01

24

SE23

1 201 599,00

720 959,00

122 949,00

1

1

Eruf

Mer utvecklade

060

01

01

07

01

03

SE23

495 097,00

297 059,00

0,00

1

1

Eruf

Mer utvecklade

060

01

01

07

01

05

SE23

1 283 142,00

769 885,00

183 507,00

1

1

Eruf

Mer utvecklade

060

01

01

07

01

20

SE23

3 264 724,00

1 958 840,00

782 767,00

2

1

Eruf

Mer utvecklade

060

01

01

07

01

24

SE23

3 626 303,00

1 173 663,00

0,00

1

1

Eruf

Mer utvecklade

060

01

02

07

01

20

SE23

3 158 522,00

1 895 113,00

615 799,00

1

1

Eruf

Mer utvecklade

062

01

01

07

01

07

SE23

1 145 257,00

687 154,00

0,00

1

2

Eruf

Mer utvecklade

2

Eruf

Mer utvecklade

001

03

01

07

03

16

SE23

20 977 354,00

13 825 983,00

65 001,00

1

2

Eruf

Mer utvecklade

066

01

01

02

03

24

SE23

2 110 903,00

1 237 591,00

75 294,00

1

2

Eruf

Mer utvecklade

066

01

01

07

03

03

SE23

59 595,00

35 757,00

0,00

1

2

Eruf

Mer utvecklade

066

01

01

07

03

07

SE23

120 143,00

59 595,00

115 383,00

1

2

Eruf

Mer utvecklade

066

01

01

07

03

24

SE23

1 821 640,00

1 032 917,00

442 178,00

2

2

Eruf

Mer utvecklade

066

01

02

07

03

03

SE23

655 206,00

393 325,00

0,00

1

2

Eruf

Mer utvecklade

066

01

02

07

03

07

SE23

5 518 488,00

3 313 469,00

449 940,00

3

2

Eruf

Mer utvecklade

066

01

02

07

03

15

SE23

2 979 083,00

1 787 450,00

498 336,00

1

2

Eruf

Mer utvecklade

066

01

02

07

03

24

SE23

1 619 593,00

886 186,00

25 955,00

2

2

Eruf

Mer utvecklade

067

01

01

07

03

15

SE23

916 000,00

549 583,00

68 392,00

1

2

Eruf

Mer utvecklade

067

01

01

07

03

20

SE23

905 908,00

543 545,00

51 938,00

1

2

Eruf

Mer utvecklade

067

01

01

07

03

23

SE23

715 137,00

429 082,00

37 552,00

1

2

Eruf

Mer utvecklade

067

01

01

07

03

24

SE23

836 873,00

506 555,00

0,00

1

2

Eruf

Mer utvecklade

067

01

02

07

03

15

SE23

1 109 092,00

669 074,00

64,00

1

2

Eruf

Mer utvecklade

067

01

02

07

03

24

SE23

511 403,00

307 672,00

0,00

1
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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

3 787 517,00

2 256 033,00

0,00

1

3

Eruf

Mer utvecklade

3

Eruf

Mer utvecklade

065

01

01

02

04

24

SE23

3

Eruf

Mer utvecklade

065

01

02

07

04

10

SE23

389 902,00

191 397,00

0,00

1

3

Eruf

Mer utvecklade

065

01

02

07

04

22

SE23

1 880 219,00

1 056 556,00

743 931,00

1

3

Eruf

Mer utvecklade

071

01

01

07

04

07

SE23

1 560 876,00

533 421,00

250 303,00

1

3

Eruf

Mer utvecklade

071

01

02

07

04

24

SE23

2 639 644,00

1 583 786,00

0,00

1

4

Eruf

Mer utvecklade

4

Eruf

Mer utvecklade

121

01

01

07

18

SE23

195 836,00

97 918,00

54 325,00

1

4

Eruf

Mer utvecklade

121

01

02

07

18

SE23

4 156 486,00

2 078 243,00

0,00

1
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Tabell 8: Utnyttjande av korsfinansiering
1
Utnyttjande av
korsfinansiering

SV

2
Insatsområ
de

3
Stödbelopp från EU
som är avsett för
korsfinansiering, på
grundval av de
insatser som valts ut
(euro).

4
Andel av det totala
EU-anslaget till
insatsområdet (%)
(3/totalt anslag till
insatsområdet *100).

32

5
Stödberättigande
utgifter som utnyttjats
inom ramen för
korsfinansiering och
som stödmottagaren
redovisat för den
förvaltande
myndigheten (euro).

6
Andel av det totala
anslaget till
insatsområdet (%)
(5/totalt anslag till
insatsområdet*100).

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).

5

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

1

2 145,00

0,01%

0,00

2

14 303,00

0,07%

0,00

3

0,00

0,00

4

0,00

0,00

33

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

SV

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)

34

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.

SV
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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 går framåt och med fyra år kvar till slutet av programperioden
har hälften av programmets medel investerats i projektsatsningar. Dock är
utbetalningstakten något lägre än förväntat och den största utmaningen är att majoriteten
av projekten inte upparbetar kostnader enligt beslutade budgetar. Orsaken till detta är
exempelvis att upphandlingar och rekryteringar drar ut på tiden eller att projektet inte
kommer igång med planerade aktiviteter. Diskussioner pågår med de projekt som inte
upparbetar kostnader och under våren 2017 kommer flertalet ändringsbeslut göras för att
korrigera och sänka budgetar i de projekt som inte kommer upparbeta kostnader.
Vidare hade ett större antal beviljade projekt också medfört att fler projekt upparbetat
kostnader och därmed kunnat bidra till en högre utbetalningsnivå. Mot denna bakgrund
är det osäkert om uppsatta utbetalningsmål kopplat till resultatreserv kommer att kunna
uppnås. För att kunna arbeta aktiv med att öka inflödet av ansökningar med hög kvalitet
och som bidrar till programmets mål krävs bland annat att ett välutvecklat samarbete
med regionalt utvecklingsansvariga samt en aktiv process med fokus på regelförenkling
och effektivisering. Vidare krävs tydlig prioritering av insatser för att öka
förutsättningarna för att nå resultatramverkets mål och i slutändan ett ökat mervärde av
de investeringar som gjorts med regionalfondsmedel.
Vad gäller uppsatta mål avseende aktivitetsindikatorer kopplade till resultatreserv och
programmets totala mål är bedömning att dessa kommer att nås. Det krävs dock en
fortsatt kvalitetssäkring av projektens förväntade utfall för att med större säkerhet kunna
avgöra realismen i de angivna utfallen.
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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.

SV
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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

SV
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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

2 - Konkurrenskraftiga små
och medelstora företag

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)
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

2015-feb-06

31. Val av organ som genomför finansieringsinstrumentet
31.1. Har urval- eller utnämningsprocessen redan inletts

Ja

II. Beskrivning av finansieringsinstrumentet och genomförandebestämmelserna
(artikel 46.2 b i förordning (EU) nr 1303/2013)
5. Finansieringsinstrumentets namn

ALMI Invest VästSverige
fond II

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

Lindholmspiren 5, 417 56
Göteborg

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

Delegering av uppgifter i
samband med
genomförandet

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

Separat ekonomisk enhet

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

Almi Invest Västsverige AB

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

Lindholmspiren 5, 417 56
Göteborg, 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)

20 977 354,00

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

7 151 371,00

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

9 892 730,00

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

1 787 843,00
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15.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro)

1 787 843,00

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)

8 104 887,00

15.2.1. varav nationell offentlig finansiering totalt (i
euro)

8 104 887,00

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).

279 832,00

17.1. varav grundersättning (i euro)

279 832,00

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)
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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)

758 368,00

24.1. varav ESI-fondsbidrag totalt (i euro)

257 845,00

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)

758 368,00

25.1. varav ESI-fondsbidrag totalt (i euro)

257 845,00

25.1.1. varav Eruf (i euro)

257 845,00

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)

500 523,00

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

7

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

7

29. Antal finansiella mottagare som stöds av den
finansiella produkten

7

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

7

29.2.1. varav mikroföretag

7

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).

60,00

36. Belopp som återbetalats till finansieringsinstrument
och som kan härledas till stöd från ESI-fonderna i slutet
av rapporteringsåret (i euro)
36.1. varav återbetalningar av kapital (i euro)
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)

735 875,00

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)

13 825 983,00

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

8 104 887,00

38.2.1. varav privata bidrag (euro)

8 104 887,00

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

2 678 578,00

38.3.1. varav privata bidrag (euro)

75 084,00

38.3.2. varav privata bidrag (euro)

2 603 494,00

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

5,20

11,07

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

20 977 354,00

41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i
förhållande till målvärdet för resultatindikatorn
41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket
det finansiella instrumentet bidrar
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CO07 - Produktiv
investering: Privata
investeringar som matchar
offentligt stöd till små och
medelstora företag (annat
än bidrag)
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2 678 578,00
CO08 - Produktiv
investering:
Sysselsättningsökning i
företag som får stöd

SV

41.1. Målvärde för resultatindikatorn

120,00

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

CO01 - Produktiv
investering: Antal företag
som får stöd
43,00

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

7,00
CO03 - Produktiv
investering: Antal företag
som får annat ekonomiskt
stöd än bidrag
43,00

41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i
förhållande till målvärdet för resultatindikatorn
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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

SV

Kriterier som inte uppfyllts

Vidtagna
åtgärder

Tidsfrist

Ansvariga organ
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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
Allmänt förhandsvillkor
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Kriterier som inte uppfyllts

Vidtagna
åtgärder

Tidsfrist

Ansvariga organ
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Åtgärd slutförd
inom tidsfristen

Kriterier
na
uppfylld
a

Förväntat
datum för
fullt
genomförand
e av
återstående
åtgärder

Anmärkningar
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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
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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
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Betydande problem som uppstått vid genomförandet av större projekt och åtgärder som vidtagits
för att lösa dessa
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Eventuella ändringar som planeras i förteckningen över större projekt i det operativa programmet
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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
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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 - Samverkan inom forskning och
innovation

Bakgrund
Insatsområde 1 (tematiskt mål 1) står för 44% av budgeten i Västsverige. Målet för
insatsområdet är att stärka samverkan inom forskning och innovation inom regionala
styrkeområden. För att vara globalt konkurrenskraftig behöver Västsverige vara
världsledande inom ett antal områden. Det pågår sedan flera år ett omfattande
utvecklingsarbete med att bygga upp kritisk massa och profilera regionala
styrkeområden. De styrkeområden som identifierats i regionen och som även ingår i
programmet är Life Science, Hållbara transporter, Hållbar stadsutveckling, Marina
näringar, Livsmedel, Material och hållbar produktion, Upplevelsebaserade näringar,
Förnybar kemi och energi samt informations- och kommunikationsteknologi. För att
Västsverige ska utveckla sina styrkeområden och kunna konkurrera globalt behövs
högkvalitativ forskning och innovation, profilering av framstående universitet och ökad
samverkan med aktörer från näringslivet. Regionen behöver även öka FoUinvesteringarna i små och medelstora företag, eftersom FoU-verksamheten i
programområdets företag främst är koncentrerad till stora företag och starka
forskningsmiljöer. Områdets höga FoU-investeringar relativt BRP avspeglas med andra
ord inte i hela näringslivet.

Projektportfölj
39% av medlen i insatsområdet är intecknade i 12 beviljade projekt, som samtliga
knyter an till det specifika målet. Tyngdpunkten, utifrån styrkeområden, ligger inom
Life Science och Material och hållbar produktion. Ramböll har gjort en översikt över
insatser för forskning och innovation i Västsverige[1], som visar på att det finns flertalet
synergier mellan regionalfondens finansiering och andra insatser finansierade av
exempelvis Vinnova och olika Interregprogram. Särskilt lyfts insatser inom Material,
Life Science och Hållbar stadsutveckling, som flertalet av programmets insatser riktas
emot. Främst handlar insatserna om klusterbildningar, ”arenor” och miljöer, där flertalet
insatser knyts till dessa som mötesplatser. I jämförelse med förra programperioden har
stora testanläggningar och labbmiljöer inte finansierats i denna omgång, utan fokus är
än så länge på mindre insatser. Ett förväntat resultat är att ”offentlig sektor ökar sin
kunskap och förmåga att genomföra innovationsupphandlingar”, något som dock inga
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projekt bidrar till i dagsläget. Här behövs insatser och innovativa aktiviteter för att nå
målsättningen. Detta har lyfts tidigare, men har visat sig svårt att implementera i
projekten.

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
 Forsknings- och innovationssamverkan: HiCube och Göteborg som testarena för
SMF.
 Test- och demonstrationsmiljöer: SIM2020, MapLab, 3DPrint, 3DPrintPlus samt
Miljö:FIA.
 Innovationsupphandlingar: Inga beviljade projekt i dagsläget.
 Positionering av forsknings- och innovationsmiljöer: Effektivisering av MedTech
West, Catalyser, Test Site Sweden – West, Nordic Taste and Flavour Centre
samt VINK - Västsvenska inkubatorers kvalitetshöjning.

Utveckling
Bedömningen är att insatserna för insatsområde 1 har valts utifrån en tydlig och
förankrad behovsbild med stark koppling till näringslivet, och att samtliga beviljade
projekt har koppling till länens identifierade styrkeområden samt områden inom smart
specialisering. Flera av projekten har dessutom som mål att utveckla befintliga kluster
inom dessa styrkeområden, vilket ökar programmets förutsättningar för måluppfyllelse.

Insatsområdets särskilda mål, Stärkt samverkan inom forskning och innovation i
regionala styrkeområden, finns representerat i de flesta beviljade projekt. Projekten
jobbar även inom olika delar i värdekedjan, dels tidigt i utvecklingsprocessen genom
förutsättningsskapande arbete i form av uppbyggnad och utveckling av strukturer för
samverkan, dels senare i processen genom insatser som syftar till att utveckla innovativa
tjänster och produkter. Nästan alla projekt har också ambitionen att bedriva
nätverksskapande insatser.

En kartläggning av projekten i programmet visar att näringslivets representation är
relativt låg i fråga om medfinansiering, men att man istället bidrar till med nedlagd
arbetstid. Det finns också särskilda svårigheter med att involvera små- och medelstora
företag i projekten. Främst deltar dessa typer av företag via större företag som fungerar
som lokomotiv via etablerade samarbeten med akademin, som också äger eller är
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projektpartner i de flesta projekten.

Även om intresset för programmet generellt sett varit relativt stort, är efterfrågan något
lägre än förväntat inom insatsområde 1 och insatsområdet har lägst beslutsnivå i
programmet (ca 39% av budget). Fler projektansökningar och en högre utbetalningsnivå
krävs för att kunna uppnå resultatramverkets mål för utbetalningar i slutet av 2018.
Beviljade projekt förväntas dock på ett tydligt sätt bidra till programmets mål för
aktivitetsindikatorer avseende resultatramverket. Vad gäller slutmålen 2023 är
bedömningen att dessa kommer att uppnås, men det krävs som nämnts ovan att inflödet
av bra projektansökningar ökar samt att projekten upparbetar kostnader i enlighet med
beslutad projektbudget.

[1] Kartläggning offentlig finansiering i NUTS 2 regioner 2010-halvårsskiftet 2016,
lägesrapport, november 2016.

Insatsområde

2 - Konkurrenskraftiga små och
medelstora företag

Bakgrund
Insatsområde 2 (tematiskt mål 3) står för 39% av budgeten i Västsverige. De särskilda
målen för insatsområdet är att skapa fler nya innovativa företag samt öka antalet
innovativa tillväxtföretag. Detta ska ske genom att främja entreprenörskap genom att
exempelvis underlätta det ekonomiska nyttjande av nya idéer och främja skapandet av
nya företag. Små och medelstora företag spelar en avgörande roll för sysselsättning,
förnyelse och diversifieringen av näringslivet. I det västsvenska programmet drar man
slutsatsen att industrin i Västsverige fortfarande har en avgörande roll för
sysselsättningen. För att bredda arbetsmarknaden behövs kunskapsintensiva små och
medelstora företag inom alla sektorer, inte minst för att minska sårbarheten vid
lågkonjunkturer.
De senaste årtiondena har strukturomvandlingen inneburit att en del av sysselsättningen
i Västsverige har rört sig från tillverkningsindustrin till den privata tjänstesektorn. Trots
detta har industrin, genom en hög produktivitetstillväxt och genom att skapa
arbetstillfällen i tjänstesektorn, fortfarande en avgörande roll för sysselsättningen i
programområdet. Programmet vill främja en bred arbetsmarknad med fler
kunskapsintensiva, innovativa och snabbväxande små- och medelstora företag i alla
sektorer, vilket skulle öka näringslivets konkurrenskraft och minska dess sårbarhet. Då
många av dessa företag saknar egna resurser för innovation så spelar regionalfonden en
viktig roll för att stimulera utvecklingen. Detta kan även bidra till en nettoökning i
antalet företag, och i förlängningen fler jobb och ökad konkurrenskraft.
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Projektportfölj
Inom insatsområde 2 finns 19 beviljade projekt, med 13 respektive 6 inom de två
investeringsprioriteringarna. De har varsitt specifikt mål, där det första är ”Fler nya
innovativa företag” och det andra är ”Fler innovativa tillväxtföretag”. Förenklat kan
sägas att det första främst handlar om nyföretagande och det andra mer om stöd till
befintliga företag.

Typ av projekt
Nedanstående kategorisering är ett sätt att synliggöra vilka typer av insatser som finns
inom projektportföljen för insatsområde 2.

Kategorisering av projekt inom insatsområde 2
 Identifiera och utveckla affärsidéer: Hållbara affärsmodeller – en
affärsmodelleringsprocess för medelstora tillverkande företag, FoU-checkar
Halland, Hållbar industriell utveckling, Västsvensk Subsea, Destination Halland
2020, IUC Väst Produktionsanalys, Marknadslyftet, Framtidsentreprenörer och
stärkt näringsliv i Fyrbodal, One Stop Future Shop, STAR,
Företagsrevitalisering i Skaraborg, Behovsbaserad kompetensutveckling för
livsmedelsbranschen (förstudie) samt BKL - Behovsbaserad
kompetensutveckling för livsmedelsbranschen.
 Innovations- och marknadsutveckling: Almi Invest Västsverige, Maritim
utveckling Bohuslän, Tillväxt Turism, BRIDGE UK, Utmaningsbaserad
Kunskapsdriven Innovation samt Brewhouse Creative Growth and Cultural
Diversity.

Utveckling
Det här insatsområdet har haft störst efterfrågan och 75,97% av de avsatta EU-medlen
för insatsområdet har beviljats. Att procentsatsen är betydligt högre än inom de andra
insatsområdena beror till stor del på den stora satsningen på riskkapital som beviljades
under 2015.

Bedömningen är att det västsvenska programmet har de förutsättningar som krävs för att
uppfylla de särskilda målen. Utgångspunkterna för programmet har kopplingar både till
EU2020 och till Partnerskapsöverenskommelsen, något som har fått genomslag ända ner
till de särskilda målen. I hittills beviljade projekt ligger fokus i första hand på
entreprenörskap och i andra hand på organisationsutveckling och rådgivning i befintliga
små- och medelstora företag, främst produktionsprocesser inom tillverkningsindustrin.
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Utmaningen är att nå målet för indikatorn ”sysselsättningsökning i företag som får
stöd”. Förväntade värdet inom de projekt som beviljats medel är en tredjedel av det satta
målet för programperioden, att jämföra med att 75,97% av medlen är beviljade. I
tidigare programperiod överstegs målet med råge, men det går att se att målen för detta
är försiktigt satta i ansökningarna och många projekt argumenterar för att
sysselsättningsökningen kommer först efter projektslut, på längre sikt. Möjligen är
målet för programmet högt satt, utifrån att projekten ska rapportera in resultat vid
projektslut, utan möjlighet till uppföljning och inrapportering efter det.

Även det här insatsområdet är beroende av fler projektansökningar och framförallt en
högre utbetalningsnivå för att kunna uppnå resultatramverkets mål för utbetalningar i
slutet av 2018. Beviljade projekt förväntas dock, med något undantag som beskrivits
ovan, kunna bidra till programmets mål för aktivitetsindikatorer avseende
resultatramverket. Vad gäller slutmålen 2023 är bedömningen att dessa kommer att
uppnås, men det krävs som nämnts ovan att inflödet av bra projektansökningar ökar
samt att projekten upparbetar kostnader i enlighet med beslutad projektbudget.

Insatsområde

3 - Innovation för en koldioxidsnål
ekonomi

Bakgrund
Insatsområde 3 (tematiskt mål 4) är det minsta i programmet, med ca 15% av budgeten.
De särskilda målen är stärkt samverkan inom forskning och innovation i regionala
styrkeområden som bidrar till en mer koldioxidsnål ekonomi samt stärkt förmåga att
utveckla och kommersialisera nya produkter, tjänster och lösningar som bidrar till en
mer koldioxidsnål ekonomi.

Det västsvenska programmet har inom insatsområde 3 valt att fokusera på innovation
som en del av arbetet för en koldioxidsnål ekonomi. Programområdet har som tidigare
nämnts ett starkt fokus på forskning och innovation i allmänhet, dels genom regionala
utvecklingsstrategier och medel och dels genom den relativt stora del av programmets
budget som används till insatsområde 1. Här tangerar de båda insatsområdena varandra
vilket innebär att synergier kan finnas. Tydliga kopplingar finns även till den del av
programmet som riktar sig mot hållbar stadsutveckling, eftersom stadsmiljöer spelar en
viktig roll i arbetet för en koldioxidsnål ekonomi. Aktiviteter inom insatsområde 3 ska
stärka små- och medelstora företags konkurrenskraft och samtidigt bidra till en mer
koldioxidsnål ekonomi. I det operativa programmet påpekas att man, för att hantera
utmaningen med att minska klimatskadliga utsläpp, måste arbeta med teknikutveckling
och samverkan i hela värdekedjan från produktion till konsument. Både Västra
Götalandsregionen och Region Halland betonar vikten av att arbeta för ett mer hållbart
och energismart samhälle, bland annat genom ambitiösa klimatmål och styrkeområden
som använder klimat- och miljöfrågan som drivkraft för att främja innovation och
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hållbar tillväxt.

Delar av industrin, såsom kemi- och processindustrin, och vägtrafiken i Västsverige
orsakar stora utsläpp av växthusgaser. I den socioekonomiska analysen påvisas att
Västra Götalandsregionen är den region i Sverige med störst utsläpp av växthusgaser.
Det finns ett behov av att öka näringslivets energieffektivitet och minska utsläppen av
växthusgaser, bland annat från transportsektorn. Transportsektorn står för en tredjedel
av utsläppen av koldioxid från fossilt ursprung i Västra Götaland och i Halland är
motsvarande siffra 40 procent. Merparten av den svenska fordonsindustrins forskning,
där en stor del av utvecklingen sker inom alternativa bränslen och elektrifiering, är
förlagt i Västsverige. Detta bör innebära goda förutsättningar att driva projekt inom
insatsområdet, och det faktum att en stor del av koldioxidutsläppen i Västsverige
kommer från transportsektorn gör att de potentiella vinsterna är stora.

Projektportfölj
Inom insatsområde 3 finns fem beviljade projekt, som arbetar inom styrkeområdena
Förnybar energi och energi, Gröna näringar, Material och hållbar produktion samt
Hållbar Stadsutveckling. Projekten är av olika karaktär, där några handlar om
nätverksbyggande och produktutveckling och andra fokuserar på kluster och på att
bygga upp strukturer för samverkan.

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
 Forsknings- och innovationssamverkan för en mer koldioxidsnål ekonomi: Arena
Grön Tillväxt och Match
 Test- och demonstrationsmiljöer för en mer koldioxidsnål ekonomi: Inga
beviljade projekt i dagsläget.
 Innovationsupphandling för en mer koldioxidsnål ekonomi: Inga beviljade
projekt i dagsläget.
 Innovations- och marknadsutveckling för en mer koldioxidsnål ekonomi:
SolRegHalland, Wargön Innovation – etableringsfas samt Stadslandet Göteborg.

Utveckling
Det här insatsområdet har haft en relativt god efterfrågan och ca 50 % av de avsatta EU-
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medlen för insatsområdet har beviljats. Dock beror den förhållandevis höga
procentsatsen till viss del på att det totalt sett avsatts en mindre andel av det totala
programmet till det här insatsområdet.

Den generella utvecklingen och resultatet av gjorda investeringar inom insatsområdet är,
i likhet med övriga insatsområden, beroende av att pågående projekt kan realisera
målsättningar satta i ansökningar, har ett välfungerande projektgenomförande och har
ett aktivt regionalt ägarskap som kan borga för att uppnådda resultat tas om hand efter
projektperiodens avslut. Som stöd för beviljade projekt inom det här insatsområdet finns
det nationella projektet ”Klimatsynk” som fått stöd från det nationella
regionalfondsprogrammet och som drivs av Tillväxtverket och Energimyndigheten.
Projektet samordnar och kartlägger alla projekt som beviljats medel inom tematiskt mål
4. Vidare arrangerar och genomför de fysiska och digitala nätverksträffar utifrån
projektportens behov samt anordnar nationella konferenser för att sprida resultat. På så
sätt ges beviljade regionala projekt inom det här insatsområdet ökade förutsättningar för
att kunna bli framgångsrika och bidra programmets målsättningar.

Även det här insatsområdet är beroende av fler projektansökningar och en högre
utbetalningsnivå för att kunna uppnå resultatramverkets mål för utbetalningar i slutet av
2018. Beviljade projekt förväntas dock kunna bidra till programmets mål för
aktivitetsindikatorer avseende resultatramverket. Vad gäller slutmålen 2023 är
bedömningen att dessa kommer att uppnås, men det krävs som nämnts ovan att inflödet
av bra projektansökningar ökar samt att projekten upparbetar kostnader i enlighet med
beslutad projektbudget.

Insatsområde

4 - Tekniskt stöd (TA)

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
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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.
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).

Av programmets 38 beviljade projekt, använder 9 projekt aktivt jämställdhet och ickediskriminering som ett verktyg för att nå sina mål. 20 projekt använder jämställdhet och
icke-diskriminering delvis som ett verktyg och 9 projekt använder dem inte.

Ett exempel på ett projekt som aktivt arbetat med de horisontella kriterierna kopplat till
jämställdhet och ickediskriminering är ”SolReg Halland” som är ett samverkansprojekt
mellan Varbergs kommun och Energi- och Miljöcentrum i Varberg. I projektet beskrivs
energibranschen som traditionellt mansdominerad, varför projektet kommer att arbeta
med jämställdhet i analyser, kommunikation och aktiviteter. Det kommer bland annat att
vara obligatoriska inslag i affärsutvecklingsprocessen och kunskapstillförsel om
jämställdhet till referensmaterial och upphandlingsunderlag vid köp av solenergi. Intern
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uppföljning och utvärdering kommer genomföras via en referensgrupp, där jämn
könsfördelning ska råda mellan kvinnor och män. Projektet har även satt mål för en
jämn könsfördelning kring representation i projektaktiviteterna, vilka kommer följas
upp kontinuerligt och om uppföljningen skulle visa på en ojämn könsfördelning så ska
riktade insatser genomföras för att åtgärda detta.

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.
 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)
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Av programmets 38 beviljade projekt, använder 11 projekt aktivt hållbar utveckling som
ett verktyg för att nå sina mål. 18 projekt använder hållbar utveckling delvis som ett
verktyg och 9 projekt använder den inte. Ett bra exempel när det gäller att bidra till
hållbar utveckling är projektet ”Arena för Grön Tillväxt” i Halland. Projektet stöttar och
hjälper företag att genomföra nytänkande idéer inom grön innovation. Detta sker genom
att koppla in ett stort nätverk av kompetens, identifiera nya nischmarknader och skapa
testmiljöer för innovationerna. Under hösten 2016 hjälpte Arena för Grön Tillväxt
företaget SWT Development att marknadsföra sin produkt DuraPulp. Biomaterialet är
tillverkat av majsstärkelse, det är töjbart, komposterbart och kan användas som substitut
för plastförpackningar. Vid identifiering av nischmarknader, fokuserar Arena för Grön
Tillväxt framförallt på offentlig sektor. Det tillsammans med stor klimatpåverkan var
orsakerna till att sjukvården pekades ut som den primära nischmarknaden för DuraPulp.

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

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

Proportion of total allocation to
the operational programme
(%)

3

4 103 263,10

50,87%

Summa

4 103 263,10

7,32%

N/A

11.5. Partnernas roll i genomförandet av programmet
För ERUF finns en gemensam övervakningskommitté för de åtta regionala
strukturfondsprogrammen. Kommittén har sammanträtt två gånger 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, sammansatt främst av regionala
företrädare, politiska och tjänstemän, 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. Stukturfondspartnerskapet i Västsverige har
sammanträtt fyra gånger under året. Två möten hölls i Göteborg, ett i Varberg och ett på
den regionalfondsfinansierade testanläggningen Asta Zero utanför Borås. Tre av mötena
var prioriteringsmöten och ett fjärde var strategimöte. Arbetet med fondsamordningen i
Västsverige mellan regionalfonden, socialfonden, landsbygdsprogrammet och havs- och
fiskeriprogrammet har fortsatt under 2016. Syftet med arbetet är att öka effektiviteten
och förstärka effekterna av programmens insatser i Västsverige. Samordningen sker
framför allt mellan strukturfonderna, men även med EU:s sektorsprogram. På detta sätt
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skapar fondsamordningen en samordning mellan strukturfondsmedlen och övriga
utvecklingssatsningar.
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.
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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. I det följande redovisas genomförda
insatser på respektive område.
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 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 redovisning 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 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.

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
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 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

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
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.

Under 2016 har utvärderingsinsatser initierats och bedrivits 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
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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
genomförandet. För att kunna genomföra utvärderingar av hög kvalitet krävs också 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 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.
Under 2016 hölls tre avstämningsmöten med de regionalt tillväxtansvariga i syfte att
utbyta information kring arbete med utvärdering, regionalfondens insatser på
Tillväxtverket och tillväxtpolitik på regional nivå. Under diskussionerna togs det fram
förslag för att hitta bättre samverkansformer och därmed få ut mer av de
utvärderingsinsatser som görs, samt idéer om hur förvaltande myndighet och regionerna
kan lyckas med att åstadkomma en ökad användning av regionalfondens
projektutvärderingar i regionernas övriga analysarbete.

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.

SV

68

SV

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
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 det västsvenska regionalfondsprogrammet riktats till
särskilda grupper. Under 2016 hölls 5 informationsmöten riktade till ca 400 personer.
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 de regionala enheterna är naturligtvis den
informationsinsats som träffar allra mest rätt i målgruppen. Under 2016 har ca 60
personer fått personlig rådgivning av personal på kontoret beträffande ett 20-tal
projektidéer.

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 Västsveriges del skrevs
artiklar om projekten Göteborg som testarena för tillväxt i små och medelstora
företag, One Stop Future Shop, HiCube – behovsorienterad
hälsoinnovationsarena samt Effektivisering av MedTechWest.
 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.
 Bemannat monter och informerat om programmet vid den Västsvenska EUkonferensen i Halmstad, ett evenemang med över 200 deltagare.
 Uppmanat projektet Bridge UK att nominera sig till RegioStar Awards, projektet
valdes ut som en finalist i sin kategori och deltog med en monter under eventet i
Bryssel i oktober.
 Tillväxtverket deltog tillsammans med Göteborgs Stad i en peer-reviewing
konferens inom ramen för UDN-nätverket (Urban Development Network) i
Ghent. Under konferensen presenterades stadsutvecklingsinsatser (ITIintegrerade territoriella investeringar) i Västsveriges regionalfondsprogram.
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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
I det regionala strukturfondsprogrammet för Västsverige lyfts särskilt hur programmet
kan arbeta med integrerade åtgärder för hållbar stadsutveckling. Det konstateras i
programmet att Västsverige inte skiljer sig från övriga storstadsregioner vad gäller
urbaniseringstrenden. Detta innebär specifika utmaningar för Göteborg. I Västsverige,
genomförs insatser för hållbar stadsutveckling genom integrerade territoriella
investeringar (ITI). Insatserna avgränsas geografiskt till Göteborgs Stad, omfattar
programmets samtliga insatsområden och avser tre beviljade projekt. Det sammanlagda
beviljade beloppet på 2 688 833 EURO, är i enlighet med den angivna öronmärkningen
i programmet på minst 5 % av de medel som avsatts till de tematiska målen 1, 3 och 4
(5,24 %).

Den lokala nivån ansvarar för urval av insatser. Göteborgs Stads kommunstyrelse antog
juni 2015 en sektorsövergripande integrerad plan som ligger till grund för dessa insatser.
I planen beskrevs den konkreta användningen av de integrerade territoriella
investeringarna och det pekades ut tre sektorsövergripande projekt för hållbar
stadsutveckling med tydlig näringslivskoppling inom respektive insatsområde. Urvalet
av de utpekade projekten hade tidigare förankrats inom organisationen genom
workshops och avstämningar anordnade av stadsledningskontoret.

Implementeringen av ITI-verktyget i det västsvenska regionalfondsprogrammet har
bidragit till att minska de svårigheter som ofta identifierats i integreringen av
stadsutvecklingsinsatser över flera sektorer och administrativa gränser. ITI har gett
incitament till en ökad samordning inom stadsmyndighetens organisation i urvalet,
förankringen, genomförande och uppföljning av regionalfondsprojekten. Projekten
betraktas inte som avgränsade satsningar, de ingår i ett bredare sammanhang. Det gäller
synkningen med stadens övergripande strategier, de konkreta kopplingarna projekten
emellan samt med tanke på den geografiska aspekten då projekten omfattar hela
Göteborgs Stad, något som underlättar för innovativa åtgärder att kopplas ihop
oberoende av geografiska eller administrativa begränsningar. En ökad fondsamordning
åstadkommits genom Stadens långsiktiga planering där en röd tråd finns mellan enskilda
ESI-projekt. Tydliga exempel på detta är kopplingar mellan stad och land och
interaktionen mellan socioekonomiska utmaningar och näringslivsaspekterna. En
fondsamordningsgrupp inom Göteborgs Stad har också inrättats med syfte att öka
kännedom om projekten inom organisationens olika förvaltningar, hitta eventuella
synergier och därmed öka projektens mervärde. Transnationellt samarbete ses också
som en nyckelfaktor när det kommer till mervärdet för regionalfondsprojekten, i
samtliga projekt är den typen av inslag av central betydelse i projektgenomförandet och
Göteborgs Stad har även varit en aktiv deltagare i peer reviewing med andra ITI-städer
(UDN-nätverk, Ghent, december 2016). En svårighet som har identifierats i
implementeringen av ITI är själva kommuniceringen av verktyget, det har varit
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svårbegripligt för aktörer som inte är bekanta med EU-finansiering.

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 Västsverige har det hittills beviljats två projekt med aktiviteter
utanför det egna programområdet. Det ena projektet, Test Site Sweden – West, drivs av
Lindholmen Science Park och har beviljats stöd inom insatsområde 1. Projektet är ett
samverkansprojekt mellan två regionala innovationsfrämjande aktörer, Lindholmen
Science Park och Innovatum. Avsikten med satsningen är att bidra till samordning av
test- och demonstrationsprojekt inom fordonsområdet i Västra Götaland, att attrahera
externa medel och investeringar till regionen samt att öka konkurrenskraften för
regionens näringsliv genom branschöverskridande samarbete med deltagare från andra
regionala styrkeområden. Projektet ska involvera forskningsaktörer, näringsliv och
offentliga aktörer och avser stärka ett regionalt styrkeområde med internationell
tillväxtpotential. Projektet har avsatt medel i syfte att stimulera internationella
samverkanskonstellationer. Särskilt fokus ges till samarbete inom Östersjöregionen
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genom konkreta aktiviteter och partners i tre andra EU-länder.

Det andra projekt med aktiviteter utanför det egna programområdet är BRIDGE UK,
som drivs av Sahlgrenska Science Park inom insatsområde 2. Projektet vänder sig till
life science-företag som kommit en bit på väg med sin produkt och har siktet inställt på
en internationell lansering. Projektet är en vidareutveckling av ett tidigare
regionalfondsprojekt där ett av målen för Sahlgrenska Science Park var att identifiera
potentiella brofästen i länder som kunde vara en första internationell marknad för
regionens Life Science företag. Denna gång riktas satsningarna specifikt mot
Storbritannien. Kärnan i projektet består av ett internationaliseringsprogram med företag
och aktörer från Storbritannien som omfattar aktiviteter av mer generell karaktär som
seminarier och allmän guidning till den brittiska marknaden, men även mer
skräddarsydda insatser som kontaktförmedling och företagsspecifik coachning.

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.

För programperioden 2014-2020 har därför hänsyn tagits till strategin vid skrivandet av
regionalfondsprogrammen och har beaktats vid fastställandet av programmens mål och
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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.
I det västsvenska regionalfondsprogrammet har det ännu inte de möjligheter som ges
inom ramen för TKN använts.
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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)
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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.

SV

78

SV

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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