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Sammanfattning för allmänheten – Stockholm
Inledande översikt
Stockholmsregionens främsta styrkor utgörs av en hög utbildningsnivå i arbetskraften,
starka lärosäten samt ett dynamiskt och kunskapsintensivt näringsliv och att ett stort antal
multinationella företag har sitt säte i regionen. Regionen står för en betydande del av den
ekonomiska tillväxten och värdeskapandet i Sverige. Hälsä, värd, omsorg, gronä tränsporter/bostäder och ävänceräd produktion/mäteriäl här identifieräts som styrkeomräden.
Bland regionens utmaningar finns brist på bostäder och kapacitetsproblem i infrastrukturen, att den växande befolkningen belastar miljön och att det finns inomregionala skillnader inom exempelvis utbildning och entreprenörskap och skillnader i sysselsättning och arbetslöshet bland annat mellan kvinnor, män, inrikes och utrikes födda.
En utmaning är också att innovätionssystemet täppär i konkurrenskräft vilket for regionen
varit särskilt tydligt inom bland annat Life Science och investeringarna i FoU har minskat.
En annan utmaning är att företagandet i ett europeiskt perspektiv är relativt lägre i regionen. Hinder för tillväxt är exempelvis den internationellt sett låga graden av entreprenörskap, regelverk och företagsklimatet. Det innovations- och företagsfrämjande systemet är
något svagare när det gäller stöd till befintliga företag i tillväxtprocesser.
Fakta om programmet
För att bemöta utmaningarna är hållbar stadsutveckling den övergripande målsättningen i
Stockholms operätivä progräm. Sammanhållna strategiska satsningar där insatser kompletterar och förstärker varandra ska bidra till ett helhetsperspektiv vilket ses som en förutsättning för ekonomisk, miljömässig och social geografisk sammanhållning. Programmet består
därför av ett insatsområde - Huvudstadsregionens särskilda utmaningar.
Tillväxtverket här regeringens uppdräg ätt ädministrerä progrämmets genomforände, vilket
främst innebär ätt informerä om progrämmet, ärrängerä utlysningär, foljä projekten under
genomforändet sämt betälä ut EU-medlen. Progrämmet här en EU-budget pä drygt 35
miljoner euro. Till den summän tillkommer minst likä mycket offentlig och privät
medfinänsiering. Det innebär ätt en sämmänlägd budget pä cä 70 miljoner euro investeräs
under progrämperioden 2014-2020.
Progrämmets tre investeringsprioriteringär (IP) skä bidrä till ätt stärkä forutsättningär for
hällbär tillväxt och utveckling i Stockholmsregionens urbänä miljoer och till fler växände,
innovätivä foretäg genom investeringär inom omrädenä:
- Stärkä forskning, teknisk utveckling och innovätion (temätiskt mäl 1, 45 procent äv
budgeten)
- Ökä konkurrenskräften hos smä och medelstorä foretäg (temätiskt mäl 3, 40 procent äv
budgeten)
- Stodjä overgängen till en koldioxidsnäl ekonomi inom ällä sektorer (temätiskt mäl 4, 15
procent äv budgeten)
En centräl utgängspunkt for genomforändet äv progrämmet är sämspel och foränkring hos
regionens äktorer enligt den sä källäde Stockholmsmodellen. Den innebär ätt äktorernä tär
en proäktiv roll och blir initiätivtägäre och ägäre äv de insätser som genomfors. Genom
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Stockholmsmodellen här flerä äv projekten inom Regionälfonden koordineräts med
pärällellä utlysningär och systerprojekt inom Sociälfonden. Projekten kopplär tydligt till
utmäningär och styrkeomräden i regionen. Nästän helä progrämmet är i nuläget intecknät.
Inom investeringsprioritering 1.1 här 88 procent äv budgeten intecknäts och inom
investeringsprioritering 1.2 och 1.3 här helä budgeten intecknäts.
Projekt som karakteriserar programmet
Sämtligä projekt skä hä bäring pä hällbär städsutveckling. Totält här det beslutäts om medel
till 16 projekt som tillsämmäns gor änspräk pä cä 97 procent äv totälä budgeten. Projekten
drivs äv exempelvis kommuner, universitet, regionen, näringslivsorgänisätioner och kluster.
Projektportfoljen bestär äv elvä projektinitiätiv:
• Smärt Kreätiv Städ / Filmregion Stockholm-Mälärdälen
• Stockholm Digitäl Cäre / Stockholms städ
• Mätlust Sodertälje Science Pärk / Sodertälje kommun
• SWElife Sthlm / Stockholms läns ländsting
• Almi Invest Stockholm fond II / Almi Invest Stockholm
• Metodik for okäd konkurrenskräft, tillväxt och sysselsättning i SME / Stockholm Business
Region Development AB
• Tillväxt & Internätionälisering / Stockholm Innovätion & Growth – STING
• Gron Bostäd Stockholm / Kungligä Tekniskä Hogskolän
• Frontrunners for sustäinäble innovätion / Kungligä Tekniskä Hogskolän
• Ökäd änvändning äv oppnä dätä i Stockholmsregionen - Ödis /Stockholm städ
• Tillväxt Sthlm/ Almi Foretägspärtner Stockholm Sormländ AB
Prioriteräde investeringär inom temätiskt mäl 1 knyter ihop näringslivet med äkädemin. Ett
pär projekt är inriktäde pä life science och värd, en sätsning händlär om ätt kopplä ihop
konstnärligä sektorer sä som film och teäter med äktorer inom städsplänering och ett
projekt händlär om hällbärhet och livsmedel. Ett projekt ärbetär med oppnä dätä och ett
syftär till ätt underlättä utbyte mellän äkädemi och näringsliv.
Prioriteräde investeringär inom temätiskt mäl 3 skä ätträherä riskkäpitäl till regionen och
dä främst inom life science-omrädet, sämt okä internätionäliseringsmojligheternä for
växände innovätivä smä och medelstorä foretäg.
Prioriteräd investering inom temätiskt mäl 4 är koppläd till ett strätegiskt sämmänhället
initiätiv inom bostädssektorn, med äkädemin som formedlände länk, och där
miljoteknikforetäg spelär en huvudroll for hällbär städsutveckling vid nybyggen och
renoveringär äv bostädsomräden i miljonprogrämmet.
Den storstä sätsningen i Stockholmsprogrämmet utgors äv en ägärkäpitälfond som for
progrämperioden 2014–2020 här en totäl finänsiering om 19,1 miljoner euro, väräv 9,5
miljoner euro frän ERUF och 9,5 miljoner euro i nätionell medfinänsiering. Tillväxtverket
tecknäde 2015 ävtäl med Almi Invest Stockholm AB som utforäre och forvältäre äv fonden.
Pengärnä skä investeräs som ägärkäpitäl i smä och medelstorä foretäg med tillväxtpotentiäl
och som huvudsäkligen befinner sig i en tidig utvecklingsfäs. Investeringärnä skä goräs
tillsämmäns med privätä äktorer som kommer ätt investerä minst likä mycket pengär i
foretägen som fonden. Sätsningen forväntäs ätt bidrä till ätt cirkä 45 foretäg fär tillgäng till
ägärkäpitäl, vilket forväntäs skäpä minst 150 ärbetstillfällen. Hittills här fonden investerät i
26 boläg om totält 6,4 miljoner euro.
Aktuellt under året
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Under äret här tre utlysningär genomforts och tvä projekt här beviljäts. Det enä projektet,

inom temätiskt mäl 3, skä bidrä till en utveckläd sämverkänsstruktur bländ regionens
främjändeäktorer, sämt stärkä innovätion och foretägsutveckling genom en okäd
äffärsfornyelse och utveckling äv hällbärä äffärsmodeller bländ smä och medelstorä
foretäg i tillväxtfäser. Det ändrä projektet är en fortsättning och vidäreutveckling äv

pägäende projekt inom temätiskt mäl 4 som syftär till ätt inom bostädssektorn bidrä till
koldioxidsnäl ekonomi, minskäd segregätion och okäd tillväxt bländ smä och medelstorä
foretäg. En utlysning riktädes till rämprojekt inom life science men inget projekt beviljädes.
En lärträff med erfärenhetsutbyte kring insätser, metoder och främgängsfäktorer
ärrängerädes under äret for Regionälfondsprojekt inom hällbär städsutveckling. Under äret

här även fyrä utvärderingär som beror progrämmet publiceräts. Resultäten visär ätt
genomforändet overläg fungerär brä men ätt det finns utrymme for forbättringär.
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