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Det regionala strukturfondsprogrammet i Mellersta
Norrland
Inledande översikt
Det regionala strukturfondsprogrammet Mellersta Norrland har som overgripande mal
att oka bade sysselsattningen och konkurrenskraften i regionens foretag. Det ska ske
genom insatser som ska starka konkurrenskraften hos regionens foretag och genom att
forbattra regionens tillganglighet och attraktivitet.
Programmet har en total budget pa 308 miljoner euro eller narmare 2,6 miljarder
kronor och fem insatsomraden:
1. Att starka forskning, teknisk utveckling och innovation
2. Att oka tillgangen till, anvandning av och kvalitet pa informations- och
kommunikationsteknik, IKT
3. Att oka sma och medelstora foretags konkurrenskraft
4. Att stodja overgangen till en koldioxidsnal ekonomi
5. Att framja hallbara transporter
Genomförande och typer av projekt
Programmet genomfors overgripande enligt plan. En stor del av projektmedlen, drygt
60 procent, och drygt 190 miljoner euro vilket motsvarar 1 594,1 miljoner kronor
(inklusive medfinansiering), har beslutats. Men det finns stora variationer mellan
insatsomradena. Inom insatsomradena 2, 3 och 5 ar det stor efterfragan och en stor
andel av budgeten har beslutats.
I insatsomrade 2 har fyra projekt beviljats hittills. Det finns tva olika typer av projekt:
utbyggnad av bredband (ortssammanbindande nat) samt insatser for utveckling av etjanster. Lansstyrelsen Vasternorrland ar projektagare till Sveriges storsta ERUFprojekt med fokus pa bredbandsutbyggnad. Projektet heter “Dig 2020” med drygt 27
miljoner euro eller drygt 226, 5 miljoner kronor i totalt stodberattigade kostnader for
utbyggnad i Vasternorrland. Forutom “Dig 2020” har ocksa Servanet AB, IP Only
Network och Kallbygdens fiberforening beviljats projekt dar samtliga har fokus pa
bredbandsutbyggnad i Jamtland. Totalt ar det beslutat om nastan 39 miljoner euro (ca
327 miljoner kronor).
I insatsomrade 3 har 25 projekt beviljats med en omslutning pa totalt 70 miljoner euro
(587,3 miljoner kronor). Manga av projekten ar inriktade pa ett av regionens
styrkeomraden, besoksnaringen. Projektportfoljen innehaller aven fyra
etableringsprojekt samt tva projekt inom inkubator/kuvosverksamhet. Insatsomradet
innehaller dessutom ett ramprogram for foretagsstod i Jamtland som ags av Region
Jamtland Harjedalen samt ett finansieringsinstrument (riskkapital) som drivs av Almi.
Resterande projekt ar en blandning av kompetenshojande projekt med fokus pa
affarsutveckling inom industri, digitalisering, integration, finansiering och
nyforetagande. 19 av projekten ags av privata aktorer/branschorganisationer/stiftelser
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och resterande sju ags av offentliga aktorer.
I insatsomrade 5 finns fyra beviljade projekt. Mittstraket (det storsta projektet inom
hela ERUF Mellersta Norrland) som fokuserar pa att genom investeringar och
strategiska satsningar lyfta landsvag och jarnvag langs E14 fran Sundsvall till
Storlien/Trondheim. Med koppling till Mittstraket finns ocksa projektet Hallbara resor
som fokuserar mer pa okad anvandning av kollektivtrafiken och de investeringar som
gors i Mittstraket. De tva ovriga ar Inlandsbanans projekt om omstallning till
fornyelsebara drivmedel samt Inlandsbanans investeringsprojekt i barighetshojning pa
strackan Branan-Brunflo. De fyra projekten har tillsammans en omslutning pa
49 miljoner euro, d.v.s. drygt 411 miljoner kronor.
Lagre andel av budgeten har beviljats i insatsomrade 1. Det beror framst pa regionala
prioriteringar av de stora infrastrukturprojekt som namns ovan, snarare an pa
bristande efterfragan. I projektportfoljen inom insatsomrade 1 finns sex beviljade
fullskaliga projekt, samt en forstudie. Mittuniversitetet ar projektagare till de flesta av
dessa. Projekten handlar framfor allt om satsningar pa att utveckla innovationsmiljoer
och kluster med koppling till regionens styrkeomraden enligt smart specialisering, och
kan i huvudsak delas in i tre kategorier: sport- och outdoor-branschen, projekt inom
digitalisering, samt projekt inom omradet energieffektivisering samt fornybara
material. De beviljade projekten har en total omslutning pa nastan 20 miljoner euro
(167,8 miljoner kronor).
I insatsomrade 4 ar det daremot framst en lag efterfragan, dvs. fa ansokningar, som
medfort att endast ett genomforandeprojekt har beviljats och endast tre procent av
budgeten ar intecknad vid 2016 ars utgang. Det enda genomforandeprojektet handlar
om att bygga laddstolpar/laddstationer for elbilar i Harnosands kommun. Den totala
omslutningen for de projekt som beviljats ar 558 664 euro (4 687191 kronor).
Tillvaxtverket har efter samrad med strukturfondspartnerskapet beslutat om ett
snabbspar for forstudier inom insatsomrade 4. Det har lett till att fyra forstudier
beviljats under aret. Forhoppningen ar att dessa forstudier ska leda till att det kommer
in fler ansokningar om genomforandeprojekt i kommande utlysningar. Tillvaxtverket
arbetar vidare aktivt med att oka intresset for insatsomradet genom att informera och
fora dialog med potentiella projektagare, anordna inspirationsdagar och ha
aterkommande dialogmoten med regionalt utvecklingsansvariga.
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