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Sammanfattning för allmänheten –Östra Mellansverige
Inledande översikt
Östra Mellansverige bestar av fem lan, Örebro, Sodermanland, Östergotland, Uppsala
och Vastmanland. Har finns storstadsregioner, universitets- och hogskoleregioner,
regionala centra, sekundara centra och mindre kommuner. Ölika delar av regionen har
darfor olika forutsattningar och behov. Hinder for tillvaxt ar ofta konkurrens men
tillgang till arbetskraft samt externt agarkapital upplevs aven som hindrande faktorer.
Internationaliserade sma och medelstora foretag har storre tillvaxtvilja och aven storre
fornyelse- och tillvaxtformaga. Pa manga av dessa parametrar ligger Östra
Mellansverige under riksgenomsnittet vilket kan anses som en utmaning.
Östra Mellansverige ar vid bade en nationell och europeisk jamforelse generellt sett
valforsorjt med forskningsresurser. Forskningsresurserna ar dock till stor del
koncentrerade till vissa delar av regionen. Nar det galler de totala resurserna (foretag +
offentligt) intar Uppsala lan och Östergotland en sarstallning med en mycket hog andel
forskningsresurser i forhallande till BRP. Innovationsklimatet i Östra Mellansverige
framstar som sarskilt gynnsamt for tekniska innovationer. Daremot tycks klimatet for
organisatoriska eller marknadsinnovationer vara nagot svagare.
Under programperioden har det, med grund i lanens strategier for smart specialisering,
identifierats fyra utmaningsomraden som ar gemensamma for samtliga fem lan.
Smart industri
Morgondagens energilosningar
Hallbar livsmedelsforsorjning
Life science med valfard och halsa

Fakta om programmet
Programmet for investeringar för tillväxt och sysselsättning Östra Mellansverige omfattar
ungefar 550milj kr vilket motsvarar ungefar 66milj euro (exklusive medfinansiering
och TA)
Östra Mellansverige har tre insatsomraden det forsta ar Stärka forskning, teknisk
utveckling och innovation. 16 projekt har blivit beviljade totalt och 99% av budgeten ar
darmed beslutad. Intresset for insatsomradet var inledningsvis stort och flertalet
projekt beviljades tidigt. Projekten bedoms ligga val i linje med programmets
intentioner. 2019 kommer manga projekt att avslutas och det ar forst da resultaten till
fullo kan tillgodoraknas. Men redan nu visas indikationer pa att projekten rapporterat
in resultat som pa ett bra satt bidrar till genomforandet av programmet.
Det andra insatsomradet Öka konkurrenskraften i små och medelstora företag kom ocksa
igang val. Projektportfaljen bestar i tva stora regionomfattande projekt, varav ett ar en
riskkapitalfond. Sedan har det beviljats ett antal lite mindre lansoverskridande eller
lokala projekt som ar mer inriktade mot omraden tillexempel socialt entreprenorskap,
besoksnaring eller fordonsindustri. Totalt sett har det beviljats 16 projekt som
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tillsammans omfattar 98% av budgeten. Spridningen av projekt bedoms god med ett
storre affarsutvecklingsprojekt i grunden och flera mer begransade insatser som
komplement. Insatsomradet kommer med stor sannolikhet att na malen.
Det tredje insatsomradet Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla
sektorer kom igang lite mer forsiktigt med forstudier och mindre projekt. En forklaring
ar att detta ar ett nytt omrade i regionalfondssammanhand och adresserar delvis nya
aktorer an som tidigare ar bekanta i sammanhanget. Trots den nagot troga starten sa
har totalt 45 projekt beviljats (varav 13t ar forstudier) och 90% av budgeten ar nu
beviljad. Utsikterna for att na programmets mal ar goda.
Tillvaxtverket har regeringens uppdrag att administrera programmets genomforande,
vilket framst innebar att informera om programmet, arrangera utlysningar, folja
projekten under genomforandet samt betala ut EU-medlen.

Projekt som karakteriserar programmet
Totalt har 77st projekt beviljats stod och bidrar till att 97% av budgeten ar beslutad.
Programmet karaktariseras till stor de av ett fatal storre projekt som omfattar mer an
ett lan och i manga fall samtliga lan. Det har redan fran start funnits en stark vilja att
verka ”storregionalt”. Exempel pa projekt som arbetar pa detta satt ar ECS (East Central
Sweden) som arbetar utifran lanens smarta specialiseringsstrategier och genom detta
har pekat ut fyra stycken utmaningsomraden som ar gemensamma for Östra
Mellansverige. Detta ar ett satt att forsoka oka mervardet av insatser genom att arbeta
med mer effektiv resursallokering. Ett annat exempel ar Vaxtzon, ett projekt dar
regionens samtliga Scienceparks och inkubatorer samverkar for att alla foretag i
regionen ska fa tillgang till regionens samlade expertkompetens.
De stora regiongemensamma projekten kompletteras med mindre lansgemensamma
eller helt lokala projekt, men utgangspunkten har hela tiden varit att det ska finnas ett
mervarde for hela regionen aven om projektet bedrivs lokalt. Projekten drivs av aktorer
som kommuner, universitet, lansstyrelser, regioner, naringslivsorganisationer, kluster
och ekonomiska foreningar.
Den, till omfanget, storsta satsningen i Östra Mellansverige utgors av en agarkapitalfond
som for programperioden 2014–2020 har en total finansiering om 17,9 miljoner euro,
inklusive medfinansiering. Tillvaxtverket tecknade 2015 avtal med Almi Invest Östra
Mellansverige AB som utforare och forvaltare av fonden.
Pengarna ska investeras som agarkapital i sma och medelstora foretag (SMF) med
tillvaxtpotential och som huvudsakligen befinner sig i en tidig utvecklingsfas.
Investeringarna ska goras tillsammans med privata aktorer som investerar minst lika
mycket pengar i foretagen som fonden. Satsningen forvantas att bidra till att cirka 35
foretag far tillgang till agarkapital, vilket forvantas skapa minst 150 arbetstillfallen.
Hittills har fonden investerat i 26 bolag om totalt 4,8 miljoner euro.

Aktuellt under året
Under 2018 avslutades flera av de storre satsningarna och merparten aterkom i fortsattningsprojekt for att arbeta vidare och utveckla de tidigare insatserna. Detta ar naturligt da strukturforandring i denna stora omfattning tar tid. Under 2019 kommer ett
stort antal projekt att slutrapportera vilket medfor att det ar forst da resultaten fullstandigt kan tillgodogoras. I det stora hela kan det dock konstateras att projekten som beviljats ligger val i linje med intentionerna med programmet och bedoms kunna mota de utmaningar som inledningsvis pekades ut i Östra Mellansverige.
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