Norra
Mellansverige
Europeiska regionala
utvecklingsfonden
investerar i tillväxt
och sysselsättning

Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala
utvecklingsfonden cirka 1,29 miljarder kronor för tillväxt och
sysselsättning i Norra Mellansverige. Programmet omfattar
Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.
Det här informationsbladet ger en översikt över vilka insatser som kan stödjas inom programmet. Du får också kortfattat veta vem som kan söka stöd och hur det går till. Detaljerad information finns på tillvaxtverket.se
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Det regionala strukturfondsprogrammet i Norra
Mellansverige – en förlängning av Europa 2020-strategin
Programmet för Norra Mellansverige bygger på Europa 2020-strategin för en
smart, hållbar och inkluderande tillväxt. De valda insatsområdena bygger på
de behov och förutsättningar som finns i Norra Mellansverige och stämmer väl
överens med de regionala utvecklingsstrategierna.

Projektidé som
stärker den regionala
konkurrenskraften

Säkerställ offentlig och
eventuell privat
medfinansiering

Insatsområde och exempel på aktiviteter som kan få stöd
Ett projekt kan få stöd inom något av de fyra insatsområdena nedan.
Du hittar fler exempel på aktiviteter i programdokumentet på Tillväxtverkets
webbplats. Sök på EU-program och Norra Mellansverige.

Insatsområde 1
Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Lämna ansökan
till Tillväxtverket som
bereder ansökan

Strukturfondspartnerskapet
prioriterar bland godkända
projektansökningar

Särskilt mål
• Öka antalet innovativa små och medelstora företag.

Exempel på aktiviteter som kan få stöd

Tillväxtverket fattar beslut

• Insatser för att stärka de regionala innovationssystemens förmåga
att bidra till företagens forskning, innovation, produkt- och tjänsteutveckling.
• Investeringar i innovations-, test- och demonstrationsanläggningar.
• Insatser för tillämpad FoU med syfte att ta fram nya processer,
produkter, tjänster och forskningsresultat.
• Utveckling av regionala kluster med internationell potential.

Projektet kan starta

Arbetsgången för en projektansökan, för detaljerad information se sid 4.

• Erfarenhetsutbyte och samverkan mellan regionens innovationsmiljöer.
• Ökad samverkan mellan företag och forskningsinstitutioner.

Insatsområde 2
Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten
på informations- och kommunikationsteknik
Särskilda mål
• Ökat antal små och medelstora företag med tillgång till bredband med
hög kapacitet.
• Ökat antal små och medelstora företag som i samverkan med
offentlig sektor har utvecklat tillämpningar av informationsoch kommunikationsteknik (IKT).

Exempel på aktiviteter som kan få stöd
• Samverkanslösningar för att kartlägga behov, förutsättningar och
organisering för bredbandsinvesteringar med hög kapacitet.
• Utbyggnad och uppgradering av bredbandsnät med hög kapacitet.
• Tillvarata och utveckla nya offentliga IKT-lösningar som grund för att främja
företagsutveckling.
• Bygga upp, testa och driftsätta tekniska plattformar och testbäddar för
IKT-tillämpningar för företag.
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Insatsområde 3
Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
Särskilda mål
• Öka antalet nya företag med tillväxtpotential.
• Ökad tillväxt i regionens små och medelstora företag.

Exempel på aktiviteter som kan få stöd
• Kundanpassad rådgivning med ett hållbart perspektiv och förhållningssätt.
• Utveckling av inkubatorernas roll och verksamheter för att främja skapandet
av nya tillväxtföretag.
• Insatser för att öka möjligheterna till entreprenörskap och företagande samt
insatser för att utveckla och förbättra entreprenörskapsklimatet.
• Insatser för att fånga upp idéer och innovationer inom offentlig eller privat
sektor som kan leda till nya företag och ökat entreprenörskap.
• Utveckling av växande näringar, som till exempel kulturella och kreativa
näringar, vård och omsorg samt miljöteknik och miljötjänster.
• Utveckling av regionens besöksnäring.
• Stöd till små och medelstora företags internationalisering.
• Insatser i form av finansieringstekniska instrument.
• Medfinansiering av ramprojekt för företagsstöd via godkända
nationella stödförordningar.

Insatsområde 4
Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi
inom alla sektorer
Särskilda mål
• Minskade koldioxidutsläpp från små och medelstora företag.
• Förbättra koldioxidsnål teknik.

Exempel på aktiviteter som kan få stöd
• Insatser i syfte att öka företagens energieffektivitet såväl inom
transporter, processer som produktion och byggnader.
• Insatser för att ta fram verktyg, strategier och arbetsmetoder för
ökad användning av förnybar energi i företag.
• Attitydpåverkande åtgärder som stärker företagens användande av
koldioxidsnåla godstransporter och ökar kollektivt resande.
• Medfinansiering av ramprojekt för företagsstöd riktat till energieffektivisering
och förnybar energi, via godkända nationella stödförordningar.
• Tillämpad forskning och utveckling inom energiteknik och förnybar energi
som kan spridas till små och medelstora företag.
• Åtgärder som främjar samverkan och utveckling av nätverk och
kluster inom energiteknik och förnybar energi i syfte att uppnå en
koldioxidsnål ekonomi.
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Tillväxtverket
Swedish Agency for Economic
and Regional Growth
Tel 08-681 91 00
tillvaxtverket.se

Hur går det till att söka stöd?
Har du en projektidé som utvecklar den regionala konkurrenskraften?
Denna folder presenterar de fyra insatsområden som ingår i det regionala
strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige. På tillvaxtverket.se hittar
du vägledning för att söka stöd, information om urvalskriterier, aktuella
ansökningsomgångar, blanketter med mera.
Alla som söker stöd från strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige
måste ha medfinansiering, programmet finansierar max 50 procent av
projektet. Medfinansieringen kan vara både offentlig och privat.
Ansökan sker via webbtjänsten Min ansökan, som du hittar via en länk på
tillvaxtverket.se. För att din ansökan ska godkännas ska den uppfylla flera
kriterier. Bland annat ska den innehålla en grundlig projektbeskrivning
med specificerade kostnader.
Ta gärna kontakt med Tillväxtverket i Gävle innan du fyller i ansökan.
Helst redan på idéstadiet!

Vem kan söka stöd?
Den som söker stöd ska vara en juridisk person – privat eller offentligrättslig.
Universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller
statliga myndigheter är exempel på offentligrättsliga juridiska personer.

Strukturfondspartnerskap

Mer information och ansökan
Läs mer om de regionala
strukturfondsprogrammen
på tillvaxtverket.se
Vår adress är:
Tillväxtverket
Norra Mellansverige
(Drottninggatan 9, trapp
3) Box 3, 801 02 Gävle
E-post:
norramellansverige
@tillvaxtverket.se
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I varje programområde finns ett strukturfondspartnerskap som prioriterar mellan godkända projektansökningar. Partnerskapens ledamöter
representerar företroendevalda i kommuner och landsting, länsstyrelser,
arbetsförmedling, Försäkringskassan, intresseorganisationer, föreningar,
universitet och högskolor, näringslivets och arbetsmarknadens organisationer. Prioriteringen är bindande för beslut men det formella beslutet
fattas av Tillväxtverket.
Strukturfondsprogrammen följs upp av en övervakningskommitté med
representanter för myndigheter, civilsamhället och arbetsmarknadens
organisationer.

Tillväxtverket
Tillväxtverket har i uppdrag att förvalta tio av programmen inom Europeiska regionala utvecklingsfonden i Sverige. Det innebär bland annat att
informera om programmen, bereda ansökningar och betala ut EU-medel.
Tillväxtverket finns på nio orter i Sverige. Regional enhet mellersta
Sverige, Norra Mellansverige, ligger i Gävle.

INFO 0578 REV A. PRODUKTION: ORDFÖRRÅDET AB. TRYCK: DANAGÅRDLITHO AB. TRYCKT I 200 EX, MAJ 2016. DÄREFTER TRYCK VID BEHOV.

Aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar är exempel på privata
juridiska personer. Enskilda individer kan inte söka stöd och det är inte
möjligt att finansiera investeringar i enskilda företag genom programmet.
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