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1 Inledning
Enligt Tillväxtverkets regleringsbrev för år 2021, bilaga 2, ska myndigheten senast den 15 april och den
7 oktober lämna en lägesrapport avseende de åtta regionala strukturfondsprogrammen, det nationella
regionalfondsprogrammet och de territoriella samarbetsprogram som förvaltas i Sverige samt de
territoriella samarbetsprogram som förvaltas utanför Sverige. Genomförandet av finansiella instrument
per riskkapitalfond redovisas i en separat del senast den 4 maj. Rapporteringen sker till
Näringsdepartementet. Enligt överenskommelse har rapporten en uppföljande karaktär och består av
tabeller och i förekommande fall förklarande text med efterfrågade uppgifter.
De åtta regionala programmen är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Övre Norrland
Mellersta Norrland
Norra Mellansverige
Stockholm
Östra Mellansverige
Västsverige
Småland och öarna
Skåne-Blekinge

Därtill finns ett nionde Nationellt regionalfondsprogram. Tillsammans brukar de kallas Regionalfonden,
och det är så de sammantaget benämns i rapporten.
De gränsregionala samarbetsprogrammen är (en markering, F, visar vilka som förvaltas i Sverige):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Öresund-Kattegatt-Skagerrak (F)
Sverige-Norge (F)
Botnia-Atlantica (F)
Nord (F)
Central Baltic
South Baltic
Kolarctic

De transnationella samarbetsprogrammen är slutligen:
8. Baltic Sea
9. Norra Periferin och Arktis (F)
10. North Sea
De interregionala programmen är:
11. Interreg Europe
12. Urbact III
13. Espon
Sammanfattande brukar gränsregionala, transnationella och interregionala program benämnas
Territoriella program och det är så de sammantaget benämns i rapporten.
Insatsen React-EU, som innebär en ökning av medel i Nationella regionalfondsprogrammet, kommer att
rapporteras vid ett senare tillfälle.
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Rapportens data, disposition och underlag
Rapporten är indelad i tre delar samt en tabellbilaga. I den första delen behandlas de nio program inom
Regionalfonden som förvaltas av Tillväxtverket och sorterar under EU:s mål om investering för
sysselsättning och tillväxt. I den andra delen presenteras de fem program under målet om territoriellt
samarbete som förvaltas i Sverige och i den sista delen redogörs för de sju territoriella
samarbetsprogram samt grannskapsprogrammet Kolarctic som förvaltas utanför Sverige.
I bilaga 1 finns tabeller utifrån vad som efterfrågas i Tillväxtverkets regleringsbrev för 2021.
Bilaga 2–4 listar Europa 2020:s alla tematiska mål och investeringsprioriteringar samt kommissionens
insatstyper.
Uppgifterna som rör de åtta regionala strukturfondsprogrammen samt det nationella
regionalfondsprogrammet kommer från Tillväxtverkets ärendehanteringssystem Nyps 2020. Material
rörande de territoriella samarbetsprogram som förvaltas i Sverige har hämtats ur Tillväxtverkets
ärendehanteringssystem Nyps 2020 och från respektive förvaltande myndighet:
•
•
•
•

Tillväxtverkets (Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak)
Länsstyrelserna i Jämtlands län (Interreg Sverige-Norge)
Länsstyrelsen i Västerbottens län (Interreg Botnia-Atlantica)
Länsstyrelsen i Norrbottens län (Interreg Nord)

Avseende programmet Norra Periferin och Arktis har all information inhämtats via frågeformulär.
Material rörande de territoriella samarbetsprogram som förvaltas utanför Sverige baseras på uppgifter
inhämtade via frågeformulär från respektive lands förvaltande myndighet och sekretariat:
•
•
•
•
•
•

Managing Authority Interreg South Baltic programme
Interreg North Sea Region programme secretariat
Managing Authority Interreg Central Baltic programme
Interreg Baltic Sea Region programme secretariat
Urbact secretariat
Interreg Europe secretariat

Omräkning av euro till svenska kronor har gjorts med växelkursen 9,30 kronor enligt förordning
(2014:200) om valutakurs vid stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder. Budgeterna för samtliga
program är i denna rapport uttryckt i SEK, men beräknas utifrån Euro, och har därmed justerats upp.
Utfallet för de territoriella programmen ökar även på grund av uppräknad valutakurs.
Rapporten omfattar data för tidsperioden 2014 01 01-2020 12 31. Texten avser rapporteringsåret 2020.
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2 Regionalfondsprogram
I detta kapitel behandlas de nio program inom Regionalfonden som förvaltas av Tillväxtverket och
sorterar under EU:s mål om investering för sysselsättning och tillväxt.

Konsekvenser av pandemin och särskilda insatser i genomförandet av programmen
Tillväxtverket har sedan början av pandemin fört en dialog med Sveriges 21 regioner, de åtta
regionala strukturfondspartnerskapen och samrådet för det nationella regionalfondsprogrammet om
hur återstående medel i ERUF kan användas för att möta näringslivets behov. Nedan följer en
beskrivning av vilka konsekvenser pandemin haft för genomförandet av programmen samt
vilka åtgärder som har vidtagits av Tillväxtverket.
2.1.1

Omfördelning av medel mellan insatsområden

Sju av nio regionalfondsprogram sökte under 2020 övervakningskommitténs godkännande av
programändringar för att omfördela medel mellan insatsområden.
Totalt beslutades att budgeten för riktade åtgärder mot företag (tematiskt mål 3) ökar med ca 200
miljoner kronor. Majoriteten av dessa medel omfördelades från insatsområden som handlar om att
stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi (tematiskt mål 4), transportinfrastruktur (tematiskt
mål 7) och forskning (tematiskt mål 1).
2.1.2

Åtgärder för hantering av kvarvarande medel

Tillväxtverket har fört dialog med regionalt utvecklingsansvariga och strukturfondspartnerskap om de
nya behov och utmaningar som kvarvarande medel i respektive regionalfondsprogram bör adressera.
Vid covid-19-utbrottets början hade Tillväxtverket pågående beredningar av ansökningar inför beslut i
samtliga programområden.
Några ansökningar återkallades efter dialog med regionalt
utvecklingsansvariga och strukturfondspartnerskap, medan andra kunde anpassas till den nya
situationen under beredningen.
Vidare har Tillväxtverket dels genomfört extrainsatta utlysningar för att möta effekterna av pandemin,
dels anpassat pågående utlysningar. Anpassningar har exempelvis handlat om att rikta om insatser till
drabbade branscher, eller att öppna upp för förlängning och utökning av budget för befintliga projekt.
De särskilda utlysningarna har syftat till att möjliggöra krisstödjande insatser mot främst
besöksnäringen och industrin men också branschöverskridande insatser till små och medelstora
företag.
Totalt sett har ett 60-tal projekt beviljats under året som ett resultat av extrainsatta eller anpassade
utlysningar. Projekten har inslag av både kortsiktig återhämtning och långsiktig omställning och
förväntas nå ca 6000 företag. Kortsiktiga och krisstödjande insatser till företagen har exempelvis
handlat om att hitta finansiering, analysera ekonomiska krisplaner och affärsplaner och
kompetensbehov samt att erbjuda stöd och coachning för att se över företagets affärsmodeller,
produktutveckling och kommunikation. Ett exempel är också företagsjourer, där företagen får hjälp att
identifiera stöd som kan vara aktuella för dem att söka, hjälp att söka uppskov för att minimera
skadorna för företaget men också hjälp att vid behov begära sig i konkurs. Det finns också exempel på
insatser för att öka samverkan inom främjarsystemet kring hantering av företag i kris. Långsiktiga
insatser har exempelvis handlat om omställning mot nya och förändrade marknader, stöd till
företagen att ta fram innovativa lösningar för ökad hållbarhet, ökad digitalisering, utveckling av nya
koncept, produkter och lösningar samt att bygga långsiktig kapacitet både hos företagen och i
främjarsystemet för hantering av framtida kriser. Vidare har Tillväxtverket via ramprojekt finansierat
exempelvis konsulttjänster, företagsrelaterade utbildningskostnader och kostnader för
företagsutveckling.
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Sammantaget kan vi konstatera att regionalt utvecklingsansvariga och strukturfondspartnerskapens
prioriteringar har styrt insatsernas inriktning. I de fall där insatserna har riktats till särskilda branscher
eller näringar har det företrädesvis handlat om besöksnäring och tillverkande industri. Det finns inslag
av direkta krisstöd till företag men huvuddelen av insatserna är riktade mot en mer långsiktig
omställning. Detta grundar sig i att flera av regionerna gjort bedömningen att befintliga insatser för
krisstöd är tillräckliga för att stötta företagen och att fokus bör ligga på strukturomvandlande åtgärder.
I de program där krisstödjande åtgärder förekommit är det oftast i kombination med långsiktiga
insatser som bygger vidare på redan pågående processer.
2.1.3

Anpassning av pågående projekt

Samtliga program har hanterat ändringar i pågående projekt till följd av pandemin. Tillväxtverket har
haft en löpande dialog med pågående projekt som behöver anpassa, stryka, ändra eller addera
aktiviteter till följd av covid-19-utbrottet. De vanligaste typerna av ändringsbeslut har handlat om
förlängning av projekttiden, justerad inriktning och omfördelning av budget. Ett typiskt exempel på
budgetändring är att medel har flyttats från resor till egen personal och i vissa fall köpta tjänster för att
jobba med digitala lösningar i stället för fysiska träffar. Det har inte bara handlat om omställning utifrån
rådande omständigheter, som exempelvis omställning till ett digitalt arbetssätt, utan också till de
förändrade förhållanden hos målgruppen små och medelstora företag där både behoven och möjlighet
att delta i olika insatser har förändrats.
Information har även gått ut till pågående projekt gällande anpassning av regler för stödberättigande
kostnader för projekt som med kort varsel behövt ställa in resor, konferenser eller andra typer av möten
och sociala sammankomster, vilket medfört kostnader för tjänster som inte utförts eller varor som inte
levererats. Tillväxtverket har godkänt dessa kostnader förutsatt att de bedömts som skäliga
och att villkoren för stödet i övrigt är uppfyllda. Tillväxtverket har även undertecknat ett
antal ändringsavtal med anledning av de sänkta krav på privat samfinansiering för riskkapital via
Almi Invest som regeringen beslutade om i april 2020 för att upprätthålla investeringstakten.
2.1.4 Konsekvenser inom tematiskt mål 3 - Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
Under perioden juni till december 2020 har Oxford research haft i uppdrag av Tillväxtverket att ta fram
en rapport1 som beskriver påverkan av covid-19 pandemin på genomförandet av regionalfonden inom
tematiskt mål 3, Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag.
Den externa uppföljningen av pågående projekt visar att projekten varit framgångsrika i att
hantera pandemin och att förutsättningarna överlag var goda att uppnå ursprungliga mål. Men
projekten uppger också att pandemin har stor påverkan på nätverksaktiviteter och internationellt
samarbete som förhindrats eller försvårats av olika myndighetsrestriktioner.
2.1.5

Covidindikatorer

Tillväxtverket har tagit fram två särskilda covid-indikatorer för att kunna följa resultaten av de projekt
som beviljats i särskilda riktade utlysningar med syfte att hantera effekterna av pandemin. Den ena
följer upp antalet små och medelstora företag som får icke-ekonomiskt stöd och den andra fokuserar på
antalet små och medelstora företag som får bidrag. För 2020 kan inget utfall redovisas, men
projekten förväntar sig att nästan 5400 små och medelstora företag kommer få icke-ekonomiskt stöd
och att drygt 600 små och medelstora företag kommer att få bidrag i form av ekonomiskt stöd.

1

Covid-19 och Europeiska regionala utvecklingsfonden - Analys av pandemins påverkan och rekommendationer för framtida hantering, Oxford Research, 2020
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I ett antal programområden har pågående projekt haft möjlighet att ansöka om utökad finansiering för
att stödja företag som drabbats hårt av pandemin. Syftet med att endast låta redan pågående projekt
ansöka var att dessa snabbt skulle kunna vara i gång med aktiviteter då de redan har upparbetade
organisationer, kontaktnät och trovärdighet gentemot målgruppen. Då de projekt som beviljats utökad
finansiering redan var pågående har dessa inte kunnat tillämpa indikatorerna. Detta eftersom hela
projektets resultat då skulle ha räknats in i indikatorn då vi saknar systemstöd för att kunna särskilja
resultaten.

Beviljade, utbetalda och inbetalda EU-medel
I följande diagram redovisas hur mycket medel som är beviljade att tilldelas projektverksamhet och
hur mycket som är utbetalt till projektägare.
Diagram .2.2.1 Beviljade och utbetalda medel som i andel av EU-ram, per program
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Regionalfondsprogrammen har en total budget på strax över 8,6 miljarder kronor i EU-medel att bevilja
till nationella och regionala utvecklingsprojekt inom fem olika tematiska mål. Vid utgången av 2020
hade 97 procent av medlen, nästan 8,4 miljarder, beviljats.
Andelen beviljade medel i förhållande till EU-ram varierar mellan 91 - 100 procent i programmen, ett
spann som har minskat från föregående år.
Under 2020 betalades nästan 1,2 miljarder kronor ut till projekt, med en total utbetalning på nästan 5,5
miljarder kronor för hela programperioden, vilket motsvarar 64 procent av den totala EU-ramen. Nivån
på utbetalningarna ligger i stort sett i linje med förväntningarna för programmen och erfarenheterna
från föregående programperiod. Men precis som för beviljade medel så skiljer sig utbetalningsgraden
mellan programmen. Utbetalningarna som en andel av EU-ramen varierar från 50–69 procent.
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Inbetalningarna till Tillväxtverket från EU kommissionen ligger något högre än utbetalningarna till
projekten. Det beror på att förskott betalats ut till Sverige, vilket kommer att räknas av i slutet av
programperioden. Sammanlagt drygt 5,5 miljarder kronor har betalats ut från EU kommissionen, varav
drygt 1,4 miljarder under 2020.

Diagram 2.2.2 Andelen beviljade och utbetalda medel av EU-ram fördelat på de tematiska målen.
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För varje tematiskt mål finns en fastställd budget, eller EU-ram. Samtliga program investerar för att
främja innovation, ökad konkurrenskraft och omställning till en koldioxidsnål ekonomi. I programmen
Småland och öarna, Skåne-Blekinge, Norra Mellansverige, Mellersta Norrland och Övre Norrland sker
även investeringar i informations- och kommunikationsteknik, och utöver detta finns medel för hållbara
transporter i Mellersta Norrland och Övre Norrland. I de tre programområden som omfattar
storstadsregioner, det vill säga Stockholm, Skåne-Blekinge och Västsverige, arbetar man horisontellt
över tematiska gränser med hållbar stadsutveckling.
Samtliga tematiska mål ligger mellan 92 procent och 100 procent beviljandegrad. Utbetalningsgraden
ligger mellan 60–70 procent.
I tematiskt mål 1, Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, finansieras projekt som exempelvis
arbetar med etablering och utveckling av innovationsmiljöer och kluster inom regionala
styrkeområden. Ytterligare exempel på projekttyper är utveckling av innovationsupphandling,
materialutveckling, utveckling av 3D-teknik, interaktionsdesign, digitala tjänstenäringar, medicinsk
teknik samt testbädd för AI-utveckling. I jämförelse med föregående programperiod har det skett en
förskjutning mot senare delar av innovationsprocessen och ett mer aktivt deltagande från näringslivet.
I tematiskt mål 2, Förbättra tillgången till, användandet av och kvaliteten på informations- och
kommunikationsteknik, har majoriteten av medlen investerats i bredband. Genomförandet sker i nära
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samarbete med Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Tillgång till höghastighetsnät utgör
en av de centrala byggstenarna för näringslivets möjligheter till digitalisering. Investeringarna i
höghastighetsnät sker idag marknadsdrivet, vilket innebär stora utmaningar i delar av Sveriges landsoch glesbygder där lönsamheten saknas. I det här sammanhanget har regionalfondsprogrammen
bidragit till bredbandsnätets framväxt i områden där det saknas kommersiell grund. Därigenom har
fonden varit delaktig i att skapa förutsättningar för fortsatt företagande och nyetableringar.
Förutom investeringar i bredband finansieras också satsningar på att öka den digitala mognaden i små
och medelstora företag, på att stärka de regionala förmågorna för offentliga aktörer att stötta digital
omställning samt att utveckla offentliga digitala tjänster. Digital omställning och att öka den digitala
mognaden både inom näringslivet och offentlig sektor behöver stärkas. Inom vissa branscher är
förändringstrycket hårt, där förmågan att ställa om sina verksamheter blir utslagsgivande för fortsatt
överlevnad.
I tematiskt mål 3, Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, finansieras projekt som verkar
för etablering och utveckling av kluster/inkubatorer, export- och investeringsfrämjande,
destinationsutveckling, företagsspecifik rådgivning och coachning i tidiga och sena faser, insatser
riktade mot integration och mångfald i företagande samt kapital- och kompetensförsörjning.
Satsningarna handlar ofta om direkta insatser mot målgruppen små och medelstora företag. Det har
skett en förskjutning från uppbyggnad av stödsystem till direkta insatser riktade till företag. I och med
pandemin har medel omfördelats till tematiskt mål 3 vilket resulterat i en utökning av insatserna. Detta
beskrivs mer ingående i avsnitt 2.1.
I tematiskt mål 4, Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi, finansieras exempelvis riskkapital till
företag som utvecklar klimatsmart teknik och andra lösningar. Andra exempel är energieffektivisering
samt ökad användning av förnybar energi i små och medelstora företag, byggnader och bostäder,
ramprojekt företagsstöd med inriktning på energi och klimat, insatser för hållbart resande, utveckling
av test- och demonstrationsmiljöer, förstudier och investeringar i laddinfrastruktur.
Strukturfonderna kompletterar befintliga politiska styrmedel för att uppnå nationella mål för
energieffektivisering med fokus på omställning i små och medelstora företag. Programmen ger en tydlig
signal om att övergången till en koldioxidsnål ekonomi bör prioriteras i arbetet med regional tillväxt
och utveckling, vilket inte varit fallet tidigare programperioder.
I tematiskt mål 7, Främja hållbara transporter och förbättra nätinfrastrukturer, finns projekt som
exempelvis förstudier och investeringar i kollektivtrafik, hamnar, vägar, järnvägar samt rese- och
logistikcentrum.

Beslutsprognos, och automatiskt återtagande
Prognos över besluten samt en analys utifrån EU:s regelverk om automatiskt återtagande.
2.3.1

Beslutsprognos

Under 2021 beräknas i princip hela den resterande delen av EU-ramen att beviljas. Därutöver kommer
medel för React EU att beviljas inom det nationella regionalfondsprogrammet.
Tabell 2.3.1.1 Beslutsprognos Regionalfondsprogrammen
Beslutsprognos Mkr
2021
Investeringar för sysselsättning och
tillväxt
Övre Norrland
19,7
Mellersta Norrland

31,6

Norra Mellansverige

72,4

Stockholm

14,3

Östra Mellansverige

29,5

7

Västsverige

27,0

Småland och Öarna

52,7

Skåne Blekinge

29,2

Nationella

684,9

Summa

961,4

2.3.2 Automatiskt återtagande
I syfte att få medlemsländerna att omsätta resurserna i handling har EU kommissionen infört en regel
om automatiskt återtagande, även kallad N+3. Regeln innebär att samtliga program har ett årligt
åtagande i form av en ackumulerad budget till och med år N där åtagandet ska infrias år N+3. Infriandet
sker genom inbetalning av inledande- och årliga förskott från kommissionen samt genom att
betalningsansökan sker till Kommissionen för de utbetalningar som gjort från förvaltande myndighet
till stödmottagarna. Om detta inte görs inom den givna tidsramen tar EU tillbaka medel från
programmen.
Baserat på genomförandet fram till 2021-12-31 är prognosen att samtliga nio program kommer klara
åtagandet. Diagrammet nedan visar det totala åtagandet och prognos för infriandet 2021 per program.

Diagram 2.3.2 Automatiskt återtagande (N+3)
1 800
1 600

Åtagande 2021

1 400

Prognos infrianden 2021

Mkr

1 200
1 000
800
600
400
200
0
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Medfinansiering
För att finansiering från Regionalfonden ska beviljas krävs att de aktörer som söker projektmedel redan
har finansiering till minst 50 procent av projektets kostnad. Syftet är dels att växla upp EU-medlen, dels
att försäkra sig om att det finns en förankring och ett ägarskap i medlemslandet för den verksamhet som
bedrivs. I följande diagram redovisas beviljade EU-medel och nationell medfinansiering fördelat på
offentlig och privat.
Diagram 2.4.1 Offentlig och privat medfinansiering

2 500
Offentlig medfinansiering
2 000
Privat medfinansiering

Mkr

1 500

1 000

500

0

Generellt ligger den offentliga medfinansieringen långt över den privata. Mellersta Norrland sticker ut
med en relativt sett stor andel privat medfinansiering. Detta beror bland annat på en stark förankring i
näringslivet, något som bör utvärderas närmare. De största medfinansiärerna inkluderar regioner och
stora nationella aktörer som exempelvis Almi och Energimyndigheten. Om medfinansieringen för
samtliga Almi-bolag summeras skulle de vara den enskilt största medfinansiären.
Tabell 2.3.2.1 Tio största medfinansiärer inklusive anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder
Medfinansiär
1 Tillväxtverket
2 Statens energimyndighet
3 Almi företagspartner moderbolag

Anslag Reg. tillväxt

Total medfinansiering

327

548

0

487

0

325

94

284

5 Region Norrbotten

244

278

6 Region Jämtland Härjedalen

239

275

7 Region Värmland

197

233

0

232

171

220

4 Västra Götalandsregionen

8 European Spallation Source
9 Regionförbundet Västerbottens län
10 Region Gävleborg
Summa 10 största
Total medfinansiering

9

203

203

1 474

3 085

2 860

9 065

Vilka aktörer som står för den största andelen av medfinansieringen varierar stort mellan de tematiska
målen. Inom tematiskt mål 1, Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, utmärker sig bygget av
forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS). Universiteten har också en betydligt större
andel av medfinansieringen här än inom övriga tematiska mål. Inom tematiskt mål 2, Öka tillgången till,
användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik, är det i stället
bredbandsprojekt, medfinansierade av regioner, kommuner, länsstyrelser och energibolag, som
dominerar. Tematiskt mål 3, Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, står för majoriteten
av Almi-finansierade projekt, samt en hög andel av regionernas medfinansiering. När det gäller
tematiskt mål 4, Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer, finansierar Statens
Energimyndighet en mängd olika projekt från förstudier till energieffektivisering och
innovationsfokuserade utvecklingsprojekt, följt av Almi, länsstyrelser och regioner. Trafikverket är den
största medfinansiären i tematiskt mål 7, Främja hållbara transporter och förbättra nätinfrastrukturer,
genom ett fåtal större infrastrukturprojekt, medan övriga projekt främst finansieras av hamnbolag och
kommuner.
I bilagan till lägesrapporten finns en tabell som visar medfinansiering inklusive 1:1 medel fördelat på
staten, regioner, kommun och privat sektor.

Aktivitetsindikatorer
Samtliga program har aktivitetsindikatorer som projekten rapporterar löpande under projekttiden. De
ska inte förväxlas med mål eller effekter, men fyller viktiga funktioner i genomförandet av
sammanhållningspolitiken. Indikatorerna är både ett sätt att styra mot vissa typer av verksamheter och
ett sätt att fånga upp och redovisa kortsiktiga resultat. Indikatorerna är av olika karaktär och grunden
för rapportering skiljer sig åt. Deras relevans i förhållande till projektens verksamhet liksom deras
tillförlitlighet varierar därmed.
Majoriteten av aktivitetsindikatorerna gäller för samtliga regionalfondsprogram i Europa. Alla
indikatorer finns dock inte i alla program, vilket bör beaktas när dessa aggregeras. Det finns ett specifikt
problem med att aggregera utfall som gäller aktivitetsindikatorer som mäter antal företag som får stöd.
Projekten samlar in organisationsnummer för alla företag som får stöd och rapporterar in dessa till
Tillväxtverket. Ett företag kan givetvis få stöd av fler än ett program och projekt. I detta avsnitt har
Tillväxtverket rensat för detta på totalen och summorna kan därmed inte direkt jämföras med en
summering av de relevanta tabellerna.
2.5.1 Regionalfonden stödjer företag
Regionalfondsprogrammen investerar i projekt som stödjer företag. Hittills har drygt 30 000 unika
organisationsnummer/företag fått stöd, en övervägande majoritet genom annat stöd än direkt
finansiellt sådant. Nästan 2300 företag har fått finansiellt stöd genom riskkapital eller bidrag, vilket
också har genererat mer än 2,9 miljarder kronor i privata investeringar utöver det stöd som beviljats
genom programmen. Två tredjedelar av företagen som får stöd återfinns inom tematiskt mål 3, Öka
konkurrenskraften hos små och medelstora företag.
En stor andel av projekten använder indikatorn ”sysselsättningsökning i företag som får stöd”. De
enskilda projekten förväntas göra en prognos för hur många arbetstillfällen som de tror att
verksamheten kommer generera samt rapportera utfall. Enligt utfallet har projektens verksamhet fram
till och med 2020 lett till drygt 8 400 nya arbetstillfällen och under hela programperioden är prognosen
från projektägarna att över 18 500 nya arbetstillfällen kommer att skapas. Denna prognos bör tas med
viss försiktighet eftersom det inte finns något kontrollsystem, då Tillväxtverket inte har möjlighet att
samla in personnummer.
Dessa uppgifter bör tolkas med försiktighet. Det aktualiserar två potentiella felkällor. För det första kan
stödmottagare överskatta betydelsen av offentlig finansiering när de tror att positiva svar gynnar dem
själva, till exempel i form av framtida utbetalningar. Inom forskningen kallas detta för ”hypotetisk bias”.
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För det andra är det genuint svårt att bedöma hur många arbetstillfällen ett stöd ger upphov till, i
relation till alla andra faktorer som påverkar utvecklingen av arbetstillfällen över tid, exempelvis
lagstiftning, konjunktursvängningar och den teknologiska utvecklingen i stort.

2.5.2 Regionalfonden möjliggör digitalisering
De investeringar som görs inom tematiskt mål 2, Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på
informations- och kommunikationsteknik, sker främst genom utbyggnad av bredband med
höghastighetsnät. Genom dessa investeringar uppskattas nästan 7 800 företag hittills ha fått möjlighet
att ansluta sig till ett bredbandsnät med hög hastighet. Enligt projektägarnas prognoser uppskattas
totalt sett nästan 13 000 företag få möjlighet till anslutning under programperioden.
Inom programmen genomförs även satsningar på digital omställning inom näringslivet och offentlig
sektor, även om det i sammanhanget är mer blygsamma i finansiella mått. 385 företag och 191
organisationer har fått stöd inom detta tematiska mål. Stödmottagarna har uppgett att 107 nya digitala
tjänster har utvecklats och cirka 19 nya arbetstillfällen skapats i de företag som fått stöd.
2.5.3 Innovationsprocesser närmare företagen
Över 2 miljarder är avsatt för att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation inom tematiskt mål
1, och cirka 6500 företag har fått stöd inom projekten. Dessa satsningar har resulterat i att cirka 2300
företag samarbetar med forskningsinstitutioner, och cirka 650 företag ingår i ett samarbete för att
stärka sin innovationskraft. Cirka 750 företag har fått stöd för att introducera nya produkter för
företaget eller för marknaden i stort.
2.5.4 Satsningar på övergången till en mer koldioxidsnål ekonomi
En betydande förändring från tidigare programperioder är ett ökat fokus på omställning mot en
koldioxidsnål ekonomi. Målet utgör 17 procent av EU-medlen. Eftersom det här är ett nytt område för
programperioden har det tagit tid att mobilisera aktörer och hitta rätt former för arbetet. Efter en
långsam inledning på programperioden har nu mer än 1,3 miljarder i EU -stöd investerats i satsningar
för övergång till en mer koldioxidsnål ekonomi.
Nästan 5800 företag har fått stöd och 719 miljoner kronor i privat kapital har investerats. Projekten
uppskattar att 328 nya arbetstillfällen har skapats. En annan viktig indikator, som dock bör tolkas med
försiktighet, är verksamhetens påverkan på energiförbrukningen. Projektmedverkande företag och
organisationer rapporterar att de har minskat sin energianvändning med mer än 100 000 MWh.

Horisontella kriterier
Samtliga program, det vill säga de åtta regionala, det nationella och de fem territoriella samarbetsprogrammen, som förvaltas av Sverige ingår. Programmen ska redovisa hur de bidrar till de horisontella
kriterierna.
Tillväxtverket ändrade i september 2018 benämningen till hållbarhetsaspekter, varför det begreppet
också förekommer. I denna text används dock horisontella kriterier för att harmonisera med de fem
territoriella programmen.
De tre horisontella kriterierna ska användas ”som verktyg för att nå projektets mål och resultat” och på
så sätt bidra till hela programmets mål. Kriterierna är:
o
o
o

Bättre miljö
Lika möjligheter och icke-diskriminering
Jämställdhet
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De horisontella kriterierna integreras i genomförandet av programmens verksamhet inom relevanta
prioriterade områden och valda mål. I vissa av programmen innebär det i samtliga, och i andra utvalda
delar.
Programmen följer upp beviljade projekt och hur kriterierna integreras i planering, genomförande och
uppföljning via läges- och slutrapporter samt ibland besök, för att bedöma vilka åtgärder som vidtagits
för att främja kriterierna.

För projekt inom de åtta regionala strukturfondsprogrammen finns en fastställd miniminivå för de
horisontella kriterierna och de är ett av urvalskriterierna för vilka projekt som får EU-stöd. För projekt
som söker stöd ur det nationella regionalfondsprogrammet görs en samlad bedömning utifrån
projektets inriktning och verksamhet. Detta beaktas sedan vid prioriteringen och beslut om stöd. För de
regionala strukturfondsprogrammen ska det framgå att två av tre horisontella kriterier används delvis
som ett verktyg för att nå projektets mål och resultat. Delvis innebär att minst två av nedanstående tre
villkor är uppfyllda:
o
o
o

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.

Tillväxtverket har ett digitalt handläggarstöd med stöd för handläggning, ekonomisk granskning och
uppföljning. Stödet omfattar en intern guide med syfte att underlätta handläggning och uppföljning av
de horisontella kriterierna. På Tillväxtverkets webbplats finns Handbok för EU-projekt som innehåller
stöd och förklarande texter om hur sökande/stödmottagare kan integrera de horisontella kriterierna i
planering, genomförande och uppföljning av sina projekt. Här finns en guide att följa samt goda exempel
på projekt som på ett bra sätt har lyckats att integrera hållbarhetsaspekterna i sitt genomförande.
Projektens vilja och ambition att arbeta för hållbar utveckling är hög. Miljö är ett välkänt och prioriterat
område, det finns ett ekonomiskt intresse för näringslivet att arbeta med dessa frågor då det innebär en
konkurrensfördel och ofta en kostnadsbesparing. Det finns också en tydlig marknad för produkter och
tjänster kopplade till hållbarhet. Bilden bekräftas av de utvärderingar som Tillväxtverket publicerade
under 2019 (Utvärderingsrapporter 0284, 0301, 0307, 0309, 2019)
De fem program under målet om territoriellt samarbete som förvaltas i Sverige arbetar med de
horisontella kriterierna utifrån sina respektive förutsättningar. Projekt inom ramen för programmen
ska beakta kriterierna, även om detta inte utgör projektets huvudsakliga syfte. De horisontella
kriterierna är en del av urvalskriterierna i programmen. Inom miljö finns ett beroende gentemot EU och
internationellt. Utmaningarna utgör inte bara ett hot, utan även en möjlighet för teknik-, varu- och
tjänsteutveckling inom många branscher. Projekten har lättare att ta till sig och se hållbar utveckling
som ett verktyg för att nå sina målsättningar än vad man har med framförallt jämställdhet och mångfald.
För Nordprogrammet intar de samiska språken en central roll i det samiska samhället. För att lyfta fram
de samiska språkens betydelse och motivera till dess användning finns även de samiska språken med
som ett horisontellt kriterium inom delområde Sápmi.
2.6.1 Klimatkoefficienten
Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013, artikel 8, ska en viss andel av
programmens medel användas för mål om klimatförändringar. I Sverige rör det sig om ca 2 miljarder
kronor av den totala EU-ramen på 8,6 miljarder kronor. Dessa medel är fördelade på olika insatstyper
som i olika grad bidrar till mål om klimatförändring. Totalt är 75 procent av de avsatta medlen beviljade
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hittills i programperioden. Detta är en ökning från 74 procent för 2019 och kan relateras till den totala
beviljandegraden sett till alla insatstyper som är 97 procent.
2.6.2 Mångfaldsuppföljning
Uppföljningen av hur Regionalfondens medel fördelas ur ett mångfaldsperspektiv omfattar de projekt
där yttersta stödmottagare är ett företag. Statistiken baseras på SCB:s registerdata om operativ
företagare brutet på kön, ålder och bakgrund. Det finns vissa metodologiska utmaningar när det gäller
denna data.2Vad gäller matchningen av organisationsnummer mot SCB:s databaser blir det ett inte helt
obetydligt bortfall.3 (Totalt 3 200 företag matchades inte för 2019 och 2020, vilket motsvarar 31 %.
Fördelat per år saknas match för 32,5 procent av organisationsnumren 2019 och 27,6 procent 2020.)
Anledningen till detta är vad gäller företagsdatabasen att organisationsnumret kan vara felaktigt, eller
att företaget inte var registrerat det året. Vad gäller matchningen mot RAMS4 handlar det främst om att
företaget är litet och inte har några anställda, eftersom sådana företag faller bort i RAMS.
Utifrån dessa förutsättningar visar siffrorna på en viss varians över åren, vad gäller fördelningen, men
generellt sett ligger operativa företagsledare som är kvinnor, utländsk bakgrund eller 30 år och yngre
lägre i andel av beviljade stöd än vad som är genomsnittet för riket. Vad som kan vara en relevant faktor
i sammanhanget är att kvinnor i högre utsträckning än män driver företag utan anställda, vilket kan göra
att siffrorna för kvinnor underskattas. Gällande de två senaste åren går det 2020 att se en tämligen stor
skillnad från föregående år. Vad detta grundar sig i är svårt att avgöra i dagsläget, utan kräver mer
analyser.
Tabell 2.6.2.1 Fördelning av operativa företagsledare fördelat per kön, bakgrund och ålder, i procent
År

Totalt för
perioden
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Kvinnor

Män

Svensk
bakgrund

Utländsk
bakgrund

23,9

76,1

88,1

30 år
31 år
och
och
yngre
äldre
11,9
4,8
95,2

24,1
22,5
24,1
25,0
26,2
19,5

75,9
77,5
75,9
75,0
73,8
80,5

89,1
90,3
88,2
87,4
85,6
89,4

10,9
9,7
11,8
12,6
14,4
10,6

8,3
5,6
4,1
4,4
5,4
3,1

91,7
94,4
95,9
95,6
94,6
96,9

Källa: Nyps och SCB

Riksstatistiken visar att det finns skillnader när det gäller mångfaldsaspekterna beroende på bransch
och företag. Exempel på detta är att kvinnor, utlandsfödda och personer 30 år och yngre oftare har
företag med under 49 anställda än över. Baserat på underlaget för stöden går samma mönster igen där,
men skillnaderna mellan grupperna är ännu större än i förhållande till riskgenomsnittet. Sett till totalen
är drygt 0,7 procent av Sveriges företag större än 50 anställda år 20205.

Vid fjolårets redovisning gjordes matchningen mot motsvarande population hos SCB... I år kommer företag från 2020 års uppföljning att matchas på företagsdata
för 2019 hos SCB. Felen bör inte bli speciellt omfattande när det handlar endast om ett år.
3 SCB matchar först mot företagsdatabasen och sedan mot den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken.
4 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik
5 SCB, företagsdatabasen
2
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Tabell 2.6.2.2 Fördelning av stöd riktade till företag fördelat per företagsstorlek, kön, bakgrund och
ålder för operativ företagsledare
År,företagsstorlek
Företag upp till 49
anställda totalt
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Företag över 50 anställda
totalt
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Källa: Nyps och SCB

Kvinnor

Män

24,9

Svensk
Utländsk
30 år och 31 år och
bakgrund
bakgrund
yngre
äldre
75,1
87,6
12,4
5,2
94,8

24,7
23,7
24,9
26,1
27,4
20,5
15,0

75,3
76,3
75,1
73,9
72,6
79,5
85,0

89,3
90,0
87,8
87,1
84,9
88,9
91,9

10,7
10,0
12,2
12,9
15,1
11,1
8,1

9,1
6,1
4,6
4,8
5,9
3,4
0,8

90,9
93,9
95,4
95,2
94,1
96,6
99,2

17,8
11,2
17,8
16,0
15,5
10,3

82,2
88,8
82,2
84,0
84,5
89,7

86,7
93,1
91,6
90,2
91,9
94,7

13,3
6,9
8,4
9,8
8,1
5,3

0,0
0,5
0,4
1,0
1,4
0,5

100,0
99,5
99,6
99,0
98,6
99,5

Baserat på de siffror som presenteras går det att se att företag som fått stöd via Regionalfonden med
kvinnor, utrikes födda och personer 30 år och yngre som operativ företagsledare är
underrepresenterade i förhållande till riksgenomsnittet. Vad detta beror på kan ha flera anledningar. En
av dem är av mer teknisk karaktär, faller fler av dessa företag bort på grund av att de inte har någon
anställd och därmed inte kommer med i statistiken? Andra förklaringar skulle kunna vara stödens
utformning. För att få en klarare bild av detta behöver vidare utredning göras.

14

3 Territoriella samarbetsprogram som förvaltas i Sverige
I detta kapitel presenteras de fem program under målet om territoriellt samarbete som förvaltas i
Sverige.

Beviljade, utbetalda och inbetalda EU-medel
Programmen för territoriellt samarbete som förvaltas i Sverige har tillsammans en EU-ram på 3,067
miljarder kronor.
Per sista december 2020 har dessa program beviljat 3,026 miljarder kronor till projekt för territoriellt
samarbete. Detta utgör 99 procent av den gemensamma EU-ramen. Detta är siffror inklusive beviljat
tekniskt stöd.
Programmen Botnia-Atlantica, Nord och Öresund-Kattegatt-Skagerrak har alla beviljat högst andel mot
EU-ram, 100 procent, följt av programmet Sverige-Norge, 95 procent, Norra Periferin och Arktis 95
procent.
Total återstår drygt 40,7 miljoner kronor att bevilja inom alla programmen. Mest medel finns kvar inom
programmet Norra Periferin och Arktis, 21,5 miljoner kronor, följt av Sverige-Norge programmet med
21,1 miljoner kronor.
Fördelat på Europeiska kommissionens tematiska mål har mest medel beviljats, både procentuellt och
antal miljoner kronor, till tematiskt mål 1, Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. Totalt har
1,1 miljard kronor beviljats inom tematiskt mål 1, Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.
Det utgör 107 procent av programmens ram för tematiskt mål 1.
Efter tematiskt mål 1, Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation följer tematiskt mål 3, Öka
konkurrenskraften hos små och medelstora företag. I detta tematiska mål har programmen beviljat 99
procent av den samlade EU-ramen vilket motsvarar 482 miljoner kronor. Det tematiska mål där det
beviljats minst medel, såväl procentuellt som antal miljoner kronor är tematiskt mål 7, Främja hållbara
transporter och förbättra nätinfrastruktur. Inom detta område har det beviljats 76 procent av den
samlade ramen eller 155 miljoner kronor.
Rörande utbetalningar ligger fyra av fem program inom 57 - 63 procent i utbetalningar mot EU-ram.
Undantag är Nordprogrammet som ligger på en utbetalningsprocent mot EU-ram på 52 procent.
Nordprogrammet är dock inte oroliga över utbetalningstakten utan följer projekten noggrant och
påminner dem om att redovisa till first level control (FLC) och att ansöka om utbetalningar.
Sammanslaget har alla programmen betalat ut 1,7 miljarder kronor. Det motsvarar sammanlagt 58
procent mot EU-ram.
Fördelat på Europeiska kommissionens tematiska mål har mest utbetalda medel, både procentuellt och
antal miljoner kronor, gjorts till tematiskt mål 1 Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.
Totalt 728 miljoner kronor, eller 69 procent mot den samlade EU-ramen, har betalats ut inom det
tematiska området. Inom tematiskt mål 7, Främja hållbara transporter och förbättra nätinfrastrukturer
har 78 miljoner kronor eller 38 procent mot den samlade EU-ramen betalats ut det och är det tematiska
område där det betalats ut minst medel.
Totalt har Europeiska kommissionen betalat ut 1,4 miljarder kronor till samtliga program, se tabell i
bilagor.
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Diagram 3.1.1 Beviljade och utbetalda medel som i andel av EU ram
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Sverige - Norge

Botnia-Atlantica

Automatiskt återtagande
Samtliga program omfattas av regeln om automatiskt återtagande, N+3.
Regeln innebär att samtliga program har ett årligt åtagande i form av en ackumulerad budget till och
med år N där åtagandet ska infrias år N+3. Infriandet sker genom inbetalning av inledande- och årliga
förskott från kommissionen samt genom att betalningsansökan sker till Kommissionen för de
utbetalningar som gjort från förvaltande myndighet till stödmottagarna. Prognosen i alla fem program
visar att de kommer att klara åtagandet med god marginal. Programmen beräknar klara åtagandet med
122 procent till 143 procent.
Diagram 3.2.1 Åtagande och prognos
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Medfinansiering
Den beviljade svenska medfinansieringen från kommuner, landsting, privata och statliga organisationer
uppgår till 2,036 miljarder kronor. Största delen utgörs av den statliga medfinansieringen som uppgår
till 604 miljoner kronor eller 29 procent mot totala beviljade medfinansieringen från kommuner,
landsting, privata och statliga organisationer. Sammanlagd svensk privat medfinansiering uppgår till
228 miljoner kronor eller 11 procent mot totala medfinansieringen. Dessa siffror rör endast den svenska
medfinansieringen och det bör tilläggas att programmen, utom Sverige-Norge, även har utländsk privat
medfinansiering. I ÖKS programmet utgör den danska privata medfinansieringen ungefär lika stor del
som den svenska delen. Detta förhållande gäller även i Nordprogrammet med den finska privata
medfinansieringen.
Störst svensk privat medfinansiering finns inom ÖKS programmet, med totalt 148 miljoner kronor eller
16 procent av programmets samlade medfinansiering och minst svensk privat medfinansiering
återfinns inom Botnia-Atlantica med 4,9 miljoner kronor eller 2,7 procent av programmets samlade
medfinansiering.
Den utbetalda svenska medfinansieringen fördelat på kommuner, landsting, privata och statliga
organisationer uppgår till 824 miljoner kronor. Störst del av utbetald medfinansiering kommer från
statliga organisationer, 374 miljoner eller 45 procent.
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De 10 största svenska medfinansiärerna per program har redovisats av programmen. Den organisation
som sticker ut som enskilt störst finansiär är Lunds universitet med 85 miljoner kronor. På andra plats
återfinns Region Skåne med 63 miljoner kronor, båda inom ÖKS- programmet. Som tredje största
enskilda finansiär återfinns Region Norrbotten med 47 miljoner kronor inom Nordprogrammet.

Aktivitetsindikatorer
Alla program samlar in uppgifter från genomförda aktiviteter genom aktivitetsindikatorer. Dessa finns
fastställda i programmen och skiljer sig något åt mellan programmen. För samtliga aktivitetsindikatorer
har programmen fastställt mål som ska vara uppnådda år 2023.
Mål =
Utfall =

Fastställs i programmens operativa mål
Faktiskt utfall inrapporterat från avslutade projekt

Under år 2020 har programmen redovisat faktiska utfall från projekt. Tillväxtverket väljer i denna
rapport att redovisa faktiska utfall som inrapporterats till programmen i stället för som tidigare
förväntat utfall. Nedan beskrivs några av de aktivitetsindikatorer som mäter hur många företag som får
stöd i programmens olika projekt. Där framgår uppsatta mål, samt det utfall som rapporterats in per 31
december 2020. I alla fall utom ett motsvarar eller överträffar de målvärde som programmen angivit.
Indikatorn antal företag som deltar i gränsöverskridande, transnationella eller interregionala
forskningsprojekt återfinns i programmen Sverige-Norge, ÖKS och Nord och har tillsammans som mål
450. Hittills har ett faktiskt utfall från avslutade projekt på 860 rapporterats in.
Indikatorn antal företag som får stöd återfinns i programmen Sverige-Norge, ÖKS, Nord och NPA och
har tillsammans som mål 1 542. Hittills har ett faktiskt utfall på 5 949 rapporterats in.
Indikatorn deltagande företag i gränsöverskridande marknadsinsatser för internationellt inriktade
företag återfinns i programmet Nord och har som mål 200. Hittills har ett faktiskt utfall på 394
rapporterats in.
Indikatorn företag som genom åtgärden etablerat sig på en större marknad återfinns i programmet
Sverige-Norge och har som mål 100. Hittills har ett faktiskt utfall på 387 rapporterats in.
En indikator som sticker ut är indikatorn antal företag som etablerat sig, eller inlett samarbetet med
företag på andra sidan gränsen och som återfinns i programmet Sverige-Norge. Med ett mål om 200 och
hittills ett faktiskt utfall på 176 kanske den inte kommer att kunna uppnås.

Hur pandemin påverkat genomförandet av programmen
Programmen har blivit ombedda att redovisa hur den pågående pandemin har påverkat genomförandet
av programmen. Många av svaren är av liknade karaktär och har summerats i denna text.
Många av projektens arbetsuppgifter är beroende av varandra och många moment som måste utföras
gemensamt för att aktiviteterna ska kunna genomföras på ett bra sätt har uteblivit. Restriktioner
kopplat till internationella resor har också inneburit att projekt inte har kunnat presentera resultat på
plats på konferenser, delta på plats på mässor eller genomföra studieresor men även till exempel
testverksamhet och piloter har påverkats och inte kunnat genomföras i planerad omfattning.
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När många aktiviteter inte kunnat genomföras har det skett en stor omställning till digitala möten och
konferenser. Uppfinningsrikedomen och den digitala mognaden har visat sig relativt hög hos de flesta
projektägare. De nya digitala aktiviteterna kan dock inte fullt ut ersätta de gränser-överskridande
resultat som skulle kunna åstadkommits utan pandemins inverkningar och restriktioner. Digitala möten
är inte tillräckligt för att skapa förtroende och bygga långsiktiga samarbetsrelationer. Sammantaget har
många projekt anpassat sig till den nya situationen, vissa har varit mycket snabba med att ställa om och
andra har behövt viss omställningstid.
Alla programmen har försökt underlätta för projekten genom att programmen möjliggjort förlängning
och budgetändring hos projekten. Programmen beskriver även att det krävs en flexibilitet och öppenhet
för nya lösningar även hos den förvaltande myndigheten för att bemöta pandemins utmaningar.
En uppgift som kraftigt försvårats eller helt försvunnit är förvaltningsmyndighetens kontroll på plats av
projekt. Dessa har inte allt blivit av under året alternativt genomförts virtuellt.
När det gäller förvaltande myndighets aktiviteter har de också påverkats av pandemin bland annat
genom att projektbesök, projektutbildningar, årskonferens och andra event har justerats till att bli
digitala eller skjutits på framtiden. Inte heller övervakningskommitté eller styrkommitté har kunnat
träffas fysiskt, vilket har försvårat dialogen mellan ledamöterna då det är svårt att till exempel diskutera
prioriteringsordning av projekt i en större grupp digitalt.
Programmet Norra Periferin och Arktis beskriver en helt ny och oförutsedd aktivitet som tillkommit.
Det var den COVID-19 responsgrupp som genom ett spontant initiativ etablerades under våren 2020.
Gruppen är en informell gruppering av experter från programområdet som deltagit i eller lett Norra
Periferin och Arktis projekt inom området e-hälsa. Syftet med initiativet är att samarbeta för att bättre
förstå vad som kan göras som respons på Covid-19-pandemin i NPA-området. Gruppen samlade snabbt
en stor grupp intresserade hälsoexperter baserade i programområdet. Gruppen har för närvarande ca
140 deltagare från nästan alla NPA-regioner, Kanada, USA och Nya Zeeland.
Arbete med programskrivandet av kommande program 2021 - 2027 fortskrider mer eller mindre som
planerat förutom att de planerade fysiska mötena genomförts digitalt, vilket i sin tur har medfört
omställning och ibland även komplikationer då förhandlingar och beslut är svårare att hantera då
representanterna i programplaneringen inte träffas fysiskt. Konsekvenser av detta är att vissa
informella men viktiga utbyten inte kommer till stånd.
Även olikheter i länders hantering och strategier av pandemin har också bidragit till ett
misstänkliggörande och ett minskat förtroende befolkningarna emellan vilket skapar ytterligare
utmaningar för ett gränsregionalt program.
Programmen har trots pandemin sett en resultatutveckling hos projekten under 2020. Programmets
resultat har utvecklats såväl vad gäller programmets indikatorer som för de övriga resultat som följs
upp inom ramarna för programmens resultatarbete.
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4 Territoriella program som förvaltas utanför Sverige
I detta kapitel presenteras de sju territoriella samarbetsprogram samt grannskapsprogrammet
Kolarctic som förvaltas utanför Sverige.

Beviljade, utbetalda och inbetalda EU-medel
De territoriella samarbetsprogrammen som Sverige deltar i och som förvaltas utanför Sverige är
Interreg Central Baltic, Interreg South Baltic, Interreg North Sea Region, Interreg Baltic Sea Region,
Interreg Europe, Espon, Urbact och grannskapsprogrammet Kolarctic. Programområdena är indelade i
olika geografiska områden och har helt skilda förutsättningar och utmaningar. De ingående regionerna
ser olika ut och brottas med ibland helt skilda utmaningar för tillväxt och utveckling. I
programplaneringen har regionernas styrkeområden och utmaningar identifierats. Programmen tar
fasta på gemensamma utvecklingsområden där samverkan är central för att skapa tillväxt,
sysselsättning och utveckling.
I förhållande till föregående programperiod kännetecknas den nuvarande av program med ett större
fokus på resultat. Programmen fokuserar i huvudsak på investeringar för att bevara och skydda miljön,
främja anpassningar och riskhantering i samband med klimatförändringar samt stödja övergången till
en koldioxidsnål ekonomi. Totala EU-ramen för dessa program uppgår till 10,6 miljarder kronor.
Per 31 december 2020 hade samtliga programmen tillsammans beviljat 10,8 miljarder kronor till
projektverksamhet. Detta motsvarar 102 procent mot programmens samlade EU-ram.
Urbact är det program som under år 2020 beviljat mest medel till nya projekt. Totalt har Urbact under
år 2020 beviljat 137 miljoner kronor till ny projektverksamhet. Det är följt av Interreg Central Baltic
som under år 2020 beviljat medel till projektverksamhet med 95 miljoner kronor. Dessa två program
har beviljat 100 procent respektive 107 procent mot sin totala EU-ram. Det program som beviljat minst
medel jämfört mot sin EU-ram är Kolartic med 94 procent.
Fördelat på Europeiska kommissionens tematiska mål har programmen beviljat mest medel inom
tematiskt mål 6, Skydda miljön och främja ett effektivt resursutnyttjande. Totalt har 3,1 miljarder kronor
beviljats inom tematiskt mål 6, Skydda miljön och främja ett effektivt resursutnyttjande. Det utgör 111
procent av programmens avsatta budget för tematiskt mål 6, Skydda miljön och främja ett effektivt
resursutnyttjande. Detta tematiska mål finns inom 6 av totalt 8 program som förvaltats utanför Sverige.
Efter tematiskt mål 6, Skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser följer tematiskt mål 1,
Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, och tematiskt mål 7, Främja hållbara transporter och
förbättra nätinfrastrukturer, med 2,1 miljarder kronor respektive 1,4 miljarder kronor i beviljade medel.
De fyra program i Sveriges absoluta närområde, Central Baltic, South Baltic, North Sea och Baltic Sea,
har tillsammans per 31 december 2020 beviljat 6,2 miljarder kronor till projektverksamhet eller 104
procent mot EU-ram.
Sammantaget har programmen betalat ut 6,3 miljarder kronor eller 59 procent av EU-ramen till
projektverksamhet och tekniskt stöd. Procentuellt är programmet Central Baltic det program som
betalat ut mest med 75 procent mot sin EU-ram.
Under år 2020 har programmen mottagit 1,8 miljarder kronor i inbetalningar från kommissionen. Totalt
sett har alla programmen under åren 2014 till 2020 tillsammans mottagit 5,8 miljarder kronor i
inbetalningar från kommissionen. Detta motsvarar 55 procent av programmens EU-ram. Tillväxtverket
har inte kunnat få ut uppgifter från programmet Espon därav saknas uppgifter från detta program i
diagrammet nedan.
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Diagram 4.1.1 Beviljade och utbetalda medel som i andel av budget
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Aktivitetsindikatorer
Programmen Central Baltic, South Baltic, North Sea och Baltic Sea har alla valt indikatorer från den
gemensamma aktivitetsindikatorlistan.
För dessa program redovisas Mål och Utfall.
Mål =
Utfall =

Fastställs i programmens operativa mål
Faktiskt utfall inrapporterat från avslutade projekt

Under år 2020 har programmen redovisat faktiska utfall från projekt. Tillväxtverket väljer i denna
rapport att redovisa faktiska utfall som inrapporterats till programmen istället för som tidigare
förväntat utfall.
Programmen Central Baltic, South Baltic, North Sea och Baltic Sea har alla redovisat faktiska utfall på ett
antal aktivitetsindikatorer. En indikator som återfinns i tre av fyra program är den som visar antal
företag som får stöd. Program som valt denna indikator är Central Baltic, South Baltic och Baltic Sea.
Tillsammans har de ett målvärde på 1 249 företag som får stöd och redovisat ett faktiskt utfall på 582
företag som får stöd. Vid tillfället för denna lägesrapport är det programmet South Baltic som ser ut att
klara detta mål medan programmen Central Baltic och Baltic Sea har en bit kvar för att uppnå sina
målvärden. Ytterligare en indikator som återfinns i de tre av fyra programmen Central Baltic, South
Baltic och Baltic Sea är antal företag som få annat stöd än ekonomiskt stöd. Gemensamt målvärde för
denna indikator är 1 010 företag som få annat stöd än ekonomiskt stöd. Faktiskt utfall ligger på 8 838
och dras upp väldigt mycket av programmet Baltic Sea som redovisat hela 7 691 företag som får annat
stöd än ekonomiskt stöd medan programmet South Baltic inte redovisat något utfall ännu.
Utifrån rapporterat utfall ser Tillväxtverket en indikator som är i farozonen att inte uppnå sitt mål. Det
är den valda indikatorn ökning i förväntade besök på finansierade platser för kultur- och/eller naturarv
och attraktioner som återfinns i Central Baltic och South Baltic. Gemensamt målvärde för denna
indikator är 126 300 antal ökning i förväntade besök på finansierade platser för kultur- och/eller
naturarv och attraktioner. Redovisat utfall ligger på 83 559 och speciellt lågt i South Baltic programmet
med redovisat utfall på 194 medan Central Baltic visar utfall på 83 365.
Tillväxtverket kan även se att ett par indikatorer är väldigt lågt satta utifrån nu rapporterade utfall. Så
är fallet inom North Sea Region där för indikator Antal företag som deltar i gränsöverskridande,
transnationella eller interregionala forskningsprojekt är mål satt till 80 men utfallet rapporterats redan
till 4 765.

Svenskt deltagande, Lead partner och projektpartner
Per juli 2020 uppskattar Tillväxtverket att svenska organisationer deltar i totalt 338 (329) unika vanliga
projekt (innefattar ej mindre förstudier, projektplattformar, förlängningsprojekt eller projekt där
svensk organisation bara deltar som associerad partner) med förvaltningsmyndighet utanför Sverige.
Detta är en ökning med 9 stycken projekt på ett år.
Per 31 december 2020 hade det totalt beviljats 72 svenska lead partner inom de program som förvaltas
utanför Sverige. Detta utgör nio procent av den totala andelen lead partner. Högst andel svenska lead
partner återfinns inom programmet South Baltic med 23 svenska lead partner, därefter följer Baltic Sea
med 20 lead partner och Central Baltic med 16 lead partner.
Totalt antal beviljade projektpartner per 31 december 2020 uppgick till 584 projektpartner som i sin
tur utgör 9 procent mot totala antalet projektpartner inom alla Interreg programmen som berör Sverige.
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Fördelat på kommissionens tematiska mål återfinns de flesta svenska lead partner inom tematiskt mål
6, Skydda miljön och främja ett effektivt resursutnyttjande, totalt 29 lead partner. Här återfinns totalt tolv
svenska lead partner inom Baltic sea programmet och tio inom South Baltic programmet. Inom
kommissionens mål 7, Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur,
återfinns 19 svenska lead partner och dessa är relativt jämnt fördelade mellan programmen Central
Baltic, South Baltic och Baltic Sea.
De flesta svenska projektpartner återfinns inom tematiskt mål 6, Skydda miljön och främja ett effektivt
resursutnyttjande, totalt 224. Därefter följer tematiskt mål 7, Främja hållbara transporter och få bort
flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur med 126 och därefter tematiskt mål 1, Stärka forskning, teknisk
utveckling och innovation med 122.
År 2020 har varit ett utmanade år för Interreg programmen som förvaltas utanför Sverige på samma vis
som för de som förvaltas inom Sverige. I kapitel 3.5 lämnas en beskrivning av hur programmen fått
hantera pandemin och hur det påverkat genomförande. Tillväxtverket vill påstå att samma påverkan
och samma åtgärder har skett i de program som förvaltas utanför Sverige. Förvaltande myndigheter har
anpassat sig till digitala möten, erbjudit förläning av projekttid och även förändringar i projektens
budget. Tillväxtverket har i sin roll som first level control i flera av de program som förvaltas utanför
Sverige fått ställa om och detta har bland annat påverkat antalet på platsbesök genomförda. I
programmen Central Baltic, Baltic Sea och Interreg Europe har planerade på platsbesök skjutits upp då
förvaltande myndigheter inte givit Tillväxtverket klartecken om de godtar digitala på plats besök.
Tabell 2.6.2.1 Svenska Lead partner per tematiskt mål
Svenska
leadpartner per
tematiskt mål

TM 1

TM 2

Central Baltic

TM 3

TM 4

TM 5

4

South Baltic
North Sea Region

2

Baltic Sea Region

3

Interreg Europe

2

TM 6

TM 7

5

4

10

8

12
2

TM 8

TM 9

TM 10

TM 11

3

Total
16

1

4

23

1

3

5

20

1

5

Urbact III

1

1

Espon 2020*

1

1

Kolartic

1

Totalt

8

0

4

2

0

1

1

29

19

3
1

0

3

6

72

TM 11

Total

Tabell 2.6.2.2 Svenska projektpartner per tematiskt mål

Svenska
projektpartner
per tematiskt
mål

TM 1

Central Baltic
South Baltic
North Sea Region

37

Baltic Sea Region

60

TM 2

TM 3

TM 4

TM 5

TM 6

TM 7

20

44

18

7

45

15

34

14

88

82

74

216

3

23

TM 8

TM 9

TM 10
11

6

93
10

83

Interreg Europe

18

9

19

12

58

Urbact III

13

13

Espon 2020*

14

14

Kolartic

7

Totalt

122

0

36

19

3

24

7

5

224

126

19
6

0

11

37

584

Samlande överblick Interreg i Sverige
Tillväxtverket har samlat information kring svenska organisationers deltagande i Interregprojekt.
Tillväxtverket vill under denna rubrik visa en samlad bild över det svenska deltagandet i Interreg
program, såväl de som förvaltas i Sverige och de som förvaltats utanför Sverige.
Tillväxtverket har per juli 2020 identifierat totalt 865 (föregående rapport 780) unika
Interregprojekt med svenskt deltagande. Denna siffra innefattar alla typer av projekt. Såväl mindre
förstudier, projektplattformar och projekt med svensk organisation som endast associerande
partner.
Flest Interregprojekt med svenskt deltagande återfinns inom programmet Baltic Sea följt av SverigeNorge och ÖKS.
Diagram 4.4.1 Svenskt deltagande i Interreg per program
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Tillväxtverket har identifierat totalt 1 611 (1 479) svenska partner i dessa program. Varje projekt
består av ett antal partner som tillsammans bedriver projektverksamheten. I de projekt som
Tillväxtverket visar i detta avsnitt finns en deltagande svensk organisations. Dessa 1 611 (1 479)
organisationer som deltar i projektverksamheten är inte unika utan samma organisation kan delta i
flera olika projekt och program. Detta är en ökning med 132 stycken partner jämfört med tidigare
förra årets lägesrapport.
Varje partner (utom de som kallas associerade partners) som deltar i ett projekt får ett EU stödbelopp
tilldelad sig. Tillväxtverket uppskattar att de svenska organisationerna fram till juli 2020 totalt har
blivit tilldelad ett EU stöd på 2,29 miljarder kronor. Den siffran bygger på beviljade medel till
projekten. Denna siffra är dock inte komplett då uppgifter från programmen Kolartic, BotniaAtlantica och Espon ej är tillgängliga för Tillväxtverket men ger en bild över tilldelningen av EU stöd
till svenska organisationer. Detta beror bland annat på att programmen inte särredovisar varje
enskild projektpartner och dess stödbelopp utan projektets stödbelopp redovisas som ett belopp till
hela projekt.
Den del av programmens beviljade EU-stöd som beräknas tillfalla svenska organisationer (cirka 2,29
miljarder kronor) utgör totalt 17,6 procent av det EU stöd som finns i Interreg-program som svenska
organisationer deltar i. Det totala samlade EU-stödet beräknas till cirka 13 miljarder (tekniskt stöd
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och programmet Interact ej inräknat). Tillväxtverket anser att det är ett bra utfall till svenska
organisationer och regioner.
Interregprojekt med svenskt deltagande är sprida över hela landet. Alla 21 svenska regioner finns
representerade i något Interregprojekt. Fördelat per län toppar Västra Götaland, Skåne och
Norrbotten deltagandet följt av Stockholm och Västerbotten. Norrbotten och Västerbotten ligger här
högt då universiteten och forskningsinstituten i städerna Luleå och Umeå deltar i hög grad. 41
procent av deltagande i Norrbotten och Västerbotten utgörs av universitet och forskningsinstitut.
Det är något högre än snittet för alla regioner.
Diagram 4.4.2 Interregprojekt med svenskt deltagande per län
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De organisationer som toppar deltagandet är universitet och forskningsinstitut. Dessa utgör 31
procent av det svenska deltagandet följt av kommuner på 23 procent. Minst deltagande ser
Tillväxtverket från nationella myndigheter och länsstyrelser med 5 procent respektive 6 procent.
Andelen svenska privata företag som deltar i något Interregprojekt uppgår till 7 procent.
Tillväxtverket ser dock gärna att andelen svenska nationella myndigheter kunde öka då det har visat
sig var en viktig partner i Interregprojekt, dels för policypåverkan, dels för resultatens kvarlevande
efter projektslutet. I gruppen övrig ingår organisationer som Tillväxtverket inte anser kunna passas
in i någon av de övriga grupperna, exempel mindre föreningar, stiftelser och sammanslutningar.
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Diagram 4.4.3 Fördelning typ av organisation i Interregprojekt
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Av alla Interregprojekt med svenskt deltagande finns 26 procent inom tematiskt mål ett, Stärka
forskning, teknisk utveckling och innovation följt av 22 procent inom tematiskt mål 6, Skydda miljön
och främja ett effektivt resursutnyttjande. Tematiska målen 1, Stärka forskning, teknisk utveckling och
innovation (26 procent), tematiskt mål 6, Skydda miljön och främja ett effektivt resursutnyttjande (22
procent) och tematiskt mål 3, Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag (14 procent)
omfattar totalt 62 procent av allt svenskt Interreg deltagande.
Lägre deltagande ser Tillväxtverket i tematiska målen 5, Främja anpassning, riskförebyggande och
riskhantering i samband med klimatförändringar (1 procent), tematiskt mål 10, Investera i utbildning,
färdigheter och livslångt lärande (1 procent), tematiskt mål 4, Stödja övergången till en koldioxidsnål
ekonomi inom alla sektorer (7 procent), och tematiskt mål 8, Främja sysselsättning och arbetskraftens
rörlighet (7 procent) och tematiskt mål 11, Öka effektiviteten i den offentliga förvaltningen (9
procent).
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Diagram 4.4.4 Fördelning tematiskt mål i Interregprojekt
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Bilaga 4 Förteckning över kommissionens insatstyper
I. Produktiva investeringar
1
Allmänna produktiva investeringar i små och medelstora företag
2
Forsknings- och innovationsprocesser i stora företag
3
Produktiva investeringar i stora företag kopplade till en koldioxidsnål ekonomi
4
Produktiva investeringar kopplade till samarbetet mellan stora företag och små och
medelstora företag och små och medelstora företag för att utveckla IKT-produkter och
IKT-tjänster, e-handel samt främja efterfrågan på IKT
II. Infrastruktur för grundläggande tjänster och relaterade investeringar
Energiinfrastruktur
5
Elektricitet (lagring och överföring)
6
Elektricitet (lagring och överföring i transeuropeiska energinät)
7
Naturgas
8
Naturgas (transeuropeiska energinät)
9
Förnybar energi: vindkraft
10
Förnybar energi: solenergi
11
Förnybar energi: biomassa
12
Annan förnybar energi (inklusive vattenkraft, geotermisk energi och havsenergi) och
integreringen av förnybar energi (inklusive infrastruktur för lagring, power to gas och
förnybar väte)
13
Upprustning
av
offentlig
infrastruktur
för
ökad
energieffektivitet,
demonstrationsprojekt och stödåtgärder
14
Upprustning av befintliga bostäder för ökad energieffektivitet, demonstrationsprojekt
och stödåtgärder
15
Intelligenta eldistributionssystem för låg- och medelspänning (inklusive smarta nät och
IT-system)
16
Högeffektiv kraftvärmeproduktion och fjärrvärme
Miljöinfrastruktur
17
Hantering av hushållsavfall (inklusive avfallsminimering, sortering och
materialåtervinning)
18
Hantering av hushållsavfall (inklusive mekanisk biologisk behandling,
värmebehandling, förbränning och deponering)
19
Hantering av verksamhetsavfall, industriavfall och farligt avfall
20
Vattenförsörjning med dricksvatten för människor (infrastruktur för utvinning,
behandling, lagring och distribution)
21
Vattenvård och dricksvattenskydd (inklusive förvaltning av avrinningsområden,
vattenförsörjning, anpassning till klimatförändringar, gemensam och individuell
vattenmätning, avgiftssystem och minskning av läckage)
22
Avloppsrening
23
Miljöåtgärder för att minska/undvika utsläpp av växthusgaser (inklusive behandling och
lagring av metangas och kompostering)
Transportinfrastruktur
24
Järnvägar (TEN-T, stomnätet)
25
Järnvägar (TEN-T, hela nätet)
26
Andra järnvägar
27
Rullande järnvägsmateriel
28
Vägar i TEN-T, stomnätet (nybyggnad)
29
Vägar i TEN-T, hela nätet (nybyggnad)
30
Landsvägar i samband med vägnät och knutpunkter i TEN-T (nybyggnad)
31

31
32
33
34

Andra nationella och regionala vägar (nybyggnad)
Lokala tillfartsvägar (nybyggnad)
Ombyggda eller förbättrade vägar i TEN-T
Andra ombyggda eller förbättrade vägar (motorvägar, nationella, regionala och lokala
vägar)
35
Multimodala transporter (TEN-T)
36
Multimodala transporter
37
Flygplatser (TEN-T) ( 1 )
38
Andra flygplatser ( 1 )
39
Kusthamnar (TEN-T)
40
Andra kusthamnar
41
Inre vattenvägar och inlandshamnar (TEN-T)
42
Inre vattenvägar och inlandshamnar (regionala och lokala)
Hållbara transporter
43
Rena stadstransporter, infrastruktur och främjande (inklusive utrustning och rullande
materiel)
44
Intelligenta transportsystem (inklusive införande av efterfrågestyrning, vägtullar och ITsystem för övervakning, kontroll och information)
IKT-infrastruktur
45
IKT: Stamnät / backhaul
46
IKT: Snabba bredbandsnät (tillträde till accessnät, >/= 30 Mbps)
47
IKT: Mycket snabba bredbandsnät (tillträde till accessnät, >/= 100 Mbps)
48
IKT: Andra typer av IKT-infrastruktur/ storskaliga datorresurser/ utrustning (inklusive
e-infrastruktur, datacentraler och sensorer, även inbyggda i annan infrastruktur, t.ex.
forskningsanläggningar, miljöinfrastruktur och social infrastruktur)
III. Social infrastruktur och hälso- och utbildningsinfrastruktur samt relaterade investeringar
49
Utbildningsinfrastruktur för högre utbildning
50
Utbildningsinfrastruktur för yrkes- och vuxenutbildning
51
Utbildningsinfrastruktur för grundskole- och gymnasieutbildning
52
Infrastruktur för förskoleverksamhet
53
Hälsoinfrastruktur
54
Bostäder
55
Annan social infrastruktur som bidrar till regional och lokal utveckling
IV. Utveckling av befintlig potential
Forskning, utveckling och innovation
56
Investeringar i infrastruktur, kapacitet och utrustning i små och medelstora företag,
direkt kopplade till forskning och innovation
57
Investeringar i infrastruktur, kapacitet och utrustning i stora företag, direkt kopplade till
forskning och innovation
58
Forsknings- och innovationsinfrastruktur (offentlig)
59
Forsknings- och innovationsinfrastruktur (privat, inklusive forskningsbyar)
60
Forskning och innovation vid offentliga forskningscenter och kompetenscenter,
inklusive nätverkande
61
Forskning och innovation vid privata forskningscenter, inklusive nätverkande
62
Tekniköverföring och samarbete mellan högskola och näringsliv som i första hand
gynnar små och medelstora företag
63
Stöd till kluster och företagsnätverk som i första hand gynnar små och medelstora
företag
64
Forsknings- och innovationsprocesser i små och medelstora företag (inklusive
kupongsystem och innovation i processer, design, tjänstesektorn och den sociala
sektorn)
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65

Forsknings- och innovationsinfrastruktur, processer, tekniköverföring och samarbete i
företag med inriktning på en koldioxidsnål ekonomi och motståndskraft mot
klimatförändringar
Näringslivsutveckling
66
Avancerade stödtjänster för små och medelstora företag och grupper av sådana företag
(inklusive ledning, marknadsföring och design)
67
Näringslivsutveckling för små och medelstora företag, stöd till företagande och
företagskuvöser (inklusive stöd till avknoppningsföretag)
68
Energieffektivitet och demonstrationsprojekt i små och medelstora företag samt
stödåtgärder
69
Stöd till miljövänliga produktionsprocesser och resurseffektivitet i små och medelstora
företag
70
Främjande av energieffektivitet i stora företag
71
Utveckling och främjande av företag som tillhandahåller tjänster med inriktning på en
koldioxidsnål ekonomi och motståndskraft mot klimatförändringar (inklusive stöd till
sådana tjänster)
72
Näringslivsinfrastruktur för små och medelstora företag (inklusive industriparker och
industriområden)
73
Stöd till sociala företag (små och medelstora företag)
74
Utveckling och främjande av kommersiella turismtillgångar i små och medelstora
företag
75
Utveckling och främjande av kommersiella turismtjänster i och för små och medelstora
företag
76
Utveckling och främjande av kulturella och immateriella tillgångar i små och medelstora
företag
77
Utveckling och främjande av kulturella och immateriella tjänster i och för små och
medelstora företag
IKT - efterfrågestimulans, tillämpningar och tjänster
78
Tjänster och tillämpningar för e-förvaltning (inklusive e-upphandling, IKT-åtgärder som
stöder reformen av den offentliga förvaltningen, IT-säkerhet, förtroendeskapande
åtgärder och integritetsskydd, e-juridik och e-demokrati)
79
Åtkomst till information från offentliga sektorn (inklusive öppna data, e-kultur, digitala
bibliotek, digitalt innehåll och e-turism)
80
Tjänster och tillämpningar för e-integration, e-tillgänglighet, e-lärande och e-utbildning
samt digital kunskap
81
IKT-lösningar för ett hälsosamt aktivt åldrande samt tjänster och tillämpningar för ehälsa (inklusive e-vård och IT-stöd i hemmet)
82
IKT-tjänster och tillämpningar för små och medelstora företag (inklusive e-handel, eaffärer och sammanlänkade affärsprocesser, levande laboratorier, webbentreprenörer
och nystartade IKT-företag)
Miljö
83
Luftkvalitet
84
Samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC)
85
Skydd och ökning av biologisk mångfald, naturskydd samt grön infrastruktur
86
Skydd, återställande och hållbar användning av Natura 2000-områden
87
Anpassning till klimatförändringar samt förebyggande och hantering av
klimatrelaterade risker, t.ex. erosion, bränder, översvämningar, stormar och torka,
inklusive åtgärder för ökad medvetenhet, civilskydd och system och infrastruktur för
katastrofhantering
88
Riskförebyggande och hantering av icke klimatrelaterade naturrisker (t.ex.
jordbävningar) och risker i samband med mänsklig aktivitet (t.ex. tekniska olyckor),
inklusive åtgärder för ökad medvetenhet, civilskydd och system och infrastruktur för
katastrofhantering
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89
Återställande av industriområden och förorenad mark
90
Cykel- och gångbanor
91
Utveckling och främjande av turismpotentialen i naturområden
92
Skydd, utveckling och främjande av offentliga turismtillgångar
93
Utveckling och främjande av offentliga turismtjänster
94
Skydd, utveckling och främjande av offentliga kulturtillgångar och kulturarv
95
Utveckling och främjande av offentliga kultur- och kulturarvstjänster
Övrigt
96
Institutionell kapacitet hos offentlig förvaltning och offentliga sektorns tjänster att
genomföra ERUF eller åtgärder som stöder ESF:s initiativ för institutionell kapacitet
97
Initiativ för lokalt ledd utveckling i stads- och landsbygdsområden
98
Yttersta randområdena: kompensation för eventuella extrakostnader på grund av dålig
tillgänglighet och territoriell splittring
99
Yttersta randområdena: specifika åtgärder för att kompensera extrakostnader på grund
av marknadens storlek
100 Yttersta randområdena: stöd för att kompensera extrakostnader på grund av
klimatförhållanden och svåra terrängförhållanden
101 Korsfinansiering inom ERUF (stöd till åtgärder av ESF-typ som krävs för att genomföra
ERUF-delen av insatsen på ett tillfredsställande sätt och som är direkt kopplade till den)
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