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2. ÖVERSIKT ÖVER GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA
PROGRAMMET (ARTIKLARNA 50.2 OCH 111.3 A I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)
2.1. Central information om genomförandet av det operativa programmet för det
aktuella året, inklusive uppgifter om finansieringsinstrument, med avseende på
ekonomiska uppgifter och indikatorer.
Det nationella regionalfondsprogrammet har under programperioden en budget på 266,5
miljoner euro inklusive nationell medfinansiering, vilket motsvarar 2.236 MSEK enligt
den av regeringen fastställda kursen 1 Euro = 8,39 SEK. Den fastställda kursen används
genomgående i rapporten när insatser i SEK redovisas. År 2016 beviljade Tillväxtverket
9 projekt med totala stödberättigande kostnader på 169 miljoner euro. Stödet motsvarar
66 procent av programmets sökbara medel. Totalt i programmet har 17 projekt beviljats
(18 inklusive ansökan om TA-medel, insatsområde 4) fram till och med december 2016,
vilket motsvarar 87 procent av programmet. Programmets insatsområden ska
åstadkomma en märkbar, strukturell förändring. Därför koncentreras medel till de
projekt som kan stödja den långsiktiga utvecklingen.

Ansökningsomgångar
I programmet har det under 2016 genomförts tre ansökningsomgångar, där
Tillväxtverket har mottagit 19 ansökningar med totala stödberättigande kostnader på
180 miljoner euro.
Utlysningstexterna har stämts av hos arbetsutskottet som är utsett av programmets
övervakningskommitté. Beslut om stöd i programmet fattas av Tillväxtverkets
Generaldirektör. Detta görs efter samråd, vid behov med myndigheterna; Vinnova,
Vetenskapsrådet och Statens energimyndighet, som tillsammans med Tillväxtverket tog
fram det nationella regionalfondsprogrammet. Tillväxtverket har under 2016 genomfört
tre samråd om inkomna ansökningar om stöd.
Den första ansökningsomgången under 2016 var riktad till insatsområde Stärka
forskning, teknisk utveckling och innovation och investeringsprioriteringen TO1a Att
förbättra forsknings- och innovationsinfrastrukturen och kapaciteten att utveckla
spetskompetens inom forskning och innovation samt främja kompetenscentrum, särskilt
sådana som är av europeiskt intresse. Ansökningsomgången resulterade i att
Tillväxtverket beslutade om stöd till två projekt med totala stödberättigande kostnader
på 23 miljoner euro. Utlysningstexten var skriven med utgångspunkten att det operativa
programmet anger att det är ESS i form av ERIC-konsor-tium som är stödmottagare
inom aktuell investeringsprioritering. Totalt i insatsområdet är 3 projekt beviljade med
totala stödberättigande kostnader på 46 miljoner euro.
Den andra ansökningsomgången i programmet var riktad till insatsområdet Stödja
övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer och
investeringsprioriteringen 4b Att främja energieffektivitet och användning av förnybar
energi i företag. Ansökningsomgången resulterade i att Tillväxtverket tog beslut om
stöd till 5 projekt med totala stödberättigande kostnader på 22 miljoner euro. Totalt för
investeringsprioriteringen är 12 projekt beviljade med totala stödberättigande kostnader
på 51 miljoner euro.
Den tredje ansökningsomgången var riktad till insatsområdet Stärka forskning, teknisk
utveckling och innovation och investeringsprioriteringen 1b Att stärka forskning, teknisk
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utveckling och innovation för att utveckla kopplingar och synergieffekter mellan
företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn.
Ansökningsomgången resulterade i att Tillväxtverket tog emot tio ansökningar om stöd
med totala stödberättigande kostnader på 11 miljoner euro. Utlysningstexten var skriven
med utgångspunkt att investeringsprioriteringen ska stödja regionalt förankrade
innovationsmiljöers samverkan över programområdes gränser. Beslut om stöd kommer
att fattas under 2017.
Det har beslutats om ytterligare 2 projekt i programmet under 2016. Ett projekt i
insatsområde 2 och ett projekt i insatsområde 3 (investeringsprioritering 4f). Se mer info
nedan under Finansieringsinstrument.

Finansieringsinstrument
Europeiska Investerings Fonden (EIF) har utsetts att genomföra holdingfonden (även
benämnd fond-i-fond) med ett sammanlagt kapital om 46 miljoner euro. 23 miljoner
euro kommer från EU och 23 miljoner euro är nationell offentlig medfinansiering. Ett
finansieringsavtal skrevs med EIF i april 2016. Stödberättigandeperioden då nya
investeringar ska genomföras pågår till och med 31 december 2023. Holdingfonden ska
utfästa kapital till privata venture capital-fonder som i sin tur ska investera i små och
medelstora tillväxtföretag i huvudsakligen tidiga faser. Satsningen förväntas bidra till att
fler privata venture capital-fonder etableras och att mer privat kapital tillförs sektorn.
Under 2016 har en upphandling av en fondförvaltare genomförts till den fond som ska
investera i ägarkapital i SMF med stor tillväxtpotential som arbetar med innovativa
varor och tjänster som har direkt eller indirekt klimatgasreducerande effekt, den så
kallade gröna fonden. I upphandlingen utsågs Almi Invest som fondförvaltare och ett
finansieringsavtal skrevs i oktober 2016. Fonden omfattar totalt 77 miljoner euro varav
medfinansieringen om 39 miljoner euro kommer från Statens energimyndighet och
ALMI Företagspartner AB.

Utbetalningar
Under 2016 har 24 utbetalningar till 15 olika projekt gjorts i det nationella
regionalfondsprogrammet. Under 2016 har 34 miljoner euro betalats ut vilket utgör 13
% av totala stödberättigande kostnader. Detta är också vad som totalt har betalats ut i
programmet.

Indikatorer
Utifrån beslutade projekt i programmet finns en ambition, som om den uppfylls kommer
göra att målen för aktivitetsindikatorerna i programmet uppfylls. Genomförandet och
rapporterandet av projekten har dock inte kommit så långt ännu att något utfall kan ses.
För mer info se avsnitt 11.1

Typer av projekt
I det nationella regionalfondsprogrammet finns ett flertal olika typer av projekt som har
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beviljats medel. i insatsområde 1 (Tematiskt Område 1 - TO1) finns etablering av
offentlig infrastruktur och utvärdering av dessa insatser. Inom insatsområde 3
(TO4) finns samverkans- och ramprojekt med Energimyndigheten som stödmottagare
tillsammans med ett flertal regionala samverkanspartners. Projekten omfattar hela
Sverige och bygger på befintliga strukturer.

Resultat och uppföljning
Under 2016 har uppföljning av projektens resultat påbörjats. I samband med att projekt
slutredovisas kommer en uppföljning av projektens bidrag till programmets
måluppfyllelse att ske. Under 2016 har två förstudier inom insatsområde 3 avslutats.
I förstudierna finns inga indikatorer att följa upp projekten på istället har den ena
förstudien lett till beslut om ett genomförandeprojekt under 2016 och den andra
förstudien förväntas leda till en ansökan om genomförandeprojekt under 2017.
Inom insatsområde 1 kan vi redan nu se att ett projekt kommer att uppnå målvärdet för
aktivitetsindikatorn Antal forskare som arbetar vid anläggningar med förbättrad
forskningsinfrastruktur. Inom projektet har det skapats 25 tjänster för forskare som
arbetar vid anläggningar med förbättrad forskningsinfrastruktur vilket kommer att
rapporteras vid projektavslut.
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3. GENOMFÖRANDE AV INSATSOMRÅDET (ARTIKEL 50.2 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)
3.1. Översikt över genomförandet
IdInsatsområde
numm
er

Sammanfattade uppgifter om viktiga händelser, betydande problem och vidtagna åtgärder under genomförandet
av insatsområdet

1

Totala stödberättigande kostnader i beviljade projekt hittills är 46 miljoner euro, vilket motsvarar 85 procent av
insatsområdets sökbara medel.

Stärka forskning, teknisk
utveckling och innovation

Inom investeringsprioritering 1a sker satsningar på investeringar i forskningsinfrastruktur vid European Spallation
Source (ESS) i Lund. Under 2016 har Tillväxtverket fattat beslut om stöd till projektet Spatial Research
Excellence by ESS (SREss) fas 2 slutprojekt. Projektets syfte är, genom att investera i en avgränsad del av
forskningsinfrastrukturen, lägga den avgörande basen för att det ska bli möjligt att slutföra och instrumentera
ESS.
Under 2016 har Tillväxtverket också fattat beslut om stöd till projektet Analys av SREss fas 1 och 2. Projektet
utgör projektutvärdering av projekten Spatial Research Excellence by ESS (SREss Fas 1 och fas 2) och är en del
av programutvärderingen för insatsområde 1. I utvärderingsgruppen finns det personer som har betydande
kunskap och erfarenhet samt en tydlig koppling till framstående kunskapsmiljöer inom området forskning, teknisk
utveckling och innovation. Hittills har projektet resulterat i en uppföljningsrapport som visar att projektet Spatial
Research Excellence by ESS SREss Fas 1 motsvarar förväntat utfall. Utvärderingen kommer också fram till att
utifrån uppföljningen av de aktiviteter som genomförts under SREss fas 1 bedöms grunden vara lagd för SREss
fas 2.
Investeringsprioritering 1b: En ansökningsomgång har genomförts under 2016. Beslut i ansökningsomgången
kommer att fattas under januari 2017.
2
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Öka små och medelstora
företags konkurrenskraft

Europeiska Investerings Fonden (EIF) har utsetts att genomföra holdingfonden (även benämnd fond-i-fond) med
ett sammanlagt kapital om 46 miljoner euro. 23 miljoner euro kommer från EU och 23 miljoner euro är nationell
offentlig medfinansiering. Ett finansieringsavtal skrevs med EIF i april 2016. Stödberättigandeperioden då nya
investeringar ska genomföras pågår till och med 31 december 2023. Holdingfonden ska utfästa kapital till privata
venture capital-fonder som i sin tur ska investera i små och medelstora tillväxtföretag i huvudsakligen tidiga faser.
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IdInsatsområde
numm
er

Sammanfattade uppgifter om viktiga händelser, betydande problem och vidtagna åtgärder under genomförandet
av insatsområdet
Satsningen förväntas bidra till att fler privata venture capital-fonder etableras och att mer privat kapital tillförs
sektorn.
EIF har genomfört en utlysning i Sverige för urval av 3 venture capital fonder som i sin tur ska investera i små
och medelstora företag. Det visade sig finnas ett stort intresse för deltagande i utlysningen som stängde den 14
september. EIF arbetar med urvalet utifrån genomförd utlysning.
Den första utbetalningen om 25% av utfäst kapital är genomförd till EIF, enligt EU 1303/2013 artikel 41.

3

Stödja övergången till en
koldioxidsnål ekonomi i
alla sektorer

Totala stödberättigande kostnader i beviljade projekt hittills är 129 miljoner euro, vilket motsvarar 83 procent av
insatsområdets sökbara medel.
Inom investeringsprioritering 4b har Tillväxtverket beviljat 5 projekt under 2016 som på olika sätt ska främja
energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag. Genomgripande mål för beslutade projekt är att de
olika insatserna ska leda till att SMF får en effektiv användning av energi. SMF ska också få kapacitet att fortsätta
minska sin specifika energianvändning på ett kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart sätt.
Genom att projekten i investeringsprioriteringen drivs av en nationell aktör får SMF över hela landet samma
möjligheter att arbeta med energieffektivisering. Detta genom bl.a. ekonomiskt stöd till energikartläggning och
miljöstudier. SMF får också tillgång till nationella nätverk där de kan kopplas samman med företag som arbetar
med likande utmaningar i andra delar av landet. Satsningarna kompletterar de regionala insatser som görs. De
regionala insatserna är just regionala och har mer riktade insatser mot teknisk utveckling av energieffektiva
lösningar och förnyelsebar energi.
För att motverka överlappningar mellan olika program och för att stärka kopplingar mellan olika projekt finns
projektet Klimatsynk. I projektet genomförs bl.a. projektkartläggning, spridningsaktiviteter, projektledarträffar
och kunskapsöverföring.
Den gröna fonden ska drivas i ett bolag i ALMI Investkoncernen, ALMI Invest Greentech AB. Uppstart av
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IdInsatsområde
numm
er

Sammanfattade uppgifter om viktiga händelser, betydande problem och vidtagna åtgärder under genomförandet
av insatsområdet
verksamheten pågår med bland annat rekrytering av VD och övrig personal. Perioden då nya investeringar ska
genomföras pågår till och med 30 juni 2023.
Den första utbetalningen om 25% av utfäst kapital är genomförd till ALMI
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Tekniskt stöd (TA)

Medlen för tekniskt stöd fördelas enligt beslut i övervakningskommittén. Medlen används till
övervakningskommitténs, den förvaltande myndighetens och revisionsmyndighetens kostnader för övervakning
och genomförande av det operativa programmet.
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3.2. Gemensamma och programspecifika indikatorer (artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013)
Andra prioriterade områden än tekniskt stöd
Insatsområde

1 - Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Investeringsprioritering

1a - Att förbättra forsknings- och innovations-infrastrukturen och kapaciteten att utveckla spetskompetens inom forskning och innovation samt
främja kompetenscentrum, särskilt sådana som är av europeiskt intresse

Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde, investeringsprioritering,
uppdelat per regionkategori för Eruf)
(1)

Idnummer

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

Målvärde
(2023) totalt

Målvärde
(2023) män

Målvärde
(2023) kvinnor

2016 Summa

F

CO25

Forskning, innovation: Antal
forskare som arbetar vid
anläggningar med förbättrad
forskningsinfrastruktur

heltidsekvivalent
er

Mer utvecklade

50,00

0,00

S

CO25

Forskning, innovation: Antal
forskare som arbetar vid
anläggningar med förbättrad
forskningsinfrastruktur

heltidsekvivalent
er

Mer utvecklade

50,00

50,00

F

101

Färdigställande av instrument i
en multidisciplinär
forskningsinfrastruktur

Antal

Mer utvecklade

2,00

0,00

S

101

Färdigställande av instrument i
en multidisciplinär
forskningsinfrastruktur

Antal

Mer utvecklade

2,00

2,00

2016 Män

2016 Kvinnor

Synpunkter
Inga avslutade projekt
under 2016.

Inga avslutade projekt
under 2016.

(1) S=(Selected) Insatser som valts ut, F=Fullt genomförda insatser
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(1)

Idnummer

Indikator

2015 Summa

2015 Män

2015 Kvinnor

2014 Summa

F

CO25

Forskning, innovation: Antal
forskare som arbetar vid
anläggningar med förbättrad
forskningsinfrastruktur

0,00

0,00

S

CO25

Forskning, innovation: Antal

25,00

0,00
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2014 Män

2014 Kvinnor
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(1)

Idnummer

Indikator

2015 Summa

2015 Män

2015 Kvinnor

2014 Summa

2014 Män

2014 Kvinnor

forskare som arbetar vid
anläggningar med förbättrad
forskningsinfrastruktur

SV

F

101

Färdigställande av instrument i
en multidisciplinär
forskningsinfrastruktur

0,00

0,00

S

101

Färdigställande av instrument i
en multidisciplinär
forskningsinfrastruktur

2,00

0,00
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Insatsområde

1 - Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Investeringsprioritering

1a - Att förbättra forsknings- och innovations-infrastrukturen och kapaciteten att utveckla spetskompetens inom forskning och innovation samt
främja kompetenscentrum, särskilt sådana som är av europeiskt intresse

Särskilt mål

1 - Inom instrumenten Accelerator och Scientific, etablera en multidisciplinär forskningsinfrastruktur som attraherar internationella forskare,
företag och myndigheter

Tabell 1: Resultatindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde och särskilt mål) – gäller även insatsområden för tekniskt stöd

SV

Idnumme
r

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

106

Etablering av
forskningsinfrastruktur av
nationell karaktär som är
riksdagsbeslutade

Antal

Mer utvecklade

2,00

2013

3,00

107

Forskare som arbetar på ESSanläggningen i Sverige

Antal

Mer utvecklade

70,00

2014

150,00

Idnumme
r

Indikator

106

Etablering av
forskningsinfrastruktur av
nationell karaktär som är
riksdagsbeslutade

107

Forskare som arbetar på ESSanläggningen i Sverige

2015 Summa

2015
Kvalitativa

Utgångsvärde

2014 Summa

Utgångså
r

Målvärde 2023

2016 Summa

2016
Kvalitativa

Synpunkter

Rapporteringsfrekvens – vartannat år.

0,00

Rapporteringsfrekvens – vartannat
år.Utgångsvärdet är fel uträknat och
förvaltande myndighet kommer skicka
in en ändring kring detta med ett lägre
värde än nuvarande utgångsvärde, även
en följdändring av målvärde.

2014
Kvalitativa

2,00
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Insatsområde

1 - Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Investeringsprioritering

1b - Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och
utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social
innovation, miljöinnovation, offentliga tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och
stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och
förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för allmänna ändamål

Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde, investeringsprioritering,
uppdelat per regionkategori för Eruf)
(1)

Idnummer

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

Målvärde
(2023) totalt

Målvärde
(2023) män

Målvärde
(2023) kvinnor

2016 Summa

F

CO01

Produktiv investering: Antal
företag som får stöd

Företag

Mer utvecklade

70,00

0,00

S

CO01

Produktiv investering: Antal
företag som får stöd

Företag

Mer utvecklade

70,00

0,00

F

CO26

Forskning, innovation: Antal
företag som samarbetar med
forskningsinstitutioner

Företag

Mer utvecklade

70,00

0,00

S

CO26

Forskning, innovation: Antal
företag som samarbetar med
forskningsinstitutioner

Företag

Mer utvecklade

70,00

0,00

F

CO27

Forskning, innovation: Privat
investering som matchar
offentligt stöd till innovationseller FoU-projekt

euro

Mer utvecklade

600 000,00

0,00

S

CO27

Forskning, innovation: Privat
investering som matchar
offentligt stöd till innovationseller FoU-projekt

euro

Mer utvecklade

600 000,00

0,00

2016 Män

2016 Kvinnor

Synpunkter

Inga projekt beviljades
medel under 2016.

Inga projekt beviljades
medel under 2016.

Inga projekt beviljades
medel under 2015.

(1) S=(Selected) Insatser som valts ut, F=Fullt genomförda insatser
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(1)

Idnummer

Indikator

F

CO01

Produktiv investering: Antal
företag som får stöd

2015 Summa

2015 Män

2015 Kvinnor

2014 Summa

0,00

2014 Män

2014 Kvinnor

0,00
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SV

(1)

Idnummer

Indikator

2015 Summa

2015 Män

2015 Kvinnor

2014 Summa

S

CO01

Produktiv investering: Antal
företag som får stöd

0,00

0,00

F

CO26

Forskning, innovation: Antal
företag som samarbetar med
forskningsinstitutioner

0,00

0,00

S

CO26

Forskning, innovation: Antal
företag som samarbetar med
forskningsinstitutioner

0,00

0,00

F

CO27

Forskning, innovation: Privat
investering som matchar
offentligt stöd till innovationseller FoU-projekt

0,00

0,00

S

CO27

Forskning, innovation: Privat
investering som matchar
offentligt stöd till innovationseller FoU-projekt

0,00

0,00
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2014 Män

2014 Kvinnor
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Insatsområde

1 - Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Investeringsprioritering

1b - Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och
utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social
innovation, miljöinnovation, offentliga tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och
stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och
förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för allmänna ändamål

Särskilt mål

1 - Ökad samverkan har uppnåtts mellan FoI-aktörer och FoI-konstellationer i olika regioner

Tabell 1: Resultatindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde och särskilt mål) – gäller även insatsområden för tekniskt stöd

SV

Idnumme
r

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

0102

Andel företag (10-249 anställda)
som samarbetar i sin
innovationsverksamhet

Andel i %

Mer utvecklade

Idnumme
r

Indikator

0102

Andel företag (10-249 anställda)
som samarbetar i sin
innovationsverksamhet

2015 Summa

2015
Kvalitativa

Utgångsvärde

40,79

2014 Summa

Utgångså
r
2010

Målvärde 2023

43,00

2016 Summa

2016
Kvalitativa

Synpunkter

Rapporteringsfrekvens – vartannat år.
Utgångsvärdet är fel uträknat och
förvaltande myndighet kommer skicka
in en ändring kring detta med ett lägre
värde än nuvarande utgångsvärde, även
en följdändring av målvärde. Det
senaste tillgängliga värdet för denna
resultatindikator härrör från 2014.
Eftersläpningen av statistikuppgifter
medför att siffrorna för 2016 kommer att
redovisas i en kommande
genomföranderapport.

2014
Kvalitativa

30,44

13

SV

Insatsområde

2 - Öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Investeringsprioritering

3d - Stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på regionala, nationella och internationella marknader och ägna sig åt
innovationsprocesser

Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde, investeringsprioritering,
uppdelat per regionkategori för Eruf)
(1)

Idnummer

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

Målvärde
(2023) totalt

Målvärde
(2023) män

Målvärde
(2023) kvinnor

2016 Summa

F

CO01

Produktiv investering: Antal
företag som får stöd

Företag

Mer utvecklade

60,00

0,00

S

CO01

Produktiv investering: Antal
företag som får stöd

Företag

Mer utvecklade

60,00

60,00

F

CO03

Produktiv investering: Antal
Företag
företag som får annat ekonomiskt
stöd än bidrag

Mer utvecklade

60,00

0,00

S

CO03

Produktiv investering: Antal
Företag
företag som får annat ekonomiskt
stöd än bidrag

Mer utvecklade

60,00

60,00

F

CO07

Produktiv investering: Privata
investeringar som matchar
offentligt stöd till små och
medelstora företag (annat än
bidrag)

euro

Mer utvecklade

57 008 040,00

0,00

S

CO07

Produktiv investering: Privata
investeringar som matchar
offentligt stöd till små och
medelstora företag (annat än
bidrag)

euro

Mer utvecklade

57 008 040,00

57 008 040,00

2016 Män

2016 Kvinnor

Synpunkter
Inga avslutade projekt
under 2016

Inga avslutade projekt
under 2016
.

Inga avslutade projekt
under 2016

(1) S=(Selected) Insatser som valts ut, F=Fullt genomförda insatser

SV

(1)

Idnummer

Indikator

2015 Summa

2015 Män

2015 Kvinnor

2014 Summa

F

CO01

Produktiv investering: Antal
företag som får stöd

0,00

0,00

S

CO01

Produktiv investering: Antal

0,00

0,00
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2014 Män

2014 Kvinnor

SV

(1)

Idnummer

Indikator

2015 Summa

2015 Män

2015 Kvinnor

2014 Summa

2014 Män

2014 Kvinnor

företag som får stöd

SV

F

CO03

Produktiv investering: Antal
företag som får annat ekonomiskt
stöd än bidrag

0,00

0,00

S

CO03

Produktiv investering: Antal
företag som får annat ekonomiskt
stöd än bidrag

0,00

0,00

F

CO07

Produktiv investering: Privata
investeringar som matchar
offentligt stöd till små och
medelstora företag (annat än
bidrag)

0,00

0,00

S

CO07

Produktiv investering: Privata
investeringar som matchar
offentligt stöd till små och
medelstora företag (annat än
bidrag)

0,00

0,00
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Insatsområde

2 - Öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Investeringsprioritering

3d - Stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på regionala, nationella och internationella marknader och ägna sig åt
innovationsprocesser

Särskilt mål

1 - Ökad volym investerat kapital (ERDF-medel undantaget) i små- och medelstora företag.

Tabell 1: Resultatindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde och särskilt mål) – gäller även insatsområden för tekniskt stöd

SV

Idnumme
r

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

0302

Omsättning i SMF

MSEK

Mer utvecklade

1 589 965,00

2011

1 700 000,00

Rapporteringsfrekvens – vartannat år.
Det senaste tillgängliga värdet för denna
resultatindikator härrör från 2014.
Eftersläpningen av statistikuppgifter
medför att siffrorna för 2016 kommer att
redovisas i en kommande
genomföranderapport.

201

Investeringsvolym i riskkapital

MSEK

Mer utvecklade

1 817,00

2012

1 950,00

Rapporteringsfrekvens – vartannat år.
Det senaste tillgängliga värdet för denna
resultatindikator härrör från 2014.
Eftersläpningen av statistikuppgifter
medför att siffrorna för 2016 kommer att
redovisas i en kommande
genomföranderapport.

Idnumme
r

Indikator

0302

Omsättning i SMF

201

Investeringsvolym i riskkapital

2015 Summa

2015
Kvalitativa

Utgångsvärde

2014 Summa

Utgångså
r

Målvärde 2023

2016 Summa

2016
Kvalitativa

Synpunkter

2014
Kvalitativa

1 740 937,00
2 571,00
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Insatsområde

2 - Öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Investeringsprioritering

3d - Stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på regionala, nationella och internationella marknader och ägna sig åt
innovationsprocesser

Särskilt mål

2 - Ökat finansiellt engagemang från institutionella placerare genom att främja tillkomsten av fler privata investerare på venture-capitalmarknaden i
Sverige

Tabell 1: Resultatindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde och särskilt mål) – gäller även insatsområden för tekniskt stöd

SV

Idnumme
r

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

202

Investeringsvolym i privat
riskkapital

MSEK

Mer utvecklade

Idnumme
r

Indikator

202

Investeringsvolym i privat
riskkapital

2015 Summa

2015
Kvalitativa

Utgångsvärde

1 032,00

2014 Summa

Utgångså
r
2012

Målvärde 2023

1 120,00

2016 Summa

2016
Kvalitativa

Synpunkter

Rapporteringsfrekvens – vartannat år.
Det senaste tillgängliga värdet för denna
resultatindikator härrör från 2014.
Eftersläpningen av statistikuppgifter
medför att siffrorna för 2016 kommer att
redovisas i en kommande
genomföranderapport.

2014
Kvalitativa

1 882,00
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Insatsområde

3 - Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer

Investeringsprioritering

4b - Att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag

Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde, investeringsprioritering,
uppdelat per regionkategori för Eruf)

SV

(1)

Idnummer

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

Målvärde
(2023) totalt

F

CO01

Produktiv investering: Antal
företag som får stöd

Företag

Mer utvecklade

1 540,00

0,00

Inga avslutade projekt
under 2016

S

CO01

Produktiv investering: Antal
företag som får stöd

Företag

Mer utvecklade

1 540,00

6 235,00

Beviljade projekt
förväntar sig nå högre
än programmets mål
för denna indikator.
Det är för tidigt att
avgöra om projekten
kan nå upp till sina
mål.

F

CO02

Produktiv investering: Antal
företag som får bidrag

Företag

Mer utvecklade

140,00

0,00

Inga avslutade projekt
under 2016

S

CO02

Produktiv investering: Antal
företag som får bidrag

Företag

Mer utvecklade

140,00

1 260,00

Beviljade projekt
förväntar sig nå högre
än programmets mål
för denna indikator.
Det är för tidigt att
avgöra om projekten
kan nå upp till sina
mål.

F

CO04

Produktiv investering: Antal
företag som får annat stöd än
ekonomiskt

Företag

Mer utvecklade

1 400,00

0,00

Inga avslutade projekt
under 2016

S

CO04

Produktiv investering: Antal
företag som får annat stöd än
ekonomiskt

Företag

Mer utvecklade

1 400,00

4 975,00

Beviljade projekt
förväntar sig nå högre
än programmets mål
för denna indikator.
Det är för tidigt att
avgöra om projekten
kan nå upp till sina
mål.

F

CO06

Produktiv investering: Privata

euro

Mer utvecklade

3 000 000,00

0,00

Inga avslutade projekt

18

Målvärde
(2023) män

Målvärde
(2023) kvinnor

2016 Summa

2016 Män

2016 Kvinnor

Synpunkter

SV

(1)

Idnummer

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

Målvärde
(2023) totalt

Målvärde
(2023) män

Målvärde
(2023) kvinnor

2016 Summa

investeringar som matchar
offentligt stöd till företag
(bidrag)
S

CO06

Produktiv investering: Privata
investeringar som matchar
offentligt stöd till företag
(bidrag)

2016 Män

2016 Kvinnor

Synpunkter
under 2016

euro

Mer utvecklade

3 000 000,00

5 256 257,00

Beviljade projekt
förväntar sig nå högre
än programmets mål
för denna indikator.
Det är för tidigt att
avgöra om projekten
kan nå upp till sina
mål.

(1) S=(Selected) Insatser som valts ut, F=Fullt genomförda insatser

SV

(1)

Idnummer

Indikator

2015 Summa

2015 Män

2015 Kvinnor

2014 Summa

F

CO01

Produktiv investering: Antal
företag som får stöd

0,00

0,00

S

CO01

Produktiv investering: Antal
företag som får stöd

1 660,00

0,00

F

CO02

Produktiv investering: Antal
företag som får bidrag

0,00

0,00

S

CO02

Produktiv investering: Antal
företag som får bidrag

1 260,00

0,00

F

CO04

Produktiv investering: Antal
företag som får annat stöd än
ekonomiskt

0,00

0,00

S

CO04

Produktiv investering: Antal
företag som får annat stöd än
ekonomiskt

1 400,00

0,00

F

CO06

Produktiv investering: Privata
investeringar som matchar
offentligt stöd till företag
(bidrag)

0,00

0,00

S

CO06

Produktiv investering: Privata
investeringar som matchar
offentligt stöd till företag
(bidrag)

5 256 257,00

0,00
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2014 Män

2014 Kvinnor

SV

Insatsområde

3 - Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer

Investeringsprioritering

4b - Att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag

Särskilt mål

1 - Ökad energieffektivisering i små och medelstora företag.

Tabell 1: Resultatindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde och särskilt mål) – gäller även insatsområden för tekniskt stöd

SV

Idnumme
r

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

401

Slutlig energianvändning per
förädlingsvärde för små- och
medelstora industriföretag

MWh per MSEK

Mer utvecklade

Idnumme
r

Indikator

401

Slutlig energianvändning per
förädlingsvärde för små- och
medelstora industriföretag

2015 Summa

2015
Kvalitativa

Utgångsvärde

79,20

2014 Summa

Utgångså
r
2011

Målvärde 2023

71,30

2016 Summa

2016
Kvalitativa

Synpunkter

Utgångsvärdet är fel uträknat och
förvaltande myndighet kommer skicka
in en ändring kring detta med ett lägre
värde än nuvarande utgångsvärde, även
en följdändring av målvärde. Det
senaste tillgängliga värdet för denna
resultatindikator härrör från 2014.
Eftersläpningen av statistikuppgifter
medför att siffrorna för 2016 kommer att
redovisas i en kommande
genomföranderapport.

2014
Kvalitativa

44,90
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Insatsområde

3 - Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer

Investeringsprioritering

4f - Främja forskning och innovation i samt tillämpning av koldioxidsnål teknik

Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde, investeringsprioritering,
uppdelat per regionkategori för Eruf)
(1)

Idnummer

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

Målvärde
(2023) totalt

Målvärde
(2023) män

Målvärde
(2023) kvinnor

2016 Summa

F

CO01

Produktiv investering: Antal
företag som får stöd

Företag

Mer utvecklade

50,00

0,00

S

CO01

Produktiv investering: Antal
företag som får stöd

Företag

Mer utvecklade

50,00

50,00

F

CO03

Produktiv investering: Antal
Företag
företag som får annat ekonomiskt
stöd än bidrag

Mer utvecklade

50,00

0,00

S

CO03

Produktiv investering: Antal
Företag
företag som får annat ekonomiskt
stöd än bidrag

Mer utvecklade

50,00

50,00

F

CO07

Produktiv investering: Privata
investeringar som matchar
offentligt stöd till små och
medelstora företag (annat än
bidrag)

euro

Mer utvecklade

63 632 000,00

0,00

S

CO07

Produktiv investering: Privata
investeringar som matchar
offentligt stöd till små och
medelstora företag (annat än
bidrag)

euro

Mer utvecklade

63 632 000,00

63 632 000,00

2016 Män

2016 Kvinnor

Synpunkter
Inga avslutade projekt
under 2016

.Inga avslutade projekt
under 2016

Inga avslutade projekt
under 2016

(1) S=(Selected) Insatser som valts ut, F=Fullt genomförda insatser

SV

(1)

Idnummer

Indikator

2015 Summa

2015 Män

2015 Kvinnor

2014 Summa

F

CO01

Produktiv investering: Antal
företag som får stöd

0,00

0,00

S

CO01

Produktiv investering: Antal
företag som får stöd

0,00

0,00
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2014 Män

2014 Kvinnor

SV

SV

(1)

Idnummer

Indikator

2015 Summa

2015 Män

2015 Kvinnor

2014 Summa

F

CO03

Produktiv investering: Antal
företag som får annat ekonomiskt
stöd än bidrag

0,00

0,00

S

CO03

Produktiv investering: Antal
företag som får annat ekonomiskt
stöd än bidrag

0,00

0,00

F

CO07

Produktiv investering: Privata
investeringar som matchar
offentligt stöd till små och
medelstora företag (annat än
bidrag)

0,00

0,00

S

CO07

Produktiv investering: Privata
investeringar som matchar
offentligt stöd till små och
medelstora företag (annat än
bidrag)

0,00

0,00
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2014 Män

2014 Kvinnor

SV

Insatsområde

3 - Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer

Investeringsprioritering

4f - Främja forskning och innovation i samt tillämpning av koldioxidsnål teknik

Särskilt mål

1 - Ökad tillgång till riskkapital för den primära målgruppen

Tabell 1: Resultatindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde och särskilt mål) – gäller även insatsområden för tekniskt stöd

SV

Idnumme
r

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

0406

Omsättning i små och medelstora
miljöföretag

MSEK
(nettoomsättning)

Mer utvecklade

61 504,00

2012

68 227,00

Rapporteringsfrekvens – vartannat år.
Det senaste tillgängliga värdet för denna
resultatindikator härrör från 2014.
Eftersläpningen av statistikuppgifter
medför att siffrorna för 2016 kommer att
redovisas i en kommande
genomföranderapport.

402

Investeringsvolym i riskkapital
inom energi och miljöteknik

MSEK

Mer utvecklade

79,00

2012

230,00

Rapporteringsfrekvens – vartannat år.
Det senaste tillgängliga värdet för denna
resultatindikator härrör från 2014.
Eftersläpningen av statistikuppgifter
medför att siffrorna för 2016 kommer att
redovisas i en kommande
genomföranderapport.

Idnumme
r

Indikator

0406

Omsättning i små och medelstora
miljöföretag

402

Investeringsvolym i riskkapital
inom energi och miljöteknik

2015 Summa

2015
Kvalitativa

Utgångsvärde

2014 Summa

Utgångså
r

Målvärde 2023

2016 Summa

2016
Kvalitativa

Synpunkter

2014
Kvalitativa

73 119,00
84,00
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SV

Prioriterade områden för tekniskt stöd
Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde, investeringsprioritering,
uppdelat per regionkategori för Eruf)
Insatsområde

4 - Tekniskt stöd (TA)

(1)

Idnummer

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

Målvärde
(2023) totalt

Målvärde
(2023) män

Målvärde
(2023) kvinnor

2016 Summa

F

100

Utbetalade medel av
programmets totala budget

Andel i %

100,00

25,00

S

100

Utbetalade medel av
programmets totala budget

Andel i %

100,00

100,00

F

200

Externa utvärderingar som har
Antal
genomförts under programperiod

15,00

0,00

S

200

Externa utvärderingar som har
Antal
genomförts under programperiod

15,00

15,00

F

300

Antalet anställda
(årsarbetskrafter) vilkas löner
medfinansieras av TA

Årsarbetskrafter

17,35

S

300

Antalet anställda
(årsarbetskrafter) vilkas löner
medfinansieras av TA

Årsarbetskrafter

17,35

2016 Män

2016 Kvinnor

Synpunkter

Inga externa
utvärderingar slutförda
under 2016.

(1) S=(Selected) Insatser som valts ut, F=Fullt genomförda insatser

SV

(1)

Idnummer

Indikator

2015 Summa

F

100

Utbetalade medel av
programmets totala budget

0,00

S

100

Utbetalade medel av
programmets totala budget

0,00

F

200

Externa utvärderingar som har
genomförts under programperiod

S

200

Externa utvärderingar som har
genomförts under programperiod

2015 Män

2015 Kvinnor

2014 Summa

2014 Män

2014 Kvinnor

0,00
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SV

(1)

Idnummer

Indikator

F

300

Antalet anställda
(årsarbetskrafter) vilkas löner
medfinansieras av TA

S

300

Antalet anställda
(årsarbetskrafter) vilkas löner
medfinansieras av TA

2015 Summa

2015 Män

2015 Kvinnor

2014 Summa

2014 Män

2014 Kvinnor

5,20
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Tabell 3B: Antal företag som får stöd från det operativa programmet exklusive multipla bidrag till samma företag
Indikator

Antal företag som får
stöd från det operativa
programmet exklusive
multipelt stöd

CO03 - Produktiv investering: Antal företag som
får annat ekonomiskt stöd än bidrag
CO02 - Produktiv investering: Antal företag som
får bidrag
CO04 - Produktiv investering: Antal företag som
får annat stöd än ekonomiskt
CO01 - Produktiv investering: Antal företag som
får stöd

SV

26
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Tabell 5: Uppgifter om delmål och mål som fastställs i resultatramen

SV

Insatso
mråde

Ind
type

ID

Indicator

Mätenhet

Fund

Category of region

1

F

01

Utgifter

EURO

Eruf

Mer utvecklade

34 340 451,00

1

I

1

Projekterat antal
Antal
instrument i en
multidisciplinär
forskningsinfrastruktu
r baserat på projekt
som finansierats

Eruf

Mer utvecklade

0,00

1

O

101

Färdigställande av
Antal
instrument i en
multidisciplinär
forskningsinfrastruktu
r

Eruf

Mer utvecklade

0,00

2

F

01

Utgifter

Eruf

Mer utvecklade

0,00

2

I

2

Antal företag som får Antal
annat ekonomiskt
stöd än bidrag baserat
på projekt som
finansierar
investeringar i
portföljföretag

Eruf

Mer utvecklade

0,00

2

O

CO03

Produktiv investering: Enterprises
Antal företag som får
annat ekonomiskt
stöd än bidrag

Eruf

Mer utvecklade

0,00

3

F

01

Utgifter

Eruf

Mer utvecklade

1 971 942,00

3

I

2

Antal företag som får Antal
annat ekonomiskt
stöd än bidrag baserat
på projekt som
finansierar
investeringar i
portföljföretag

Eruf

Mer utvecklade

0,00

3

O

CO03

Produktiv investering: Enterprises
Antal företag som får
annat ekonomiskt
stöd än bidrag

Eruf

Mer utvecklade

0,00

3

O

CO04

Produktiv investering: Enterprises
Antal företag som får
annat stöd än
ekonomiskt

Eruf

Mer utvecklade

0,00

Insatso
mråde

Ind
type

ID

Indicator

Mätenhet

Fund

1

F

01

Utgifter

EURO

Eruf

Mer utvecklade

1

I

1

Projekterat antal
instrument i en
multidisciplinär
forskningsinfrastrukt
ur baserat på projekt

Antal

Eruf

Mer utvecklade

EURO

EURO

Category of region

2016 Cum total

2015 Cum total

2016 Cum men

2014 Cum total

27

2016 Cum women

2016 Annual total

2016 Annual total men

2016 Annual total women

Observations
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Insatso
mråde

Ind
type

ID

1

O

101

2

F

2

Indicator

Mätenhet

Fund

Category of region

Färdigställande av
instrument i en
multidisciplinär
forskningsinfrastrukt
ur

Antal

Eruf

Mer utvecklade

01

Utgifter

EURO

Eruf

Mer utvecklade

I

2

Antal företag som får Antal
annat ekonomiskt
stöd än bidrag
baserat på projekt
som finansierar
investeringar i
portföljföretag

Eruf

Mer utvecklade

2

O

CO03 Produktiv
investering: Antal
företag som får annat
ekonomiskt stöd än
bidrag

Enterprises

Eruf

Mer utvecklade

3

F

01

Utgifter

EURO

Eruf

Mer utvecklade

3

I

2

Antal företag som får Antal
annat ekonomiskt
stöd än bidrag
baserat på projekt
som finansierar
investeringar i
portföljföretag

Eruf

Mer utvecklade

3

O

CO03 Produktiv
investering: Antal
företag som får annat
ekonomiskt stöd än
bidrag

Enterprises

Eruf

Mer utvecklade

3

O

CO04 Produktiv
investering: Antal
företag som får annat
stöd än ekonomiskt

Enterprises

Eruf

Mer utvecklade

2015 Cum total

2014 Cum total

Milestone for 2018 total

Milestone for 2018 men

Observations

som finansierats

Ind
type

ID

Indicator

Mätenhet

Fund

Category of region

1

F

01

Utgifter

EURO

Eruf

Mer utvecklade

5 444 380

1

I

1

Projekterat antal
Antal
instrument i en
multidisciplinär
forskningsinfrastruktu
r baserat på projekt
som finansierats

Eruf

Mer utvecklade

2

1

O

101

Färdigställande av
Antal
instrument i en
multidisciplinär
forskningsinfrastruktu
r

Eruf

Mer utvecklade

0

2

F

01

Utgifter

Eruf

Mer utvecklade

11 565 644

2

I

2

Antal företag som får Antal

Eruf

Mer utvecklade

15

Insatso
mråde

SV

EURO

Milestone for 2018 women

Final target (2023) total

Final target (2023) men

Final target (2023) women

54 443 802,00

2,00

46 262 578,00
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Insatso
mråde

Ind
type

ID

Indicator

Mätenhet

Fund

Category of region

Milestone for 2018 total

Milestone for 2018 men

Milestone for 2018 women

Final target (2023) total

Final target (2023) men

Final target (2023) women

annat ekonomiskt
stöd än bidrag baserat
på projekt som
finansierar
investeringar i
portföljföretag

SV

2

O

CO03

Produktiv investering: Enterprises
Antal företag som får
annat ekonomiskt
stöd än bidrag

Eruf

Mer utvecklade

0

3

F

01

Utgifter

Eruf

Mer utvecklade

46 537 062,00

3

I

2

Antal företag som får Antal
annat ekonomiskt
stöd än bidrag baserat
på projekt som
finansierar
investeringar i
portföljföretag

Eruf

Mer utvecklade

10

3

O

CO03

Produktiv investering: Enterprises
Antal företag som får
annat ekonomiskt
stöd än bidrag

Eruf

Mer utvecklade

0

3

O

CO04

Produktiv investering: Enterprises
Antal företag som får
annat stöd än
ekonomiskt

Eruf

Mer utvecklade

350

EURO

60,00

155 123 540,00

50,00

1 400,00
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3.4. Ekonomiska uppgifter (artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013)
Tabell 6: Finansiella uppgifter på insatsområdes- och programnivå
(i enlighet med tabell 2 i bilaga II till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1011/2014 (Modell för överföring av ekonomiska uppgifter)

Insatsomr
åde

Fond

Regionkategori

Beräknings
grund

1

Eruf

Mer utvecklade

Summa

2

Eruf

Mer utvecklade

Offentliga

3

Eruf

Mer utvecklade

Summa

4

Eruf

Mer utvecklade

Offentliga

Summa

Eruf

Mer
utvecklade

Slutsumm
a

SV

Summa fond

Medfinansieringsgr
ad

Total
stödberättigande
kostnad för insatser
som valts ut för
stöd

Andel av det totala
anslaget som de
valda insatserna
omfattar

Offentlig
stödberättigande
kostnad för insatser
som valts ut för
stöd

Totala
stödberättigande
utgifter som
deklarerats av
stödmottagare till
den förvaltande
myndigheten

Andel av det totala
anslaget som
omfattas av
stödberättigande
utgifter som
deklarerats av
stödmottagare

Antal utvalda
insatser

54 443 802,00

50,00

46 277 231,94

85,00%

23 138 615,97

34 340 451,49

63,08%

3

46 262 578,00

50,00

46 245 530,39

99,96%

23 122 765,20

0,00

0,00%

1

155 123 540,00

50,00

128 686 308,82

82,96%

64 343 154,71

1 971 941,72

1,27%

13

10 659 580,00

50,00

10 352 584,03

97,12%

5 176 292,01

0,00

0,00%

1

266 489 500,00

50,00

231 561 655,18

86,89%

115 780 827,89

36 312 393,21

13,63%

18

266 489 500,00

50,00

231 561 655,18

86,89%

115 780 827,89

36 312 393,21

13,63%

18
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Tabell 7: Uppdelning av de kumulativa ekonomiska uppgifterna efter insatskategori för Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden (artikel 112.1 och 2.5 i
förordning (EU) nr 1303/2013 och artikel 5 i förordning (EU) nr 1304/2013)
Insatsområde

Utgiftens beskaffenhet
Fond

SV

Regionkategori

1

Eruf

Mer utvecklade

1

Eruf

Mer utvecklade

2

Eruf

Mer utvecklade

2

Eruf

Mer utvecklade

3

Eruf

Mer utvecklade

3

Eruf

3

Kategoriseringsaspekter
Insatstyp

Finansieringsfo
rm

Territoriell
aspekt

Territoriell
genomförande
mekanism

Tematiskt mål

Finansiella uppgifter
ESF:s
andratema

Näringsgren

Område(n) eller
region(er)

Total
stödberättigand
e kostnad för
insatser som
valts ut för stöd

Offentlig
stödberättigand
e kostnad för
insatser som
valts ut för stöd

Totala
stödberättigand
e utgifter som
deklarerats av
stödmottagare
till den
förvaltande
myndigheten

Antal utvalda
insatser

058

01

01

07

01

24

SEZZ

46 277 231,94

23 138 615,97

34 340 451,49

3

001

03

01

07

03

16

SEZZ

46 245 530,39

23 122 765,20

0,00

1

Mer utvecklade

001

03

01

07

04

16

SEZZ

77 473 182,36

38 736 591,18

0,00

1

Eruf

Mer utvecklade

068

01

01

07

04

18

SEZZ

4 499 520,50

2 249 760,31

452 032,54

5

3

Eruf

Mer utvecklade

068

01

02

07

04

24

SEZZ

46 713 605,96

23 356 803,22

1 519 909,18

7

4

Eruf

Mer utvecklade

4

Eruf

Mer utvecklade

121

01

02

07

18

SEZZ

10 352 584,03

5 176 292,01

0,00

1
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Tabell 8: Utnyttjande av korsfinansiering
1
Utnyttjande av
korsfinansiering

SV

2
Insatsområ
de

3
Stödbelopp från EU
som är avsett för
korsfinansiering, på
grundval av de
insatser som valts ut
(euro).

4
Andel av det totala
EU-anslaget till
insatsområdet (%)
(3/totalt anslag till
insatsområdet *100).

32

5
Stödberättigande
utgifter som utnyttjats
inom ramen för
korsfinansiering och
som stödmottagaren
redovisat för den
förvaltande
myndigheten (euro).

6
Andel av det totala
anslaget till
insatsområdet (%)
(5/totalt anslag till
insatsområdet*100).

SV

Tabell 9: Kostnader för insatser som genomförts utanför programområdet (Eruf och Sammanhållningsfonden inom målet Investering för tillväxt och
sysselsättning).
1

2

3

Insatsområde Stödbelopp som är avsett för
insatser som genomförs
utanför programområdet på
grundval av de insatser som
valts ut (euro).

SV

4

Andel av det totala anslaget
till insatsområdet (%)
(3/totalt anslag till
insatsområdet*100).

5

Stödberättigande utgifter som
uppstått inom ramen för
insatser som genomförts
utanför programområdet och
som stödmottagaren
redovisats för den förvaltande
myndigheten (euro).

1

0,00

0,00

2

0,00

0,00

3

0,00

0,00

4

0,00

0,00

33

Andel av det totala anslaget
till insatsområdet (%)
(5/totalt anslag till
insatsområdet*100).

SV

Tabell 10: Utgifter som uppstått utanför unionen (ESF)
Utgifter som förväntas uppstå
utanför unionen inom de tematiska
målen 8 och 10, på grundval av de
insatser som valts ut (euro)

SV

Andel av det totala anslagsbeloppet
(unionens och medlemsstatens
bidrag) till ESF-programmet eller
ESF:s del av ett program som
finansieras av flera fonder (%)
(1/totalt anslagsbelopp (unionens
och medlemsstatens bidrag) till
ESF-programmet eller ESF:s del av
ett program som finansieras av flera
fonder * 100)

34

Stödberättigande utgifter som
uppstått utanför unionen och som
stödmottagaren deklarerat till den
förvaltande myndigheten (euro)

Andel av det totala anslagsbeloppet
(unionens och medlemsstatens
bidrag) till ESF-programmet eller
ESF:s del av ett program som
finansieras av flera fonder (%)
(3/totalt anslagsbelopp (unionens
och medlemsstatens bidrag) till
ESF-programmet eller ESF:s del av
ett program som finansieras av flera
fonder * 100)

SV

4. UTVÄRDERINGSSAMMANFATTNING
Sammanfattning av resultaten av alla utvärderingar av programmet som har blivit tillgängliga under
föregående räkenskapsår, med uppgift om titeln på och referensperioden för de utvärderingsrapporter som
använts
Ej aktuellt. Inga utvärderingsrapporter har blivit tillgängliga under 2016.

SV
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6. PROBLEM SOM PÅVERKAR PROGRAMMETS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER SOM
VIDTAGITS (ARTIKEL 50.2 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)
a) Problem som påverkar programmets resultat och åtgärder som vidtagits
Några större problem i programgenomförandet ser vi inte i det Nationella
Regionalfondsprogrammet.

SV
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b) En bedömning av huruvida de framsteg som gjorts är tillräckliga för att säkerställa att målen
uppfylls, med uppgift om eventuella korrigerande åtgärder som vidtagits eller planerats, i
tillämpliga fall.

SV
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7. SAMMANFATTNING FÖR ALLMÄNHETEN
En sammanfattning för allmänheten av innehållet i de årliga och de slutliga genomföranderapporterna ska
offentliggöras och överföras som en separat fil i form av en bilaga till den årliga och den slutliga
genomföranderapporten.
Du kan ladda upp eller hitta sammanfattningen för allmänheten under Allmänt > Dokument i SFC2014

SV
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8. RAPPORT OM GENOMFÖRANDE AV FINANSIERINGSINSTRUMENT

I. Från vilket program och vilken prioritering eller åtgärd ESI-fondernas stöd
kommer (artikel 46.2 a i förordning (EU) nr 1303/2013)
1. Insatsområden eller prioriterade åtgärder som stöder finansieringsinstrumentet,
inklusive fondandelsfond i ESI-fondsprogrammet.
1.1. Insatsområde som stöder finansieringsinstrumentet i
ESI-fondsprogrammet

2 - Öka små och medelstora
företags konkurrenskraft

2. Namnet på den eller de ESI-fonder som stöder
finansieringsinstrumentet inom insatsområdet eller den
prioriterade åtgärden

Eruf

3. Det eller de tematiska mål som avses i artikel 9 första
stycket i förordning (EU) nr 1303/2013 och som får
stöd från finansieringsinstrumentet

03 - Öka
konkurrenskraften hos små
och medelstora företag,
jordbrukssektorn (för
EJFLU) och fiske- och
vattenbrukssektorn (för
EHFF)

3.1. Belopp av ESI-fonder som anslagits detta tematiska
mål (frivilligt)

23 122 765,00

4. Andra ESI-fondprogram som ger bidrag till finansieringsinstrumentet
4.1. CCI-numret för varje övrigt ESI-fondprogram som
ger bidrag till finansieringsinstrumentet
30. Datum för slutförande av förhandsbedömningen

2015-feb-06

31. Val av organ som genomför finansieringsinstrumentet
31.1. Har urval- eller utnämningsprocessen redan inletts

Ja

II. Beskrivning av finansieringsinstrumentet och genomförandebestämmelserna
(artikel 46.2 b i förordning (EU) nr 1303/2013)
5. Finansieringsinstrumentets namn

Swedish Venture Initiative

6. Den officiella adressen/företagsadressen (land och
stad) för finansieringsinstrumentet

Avenue J.F. Kennedy 37 B,
Luxemburg / Stockholm,
Sverige

7. Genomförandebestämmelser
7.1. Finansieringsinstrument som inrättats på unionsnivå
och förvaltas direkt eller indirekt av kommissionen vilka
avses i artikel 38.1 a i förordning (EU) nr 1303/2013, och
som får bidrag från ESI-fondsprogrammet.

Nej

7.1.1. Namnet på finansieringsinstrument på unionsnivå
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7.2. Finansieringsinstrument som inrättats på nationell,
regional, transnationell eller gränsöverskridande nivå och
som förvaltas av den förvaltande myndigheten eller på
dess ansvar i enlighet med artikel 38.1 b och som får
bidrag från ESI-fondsprogrammet enligt artikel 38.4 a–c
i förordning (EU) nr 1303/2013

Delegering av uppgifter i
samband med
genomförandet

8. Typ av finansiellt instrument

Fondandelsfond

10. Finansieringsinstrumentets rättsliga ställning i
enlighet med artikel 38.6 i förordning (EU) nr 1303/2013
(enbart för finansieringsinstrument som avses i artikel
38.1 b): förvaltningskonton som öppnats i det
genomförande organets namn och för den förvaltande
myndighetens räkning eller en separat ekonomisk enhet
inom ett finansinstitut

Separat ekonomisk enhet

III. Organ som genomför finansieringsinstrument som avses i artikel 38.1 a och
38.4 a–c i förordning (EU) nr 1303/2013 och de finansiella intermediärer som avses
i artikel 38.5 i förordning (EU) nr 1303/2013 (artikel 46.2 c i förordning (EU) nr
1303/2013)
11. Organ som genomför finansieringsinstrumentet
11.1. Typ av genomförandeorgan i enlighet med artikel
38.4 i förordning (EU) nr 1303/2013: a) befintlig eller
nyinrättad juridisk person som inrättats för att genomföra
finansieringsinstrument, b) ett organ body som
anförtrotts genomförandet, c) förvaltande myndighet som
utför genomförandet direkt (endast för lån och garantier).

Europeiska
investeringsfonden

11.1.1. Namnet på det organ som genomför
finansieringsinstrumentet

Eurpean Investment Fund

11.1.2. Den officiella adressen/företagsadressen (land
och stad) för det organ som genomför
finansieringsinstrumentet

Avenue J.F. Kennedy 37 B,
Luxemburg / Stockholm,
Sverige

12. Förfarande för val av organ som genomför
finansieringsinstrumentet: offentlig upphandling, annat
förfarande

Utnämning av EIB, EIF
eller internationella
finansinstitut

12.1. Beskrivning av annat förfarande för val av organ
som genomför finansieringsinstrumentet
13. Datum för undertecknandet av finansieringsavtalet
med det organ som genomför finansieringsinstrumentet

2016-apr-29

IV. Det totala programbidraget per prioritering eller åtgärd som utbetalats till
finansieringsinstrumentet och förvaltningskostnader som uppstått eller
förvaltningsavgifter som betalats ut (artikel 46.2 d och e i förordning (EU) nr
1303/2013)
14. Det totala programbidrag som anslagits i

SV

46 245 530,00
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finansieringsavtalet (i euro)
14.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro)

23 122 765,00

14.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro) (valfritt)

23 122 765,00

14.1.2. varav bidrag från Sammanhållningsfonden (i
euro) (valfritt)
14.1.3. varav bidrag från ESF (i euro) (valfritt)
14.1.4. varav bidrag från Ejflu (i euro) (valfritt)
14.1.5. varav bidrag från EHFF (i euro) (valfritt)
15. Det totala programbidrag som betalats ut till
finansieringsinstrumentet (i euro)

11 561 382,00

15.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro)

5 780 691,00

15.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro)

5 780 691,00

15.1.2. varav bidrag från Sammanhållningsfonden (i
euro)
15.1.3. varav bidrag från ESF (i euro)
15.1.4. varav bidrag från Ejflu (i euro)
15.1.5. varav bidrag från EHFF (i euro)
15.2. varav nationell medfinansiering totalt (i euro)

5 780 691,00

15.2.1. varav nationell offentlig finansiering totalt (i
euro)

5 780 691,00

15.2.2. varav nationell privat finansiering totalt (i euro)
16. Det totala programbidrag som betalats ut till
finansieringsinstrumentet inom sysselsättningsinitiativet
för unga (1) (i euro)
17. Förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter totalt
från programbidrag (i euro).
17.1. varav grundersättning (i euro)
17.2. varav resultatbaserad ersättning (i euro)
18. Kapitaliserade förvaltningskostnader och avgifter i
enlighet med artikel 42.2 i förordning (EU) nr 1303/2013
(av betydelse enbart för slutrapporten)(i euro)
19. Kapitaliserade räntesubventioner och subventioner av
garantiavgifter, i enlighet med artikel 42.1 c i förordning
(EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för
slutrapporten) (i euro)
20. Andelen programbidrag till uppföljningsinvesteringar
i slutmottagare i enlighet med artikel 42.3 i förordning
(EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för
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slutrapporten)(i euro)
21. Bidrag i form av mark och/eller fastigheter i
finansieringsinstrument i enlighet med artikel 37.10 i
förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för
slutrapporten)(i euro).
VI. Finansieringsinstrumentets resultat inklusive framgången med dess inrättande
och val av organ som genomför finansieringsinstrumentet (inklusive organ som
genomför en fondandelsfond) (artikel 46.2 f i förordning (EU) nr 1303/2013)
32. Uppgifter om finansieringsinstrumentet fortfarande
användes i slutet av rapporteringsåret

Ja

32.1. Om finansieringsinstrumentet inte användes i slutet
av rapporteringsåret, datumet för avslut
VII. Ränta och andra vinster som genererats genom stöd från ESI-fonderna till
finansieringsinstrument och programmedel som betalats tillbaka till
finansieringsinstrumentet från investeringar i enlighet med artiklarna 43 och 44
och värdet av investeringar i eget kapital, med avseende på tidigare år (artikel 46.2
g och i i förordning (EU) nr 1303/2013)
35. Ränta och andra vinster som genererats genom
betalningar från ESI-fonderna till
finansieringsinstrumenten (i euro).
37. Återanvända medel, som betalats tillbaka till
finansieringsinstrument och som härrör från ESIfonderna
37.1. varav belopp som betalats som förmånlig ersättning
till privata investerare som verkar enligt den
marknadsekonomiska investerarprincipen, som
tillhandahåller motpartsmedel till ESI-fondernas stöd till
finansieringsinstrumenten eller som saminvesterar på
slutmottagarnivå (i euro)
37.2. varav belopp som betalats för förvaltningskostnader
som uppstått eller förvaltningsavgifter som betalats ut till
finansieringsinstrumentet (i euro)
VIII. Framgången med att uppnå den förväntade hävstångseffekten för
finansieringsinstrumentets investeringar samt värdet av investeringar och
deltagande (artikel 46.2 h i förordning (EU) nr 1303/2013)
38. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som anskaffats genom
finansieringsinstrumentet (i euro)
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38.1. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som
anslagits i finansieringsavtalet med det organ som
genomför finansieringsinstrumentet (i euro)

46 245 530,00

38.2. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som
betalats till finansieringsinstrumentet (i euro)

5 780 691,00
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38.2.1. varav privata bidrag (euro)

5 780 691,00

38.2.2. varav privata bidrag (euro)
I. Från vilket program och vilken prioritering eller åtgärd ESI-fondernas stöd
kommer (artikel 46.2 a i förordning (EU) nr 1303/2013)
1. Insatsområden eller prioriterade åtgärder som stöder finansieringsinstrumentet,
inklusive fondandelsfond i ESI-fondsprogrammet.
1.1. Insatsområde som stöder finansieringsinstrumentet i
ESI-fondsprogrammet

3 - Stödja övergången till en
koldioxidsnål ekonomi i alla
sektorer

2. Namnet på den eller de ESI-fonder som stöder
finansieringsinstrumentet inom insatsområdet eller den
prioriterade åtgärden

Eruf

3. Det eller de tematiska mål som avses i artikel 9 första
stycket i förordning (EU) nr 1303/2013 och som får
stöd från finansieringsinstrumentet

04 - Stödja övergången till
en koldioxidsnål ekonomi
inom alla sektorer

3.1. Belopp av ESI-fonder som anslagits detta tematiska
mål (frivilligt)

38 736 591,00

4. Andra ESI-fondprogram som ger bidrag till finansieringsinstrumentet
4.1. CCI-numret för varje övrigt ESI-fondprogram som
ger bidrag till finansieringsinstrumentet
30. Datum för slutförande av förhandsbedömningen

2015-feb-06

31. Val av organ som genomför finansieringsinstrumentet
31.1. Har urval- eller utnämningsprocessen redan inletts

Ja

II. Beskrivning av finansieringsinstrumentet och genomförandebestämmelserna
(artikel 46.2 b i förordning (EU) nr 1303/2013)
5. Finansieringsinstrumentets namn

ALMI Invest Greentech

6. Den officiella adressen/företagsadressen (land och
stad) för finansieringsinstrumentet

Box 70407, 10725
Stockholm, Sverige

7. Genomförandebestämmelser
7.1. Finansieringsinstrument som inrättats på unionsnivå
och förvaltas direkt eller indirekt av kommissionen vilka
avses i artikel 38.1 a i förordning (EU) nr 1303/2013, och
som får bidrag från ESI-fondsprogrammet.

Nej

7.1.1. Namnet på finansieringsinstrument på unionsnivå
7.2. Finansieringsinstrument som inrättats på nationell,
regional, transnationell eller gränsöverskridande nivå och
som förvaltas av den förvaltande myndigheten eller på
dess ansvar i enlighet med artikel 38.1 b och som får
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Delegering av uppgifter i
samband med
genomförandet
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bidrag från ESI-fondsprogrammet enligt artikel 38.4 a–c
i förordning (EU) nr 1303/2013
8. Typ av finansiellt instrument

Särskild fond

8.1. Skräddarsydda instrument eller
finansieringsinstrument som är förenliga med
standardvillkor, dvs. instrument färdig att använda (”offthe-shelf”).

Skräddarsydd

9. Typ av produkter från finansieringsinstrument: lån, mikrolån, garantier,
investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital, övriga finansiella
produkter eller annat stöd som kombinerats inom ramen för
finansieringsinstrumentet i enlighet med artikel 37.7 i förordning (EU) nr
1303/2013
9.0.1. Lån (≥ 25 000 euro)

Nej

9.0.2. Mikrolån (< 25 000 euro och tillhandahållit till
mikroföretag) i enlighet med to SEK(2011) 298 slutlig

Nej

9.0.3. Garantier

Nej

9.0.4. Investeringar

Ja

9.0.5. Investeringar i eget kapital

Ja

9.0.6. Andra finansiella produkter

Nej

9.0.7. Annat stöd som kombinerats med ett
finansieringsinstrument

Nej

9.1. Beskrivning av övriga finansiella produkter
9.2. Annat stöd som kombinerats inom ramen för
finansieringsinstrumentet: bidrag, räntesubvention eller
subvention av garantiavgift i enlighet med artikel 37.7 i
förordning (EU) nr 1303/2013
10. Finansieringsinstrumentets rättsliga ställning i
enlighet med artikel 38.6 i förordning (EU) nr 1303/2013
(enbart för finansieringsinstrument som avses i artikel
38.1 b): förvaltningskonton som öppnats i det
genomförande organets namn och för den förvaltande
myndighetens räkning eller en separat ekonomisk enhet
inom ett finansinstitut

Separat ekonomisk enhet

III. Organ som genomför finansieringsinstrument som avses i artikel 38.1 a och
38.4 a–c i förordning (EU) nr 1303/2013 och de finansiella intermediärer som avses
i artikel 38.5 i förordning (EU) nr 1303/2013 (artikel 46.2 c i förordning (EU) nr
1303/2013)
11. Organ som genomför finansieringsinstrumentet
11.1. Typ av genomförandeorgan i enlighet med artikel
38.4 i förordning (EU) nr 1303/2013: a) befintlig eller
nyinrättad juridisk person som inrättats för att genomföra
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Ett privaträttsligt eller
offentligrättsligt organ
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finansieringsinstrument, b) ett organ body som
anförtrotts genomförandet, c) förvaltande myndighet som
utför genomförandet direkt (endast för lån och garantier).
11.1.1. Namnet på det organ som genomför
finansieringsinstrumentet

ALMI Invest Greentech AB

11.1.2. Den officiella adressen/företagsadressen (land
och stad) för det organ som genomför
finansieringsinstrumentet

Box 70407, 107 25
Stockholm, Sverige

12. Förfarande för val av organ som genomför
finansieringsinstrumentet: offentlig upphandling, annat
förfarande

Annat

12.1. Beskrivning av annat förfarande för val av organ
som genomför finansieringsinstrumentet

Val av organ som genomför
finansieringsinstrumenten
gjordes efter en utlysning.
Urvalet gjordes öppet,
motiverades objektivt och
på ett sådant sätt att det inte
riskerade att ge upphov till
en intressekonflikt.

13. Datum för undertecknandet av finansieringsavtalet
med det organ som genomför finansieringsinstrumentet

2016-okt-20

IV. Det totala programbidraget per prioritering eller åtgärd som utbetalats till
finansieringsinstrumentet och förvaltningskostnader som uppstått eller
förvaltningsavgifter som betalats ut (artikel 46.2 d och e i förordning (EU) nr
1303/2013)
14. Det totala programbidrag som anslagits i
finansieringsavtalet (i euro)

77 473 182,00

14.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro)

38 736 591,00

14.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro) (valfritt)

38 736 591,00

14.1.2. varav bidrag från Sammanhållningsfonden (i
euro) (valfritt)
14.1.3. varav bidrag från ESF (i euro) (valfritt)
14.1.4. varav bidrag från Ejflu (i euro) (valfritt)
14.1.5. varav bidrag från EHFF (i euro) (valfritt)
15. Det totala programbidrag som betalats ut till
finansieringsinstrumentet (i euro)

9 684 148,00

15.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro)

9 684 148,00

15.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro)

9 684 148,00

15.1.2. varav bidrag från Sammanhållningsfonden (i
euro)
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15.1.3. varav bidrag från ESF (i euro)
15.1.4. varav bidrag från Ejflu (i euro)
15.1.5. varav bidrag från EHFF (i euro)
15.2. varav nationell medfinansiering totalt (i euro)

0,00

15.2.1. varav nationell offentlig finansiering totalt (i
euro)

0,00

15.2.2. varav nationell privat finansiering totalt (i euro)

0,00

16. Det totala programbidrag som betalats ut till
finansieringsinstrumentet inom sysselsättningsinitiativet
för unga (1) (i euro)
17. Förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter totalt
från programbidrag (i euro).

0,00

17.1. varav grundersättning (i euro)

0,00

17.2. varav resultatbaserad ersättning (i euro)

0,00

18. Kapitaliserade förvaltningskostnader och avgifter i
enlighet med artikel 42.2 i förordning (EU) nr 1303/2013
(av betydelse enbart för slutrapporten)(i euro)
19. Kapitaliserade räntesubventioner och subventioner av
garantiavgifter, i enlighet med artikel 42.1 c i förordning
(EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för
slutrapporten) (i euro)
20. Andelen programbidrag till uppföljningsinvesteringar
i slutmottagare i enlighet med artikel 42.3 i förordning
(EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för
slutrapporten)(i euro)
21. Bidrag i form av mark och/eller fastigheter i
finansieringsinstrument i enlighet med artikel 37.10 i
förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för
slutrapporten)(i euro).
V. Det totala stödbelopp som finansieringsinstrumentet betalat ut till
slutmottagarna eller till förmån för slutmottagarna, eller anslagit i
garantikontrakt för investeringar i slutmottagare per ESI-fondprogram och
prioritering eller åtgärd (artikel 46.2 e i förordning (EU) nr 1303/2013)
22. Namnet på varje finansiell produkt som det
finansiella instrumentet erbjuder

Equity

22.1. Typ av finansiell produkt som det finansiella
instrumentet erbjuder

Investeringar

24. Det totala programbidrag som anslagits i form av
detta lån, garantier, investeringar i eget kapital eller
därmed likställt kapital eller annat avtal om finansiell
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produkt som undertecknats med slutmottagare (i euro)
24.1. varav ESI-fondsbidrag totalt (i euro)
25. Det totala programbidrag som betalats till
slutmottagarna genom detta lån, mikrolån, investeringar i
eget kapital eller andra produkter, eller, när det gäller,
garantier som anslagits som lån till slutmottagare, per
produkt (i euro)
25.1. varav ESI-fondsbidrag totalt (i euro)
25.1.1. varav Eruf (i euro)
25.1.2. varav Sammanhållningsfond (i euro)
25.1.3. varav ESF (i euro)
25.1.4. varav Ejflu (i euro)
25.1.5. varav EHFF (i euro)
25.2. varav nationell offentlig medfinansiering totalt (i
euro)
25.3. varav nationell privat medfinansiering totalt (i euro)
27. Antalet lån/garantier/investeringar i eget kapital eller
därmed likställt kapital/andra avtal om finansiella
produkter som undertecknats med slutmottagare, per
produkt
28. Antalet lån/garantier/investeringar i eget kapital eller
därmed likställt kapital/andra investeringar i finansiella
produkter som gjorts i slutmottagare, per produkt
29. Antal finansiella mottagare som stöds av den
finansiella produkten
29.1. varav stora företag
29.2. varav små och medelstora företag
29.2.1. varav mikroföretag
29.3. varav enskilda personer/fysiska personer
29.4. varav andra typer av slutmottagare som fått stöd
29.4.1. beskrivning av andra typer av slutmottagare som
fått stöd
VI. Finansieringsinstrumentets resultat inklusive framgången med dess inrättande
och val av organ som genomför finansieringsinstrumentet (inklusive organ som
genomför en fondandelsfond) (artikel 46.2 f i förordning (EU) nr 1303/2013)
32. Uppgifter om finansieringsinstrumentet fortfarande
användes i slutet av rapporteringsåret

Ja

32.1. Om finansieringsinstrumentet inte användes i slutet
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av rapporteringsåret, datumet för avslut
33. Antalet lån som inte återbetalats eller antalet
garantier som beviljats och dragits tillbaka på grund av
lån som inte återbetalats.

0

34. Det totala lånebelopp som inte återbetalats (i euro)
eller det totala belopp som avsatts för garantier som
beviljats och dragits tillbaka på grund av lån som inte
återbetalats (i euro).

0,00

VII. Ränta och andra vinster som genererats genom stöd från ESI-fonderna till
finansieringsinstrument och programmedel som betalats tillbaka till
finansieringsinstrumentet från investeringar i enlighet med artiklarna 43 och 44
och värdet av investeringar i eget kapital, med avseende på tidigare år (artikel 46.2
g och i i förordning (EU) nr 1303/2013)
35. Ränta och andra vinster som genererats genom
betalningar från ESI-fonderna till
finansieringsinstrumenten (i euro).

0,00

36. Belopp som återbetalats till finansieringsinstrument
och som kan härledas till stöd från ESI-fonderna i slutet
av rapporteringsåret (i euro)
36.1. varav återbetalningar av kapital (i euro)
36.2. varav kapitalvinster och andra inkomster (i euro)
37. Återanvända medel, som betalats tillbaka till
finansieringsinstrument och som härrör från ESIfonderna
37.1. varav belopp som betalats som förmånlig ersättning
till privata investerare som verkar enligt den
marknadsekonomiska investerarprincipen, som
tillhandahåller motpartsmedel till ESI-fondernas stöd till
finansieringsinstrumenten eller som saminvesterar på
slutmottagarnivå (i euro)
37.2. varav belopp som betalats för förvaltningskostnader
som uppstått eller förvaltningsavgifter som betalats ut till
finansieringsinstrumentet (i euro)
40. Värdet av och deltagande i investeringar (i euro)
VIII. Framgången med att uppnå den förväntade hävstångseffekten för
finansieringsinstrumentets investeringar samt värdet av investeringar och
deltagande (artikel 46.2 h i förordning (EU) nr 1303/2013)
38. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som anskaffats genom
finansieringsinstrumentet (i euro)
38.1. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som
anslagits i finansieringsavtalet med det organ som
genomför finansieringsinstrumentet (i euro)
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38 736 591,00
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38.2. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som
betalats till finansieringsinstrumentet (i euro)
38.2.1. varav privata bidrag (euro)
38.2.2. varav privata bidrag (euro)
38.3. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som
mobiliserats på slutmottagarnivå (i euro)
38.3.1. varav privata bidrag (euro)
38.3.2. varav privata bidrag (euro)
39. Förväntad och uppnådd hävstångseffekt, med hänvisning till
finansieringsavtalet
39.1. Förväntad hävstångseffekt för
lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed
likställt kapital/annan finansiell produkt, med hänvisning
till finansieringsavtalet, per produkt.

3,20

39.2. Uppnådd hävstångseffekt vid slutet av
rapporteringsåret för lån/garantier/investeringar i eget
kapital eller därmed likställt kapital/annan finansiell
produkt, per produkt
39.3. Investering som mobiliserats genom Esiffinansieringsinstrument för lån/garantier/investeringar i
eget kapital eller därmed likställt kapital, per produkt
(frivilligt)
IX. Finansieringsinstrumentets bidrag till att uppnå indikatorerna för
prioriteringen eller åtgärden i fråga (artikel 46.2 j i förordning (EU) nr 1303/2013)
41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket
det finansiella instrumentet bidrar
41.1. Målvärde för resultatindikatorn

50,00

41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i
förhållande till målvärdet för resultatindikatorn
41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket
det finansiella instrumentet bidrar

41.1. Målvärde för resultatindikatorn

0,00
CO03 - Produktiv
investering: Antal företag
som får annat ekonomiskt
stöd än bidrag
50,00

41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i
förhållande till målvärdet för resultatindikatorn
41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket
det finansiella instrumentet bidrar

SV

CO01 - Produktiv
investering: Antal företag
som får stöd
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0,00
CO07 - Produktiv
investering: Privata
investeringar som matchar

SV

offentligt stöd till små och
medelstora företag (annat
än bidrag)
41.1. Målvärde för resultatindikatorn

63 632 000,00

41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i
förhållande till målvärdet för resultatindikatorn
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0,00
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9. VALFRITT FÖR DEN RAPPORT SOM SKA LÄMNAS 2016, GÄLLER INTE ÖVRIGA LÄTTA RAPPORTER: ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS FÖR ATT
UPPFYLLA FÖRHANDSVILLKOREN
Tabell 14: Åtgärder som vidtagits för att uppfylla tillämpliga allmänna förhandsvillkor
Allmänt förhandsvillkor

SV

Kriterier som inte uppfyllts

Vidtagna
åtgärder

Tidsfrist

Ansvariga organ

51

Åtgärd slutförd
inom tidsfristen

Kriterier
na
uppfylld
a

Förväntat
datum för
fullt
genomförand
e av
återstående
åtgärder

Anmärkningar

SV

Tabell 15: Åtgärder som vidtagits för att uppfylla tillämpliga tematiska förhandsvillkor
Allmänt förhandsvillkor

SV

Kriterier som inte uppfyllts

Vidtagna
åtgärder

Tidsfrist

Ansvariga organ
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Åtgärd slutförd
inom tidsfristen

Kriterier
na
uppfylld
a

Förväntat
datum för
fullt
genomförand
e av
återstående
åtgärder

Anmärkningar
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10. FRAMSTEG SOM GJORTS NÄR DET GÄLLER FÖRBEREDELSERNA OCH GENOMFÖRANDET AV STÖRRE PROJEKT OCH
GEMENSAMMA HANDLINGSPLANER (ARTIKLARNA 101 H OCH 111.3 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)
10.1. Större projekt
Tabell 12: Större projekt
Projekt

SV

CCI

Status för det
större projektet

Totala
investeringar

Totala
stödberättigande
kostnader

Planerat datum
för
anmälan/ansök
an

Datum för
underförstått
avtal/godkänna
nde från
kommissionen

Planerat
startdatum för
genomförande
(år, kvartal)

Planerat datum
för slutförande
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Insatsområde/Investerings Aktuell
prioritering
genomförandes
tatus –
Finansiella
framsteg (% av
utgifter som
attesterats för
kommissionen
jämfört med de
sammanlagda
stödberättigand
e utgifterna)

Aktuell
Huvudsakliga
genomförandestatus prestationer
– fysiska framsteg –
projektets
huvudsakliga
genomförandefas

Datum för
undertecknande av
det första
arbetskontraktet

Synpunkter
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Betydande problem som uppstått vid genomförandet av större projekt och åtgärder som vidtagits
för att lösa dessa

SV
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Eventuella ändringar som planeras i förteckningen över större projekt i det operativa programmet
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10.2. Gemensamma handlingsplaner
Framsteg när det gäller genomförandet av olika etapper av gemensamma handlingsplaner
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Tabell 13: Gemensamma handlingsplaner
Den gemensamma
handlingsplanens
benämning

SV

CCI

Etapp i
Totala
Totalt offentligt stöd
genomförande stödberättigan
t av den
de kostnader
gemensamma
handlingsplan
en

Det operativa
programmets
bidrag till den
gemensamma
handlingsplanen

Insatsområ
de

Typ av
gemensam
handlingsplan
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(Planerat)
datum för
inlämning till
kommissionen

[Planerat]
[Planerat]
datum för
slutförande
inledning av
genomförande
t

Huvudsakliga
prestationer och resultat

Totala
Synpunkter
stödberättigan
de utgifter
som attesterats
för
kommissionen
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Betydande problem som uppstått och åtgärder som vidtagits för att lösa dessa
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DEL B
RAPPORTER SOM LÄMNATS IN 2017 OCH 2019 SAMT SLUTLIG
GENOMFÖRANDERAPPORT
(artiklarna 50.4, 111.3 och 111.4 i förordning (EU) nr 1303/2013)
11. BEDÖMNING AV GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA PROGRAMMET
(ARTIKLARNA 50.4 OCH 111.4 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)
11.1. Uppgifter i del A och programmets mål (artikel 50.4 i förordning (EU) nr 1303/2013)
Insatsområde

1 - Stärka forskning, teknisk utveckling
och innovation

Bakgrund
Tillgången till starka forskningsmiljöer och forskningsinfrastrukturer är av stor vikt för
att öka Sveriges attraktionskraft och bidra till smart, hållbar tillväxt. Genom att
koncentrera resurserna i form av vetenskap, teknologi, humankapital och
entreprenörskap till regionala noder skapas starka ekonomier.
En sådan nod skapas genom investeringsprioritering 1 i det nationella
regionalfondsprogrammet genom att stödja uppbyggnaden av forsk-ningsinfrastrukturen
European Spallation Source (ESS). 85 procent av medlen inom insatsområde 1 ligger på
denna investeringsprioritering.
För att vara internationellt konkurrenskraftigt ska Sverige, inom ramen för programmet,
nationellt kraftsamla på styrkeområden och stärka dessa genom ny kunskap och
kompetens. Morgondagens innovationer kommer i betydande utsträckning att uppstå där
olika erfarenheter och drivkrafter möts i gränsöverskridande samarbeten mellan såväl
regioner och nationer som sektorer. En viktig förutsättning för att forskning ska leda till
produkter och tjänster på marknaden är ett engagemang från det privata näringslivet.
I de åtta regionala strukturfondsprogram finns nu liksom i tidigare period möj-lighet till
gränsöverskridande projekt mellan regioner och programområden. Under
programperioden 2007–2013 genomfördes dock färre sådana projekt än förväntat.
Därför genomförs insatser för att stimulera gränsöverskridande samverkan kring
områden som utgör svenska styrkeområden. De konstellationer som är aktuella för
finansiering i investeringsprioriteringen är nationellt och regionalt kända. Syftet är att
genom denna samverkan skapa förnyelse och därigenom mervärde åt redan kända
styrkeområden.
Enskilda regioner utgår från innovationspotentialen i sina specifika styrke-områden.
Med denna som bas, samverkar de med aktörer i andra regioner med kompletterande
och ömsesidigt förstärkande styrkeområden. Ett ytterligare mål är att kunna samverka
med internationella aktörer inom ramen för Horisont 2020. Därmed kommer insatserna
syfta till att både stimu-lera regionalt gränsöverskridande samverkansprojekt och att
sträva efter excel-lens. Ett sätt att uppnå detta är att förstärka satsningar som är
nationellt priori-terade, exempelvis genom nationella program, med bas i de regionala
styrkeområden som finns idag och den förnyelse och omvandling som sker, framför allt
av traditionella branscher.
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15 % av medlen under insatsområde 1 får gå till denna investeringsprioritet.

Projektportfölj
I investeringsprioritering (IP) 1a ESS finns tre beviljade projekt, två av dessa avser
uppbyggnaden av den fysiska infrastrukturen kring ESS och det tredje är
projektutvärderingen av ESS som ingår som en del av programutvärderingen för
insatsområde 1. I infrastrukturprojekten finansieras investeringar i den grundläggande
forskningsinfrastrukturen vid forskningsanläggningen. Syftet är att bidra till att slutföra
satsningen om ESS genom att säkra den grundläggande infrastrukturen kring
accelerator, målstation och instrument. Detta genom att skapa en anläggning för
forskning med neutronspridningstekniker inom en rad olika vetenskapsområden. ESS
kommer, när det är klart att bli ett flervetenskapligt forskningscenter baserat på världens
mest kraftfulla neutronkärna.
Förväntat resultat från projekten är 50 forskare (årsarbetskrafter) som arbetar vid
anläggningar med förbättrad forskningsinfrastruktur. Förväntningarna på längre sikt är
att projekten ska bidra till att få två av forskningsinstrumenten på plats. De båda
forskningsinstrumenten, FREIA och BEER, som ingår i forskningsinfrastrukturen
kommer enligt plan att vara färdigställda 2023. FREIA är en snabb reflektometer för
förlängd gränssnittsanalys och BEER är en neutrondiffraktometer för
tillverkningsprocesser.
Projekten är med och lägger grunden för att ESS ska kunna öppna vägen för framtidens
forskningsgenombrott inom medicin, miljövetenskap, klimat, kommunikation och
transport. Det första infrastrukturprojektet är avslutat och faktiskt resultat är 25
årsarbetskrafter som arbetar vid ESS-anläggning. De tre beviljade projekten omfattar
hela IP:ns sökbara medel.
Till och med 2016 har 74 procent av medlen inom IP:n betalats ut. Målet för hela
insatsområdet är att drygt 5 miljoner euro ska betalas ut till 2018 och det målet har
redan uppnåtts. Granskningen har visat att det är välavgränsade och välskötta projekt.
Både Tillväxtverkets granskning och utvärderingen av projekten visar att alla delmål
och investeringar i projektet ligger i fas med tidplan. Tillväxtverket har också genomfört
kontroll på plats där en mer ingående kontroll av projekt fas 1 gjordes.

IP 1b Samverkan mellan konstellationer – Projekten ska bidra till att utveckla flera
svenska styrkeområden som såväl kan vara sektoriella som tematiska. Projekten ska
bidra till förnyelse och innovation.
IP 1b avser att främja företagsinvesteringar inom FoI och utveckla kopplingar mellan
företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn. Syftet
är att särskilt främja investeringar genom smart specialisering och det finns ett tydligt
fokus för tillgänglighetsanpassad teknik och spridning av teknik för allmänna ändamål
och öka samverkan mellan FoI-aktörer i olika programområden.
Utlysningsomgången som var riktad till tematiskt område 1 och investeringsprioritering
1b Samverkan mellan FoI-konstellationer pågick under perioden augusti till oktober
2016.
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Målgruppen för utlysningsomgången var innovationsmiljöer som önskade att samverka
med liknande miljöer i andra programområden så att dessa kan:
 förstärka redan pågående nationella och regionala satsningar med ny kunskap
och kompetens,
 stimulera gränsöverskridande samverkan mellan olika regioner och nationer och
 stödja projekt som bygger på vidareutveckling och förnyelse inom svenska
styrkeområden.
I varje projekt skulle det vara minst tre miljöer och två programområden representerade.
För att räknas som en miljö ska offentlig sektor, företag och forskningsaktörer vara
knutna till miljön.
Ett projekt kunde söka 715 000 euro i stöd från programmet. Gränsen var satt utifrån att
det fanns begränsade medel och det var önskvärt att bevilja stöd till ett antal olika
programområden och aktörer.
Det var ett stort intresse för utlysningsomgången, det kom in 20 tidiga projektidéer. De
tidiga projektidéerna gjorde att Tillväxtverket på ett tidigt stadie kunde ge feedback till
sökande inför en fullskalig projektansökan. I slutändan kom 10 ansökningar om stöd in
som samtliga höll hög kvalité till följd av arbetssättet.
Det fanns medel att bevilja stöd till sex ansökningar. För de ansökningar som nekats
stöd, har dialoger förts med andra enheter på Tillväxtverket i syfte att leda
ansökningarna till insatser som de kan få stöd i. Det här har uppskattats av sökande
parter.
Det finns en stor efterfråga hos FoI-miljöer att genom programöverskridande aktiviteter
utvecklas kring ett gemensamt styrkeområde.
I utlysningsomgången kom det in ansökningar från samtliga programråden, däremot
varierade söktrycket mellan programområden. Resterande medel finns det behov av att
rikta mot de programområden som hade ett lågt inflöde av ansökningar denna
utlysningsomgång.
Inom programmet finns en stark koppling till nationella satsningar inom och utanför
Tillväxtverket. I TO 1 FoI har t.ex. inom IP 1a, ESS, kopplingar till Horizon och inom
IP 1b Samverkan mellan FoI konstellationer finns kopplingar till VINNOVAS
tillväxtprogram. Inom programmets Samråd förs också övergripande diskussioner om
hur andra nationella insatser kan kopplas ihop med genomförandet av den regionala
utvecklingsfonden.

Indikatorer
Indikatorernas målvärde som projekten ska uppnå 2023 är: Antal forskare 50,
Instrument 2, Företag som får stöd 70, Samarbete med forskning 70 och Privata
investeringar 600 000
Indikatorernas målvärde som ska uppnås 2018 är: Instrument 2
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Indikatorer i beslutade projekt uppgår till: Antal forskare 50, Instrument 2

Insatsområde

2 - Öka små och medelstora företags
konkurrenskraft

Bakgrund
Under hela 2000-talet har de aktiva privata venture-capitalfonderna minskat sin
aktivitet. Samtidigt har intresset att delta som medfinansi-ärer till offentliga
investeringsfonder bland små privata medfinansiärer, affärs-änglar, förbättrats. För det
nationella regionalfondsprogrammet är det av strategisk vikt att dra nytta av erfarenheter
och slutsatser som kan dras av riskkapitalmarknadens utveckling under 2000-talet.
För ett långsiktigt hållbart system med kapital-försörjning till små och medelstora
företag behövs också en vital venture-capi-talmarknad med ett kritiskt antal privata VCfonder.
Det övergripande syftet med insatserna inom IP:n är att främja tillkomsten av nya
förvaltare inom VC-segmentet i Sverige. Detta för att öka dynamiken och mångfalden
på den privata venture-capitalmarknaden, förbättra långsiktig hållbar tillväxt och att små
och medelstora företags konkurrenskraft stärks.
Små fonder inriktade på venture-capital, som främst handlar om minoritetsinvesteringar
i små och medelstora företag, har haft allt svårare att prestera god riskjuste-rad
avkastning. Det har därmed blivit allt svårare för dessa fonder att få till-gång till kapital
via större investerare. Effekten av detta är därmed att små och medelstora företag i
tillväxt i sin tur fått allt svårare att få tillgång till riskvillig finansiering.
Därför riktas IP:n mot stöd till denna typ av insats som syftar till att öka dynamiken
inom den privata VC-marknaden genom att möjliggöra för VC-förvaltare att investera
kapital i tidig fas. Om nya VC-förval-tare, med individuella och relevanta erfarenheter,
ges möjlighet att etablera sig på marknaden i tidig fas bedöms detta öka dynamiken i
branschen till fördel för små tillväxtföretag i behov av kapital och stöd för tillväxt.

Projektportfölj
Under 2016 fattade Tillväxtverket beslut om avtal med Europeiska Investeringsfonden
(EIF) för genomförande av en fond som ska investerar i andra fonder. Satsningen
omfattar hela insatsområdets sökbara medel. EIF har under 2016 haft en utlysning för
urval av tre underfonder som i sin tur ska investera i SMF i tidiga skeden med stor
tillväxtpotential. Under 2016 betalades nästan 12 miljoner euro (varav 50 % i nationell
medfinansiering) ut i insatsområdet vilket motsvarar 25 procent av insatsområdets totala
medel. Under 2016 gjordes den första avtalsbetalningen till Europeiska
Investeringsfonden, därav det höga utfallet gällande utbetalningar. Målet för
insatsområdet är att knappt 24 miljoner euro (inklusive 50 % nationell medfinansiering)
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ska vara utbetalt till 2018.

Indikatorer
Indikatorernas målvärde som projekten ska uppnå 2023 är: Företag som får stöd 60, Ek.
stöd, ej bidrag till ftg 60, Privata investeringar 57 008 040
Indikatorernas målvärde som ska uppnås 2018 är: Ek. stöd, ej bidrag till ftg 15
Indikatorer i beslutade projekt uppgår till: Företag som får stöd 60, Ek. stöd, ej bidrag
till ftg 60, Privata investeringar 57 008 040
Finns inget utfall för 2016

Insatsområde

3 - Stödja övergången till en
koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer

Bakgrund
Det är känt att energieffektiviseringsåtgärder inte blir genomförda i den takt som
förväntats, inte ens de ekonomiskt lönsamma åtgärderna blir till fullo åtgärdade. Det
beror på att det finns hinder för energieffektivisering. Ett sådant hinder är till exempel
att många företag saknar kunskap om potentialer, teknik och verktyg för
energieffektivisering. Små och medelstora företag är också känsliga för den
administrativa bördan som vissa åtgärder medför.
Ett annat hinder är att företagen inte har ekonomiska och/eller tidsmässiga resurser att
avsätta till energieffektiviseringsarbetet eller att de upplever att åtgärder medför en risk
för produktionsstörningar. I det senare fallet kan den upplevda risken minskas genom att
företagen får möjlighet att diskutera energi-effektivisering med andra företag i liknande
situation och därmed kan lära av varandra, inom t ex nätverk.
Insatserna inom programmet stimulerar användandet av och efterfrågan på
energieffektiva tjänster och produkter. Syftet är att få näringslivet, specifikt SME, att
energieffektivisera sin verksamhet och därmed bidra till energimå-let. Åtgärderna
inbegriper stöd till nätverk samt, innovations- och teknikupp-handling. Små och
medelstora företag i alla sektorer stimuleras att genomföra
energieffektiviseringsåtgärder, vilket samtidigt bidrar till att utveckla en sektor som
bidrar till hållbar tillväxt och sysselsättning, genom att efterfrågan på sådana produkter
ökar.
Det finns ett stort behov av att ta tillvara och sprida resultat och erfarenheter från
avslutade, pågående och kommande projekt för energieffektivisering på internationell,
nationell, regional och kommunal nivå. Det nationella programmet har möjlighet att
finansiera sådana projekt. Fler angelägna åtgärder som kan finansieras är utveckling av
data och statistik inom energieffektivisering samt utvärdering och uppföljning av
projekt och spridning av resultat. Den internationella dimensionen är också viktig, dels
för att utmaningar på energiområdet inte stannar vid nationella gränser, dels för att
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utveck-lingen av konkurrenskraftiga lösningar och arbetssätt gagnas av internationella
utblickar.

Projektportfölj
Insatserna kompletterar de regionala programmen genom att möjliggöra nationella och
regionövergripande insatser. TO4 omfattar IP 4b Energieffektivisering och IP 4f Grön
Fond.
IP 4b Energieffektivisering syftar till att få SMF att energieffektivisera sina
verksamheter och därmed öka sin konkurrenskraft. Genomgripande mål för beslutade
projekt är att de ska leda till att SMF får en effektiv användning av energi och kapacitet
att fortsätta minska sin specifika energianvändning på ett kostnadseffektivt och
långsiktigt hållbart sätt. Det görs bland annat genom att ge möjligheter att ta fram bra
beslutsunderlag för investering i energieffektiva åtgärder och erbjuda företag stöd och
vägledning vid ansökan, rapportering samt beställning av energikartläggning. I IP:n
finns även projektet Klimatsynk för att samordna projekten inom TO4 i alla nio
regionalfondsprogram. Statens energimyndighet är stödmottagare och Tillväxtverket
samverkanspart. Klimatsynk har en stödjande funktion till de regionala programmen.
Statens energimyndighet har som sak- och expertmyndighet om energieffektivisering en
betydande roll i programmets genomförande.
Inom investeringsprioritering 4b har Tillväxtverket beviljat 5 projekt under 2016 som på
olika sätt ska främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag.
Projektet Incitament för energieffektivisering ska utveckla verktyg och metoder för ett
ökat systematiskt energiarbete i små och medelstora företag. Projektet ska sprida
information om verktygen och metoderna till små och medelstora företag via
tillsynsmyndigheternas (länsstyrelsers och kommuners) tillsyn hos företagen.
Statens energimyndighet tillsammans med utvalda länsstyrelser tar fram och sprider en
metodik för företagens egenkontroll för att företagen ska kunna kontrollera och följa
upp sin energianvändning och genomföra lönsamma åtgärder. Projektet ska även ta fram
en metodik för tillsynsmyndigheterna för att de ska kunna följa företagens arbete och
resultat. Genom att använda de befintliga strukturer och kanaler som finns via
miljötillsynen kommer tillsynsmyndigheterna kunna ge information om de
metoder/verktyg/material som utvecklas i projektet till en stor mängd små och
medelstora företag. Genom att använda tillsynsstrukturen nås små och medelstora
företag i olika branscher vilket bidrar till att minska skillnader mellan olika branscher
när det gäller energieffektivisering. Åtgärderna väntas implementeras i de olika
organisationernas löpande verksamhet och därmed permanentas.
Projektet Energitjänster syftar till att ta fram kunskap och arbeta med att stimulera
utveckling av energitjänster som är anpassade efter små och medelstora företags behov.
En energitjänst är i grunden ett avtal mellan minst två olika parter som, direkt eller
indirekt, leder till effektivisering eller hushållning av energianvändning.
Målsättningen med projektet är att fler små och medelstora företag kommer använda sig
av energitjänster i sitt energieffektiviseringsarbete. Projektet ska även öka kunskapen
och kännedomen om energitjänster i målgruppen. Projektet kommer att vända sig både
till beställare av energitjänster och till leverantörer av energitjänster.
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Statens energimyndighet har identifierat tre hinder som bedöms vara av särskild vikt att
arbeta med för att få till en fungerande marknad för energitjänster; bristen på kunskap,
affärsmodeller och på förtroende. Statens energimyndighet kommer att arbeta
tillsammans med branschorganisationen Energieffektiviseringsföretagen för att nå en
grupp företag som man tidigare inte har arbetat med; leverantörer av energitjänster.
Förstudie ramprojekt teknikutveckling/innovation ska undersöka hur utveckling och
användning av energieffektiva tekniska lösningar och produkter kan stimuleras samt hur
det kan säkerställas att företagen hittar den bästa tekniken för sina behov. Tidigare
undersöksökningar har visat att många små och medelstora företag idag inte har egen
kapacitet att genomföra energieffektiviseringsåtgärder som kräver nya lösningar. Detta
ska utredas inom förstudien.
Coacher för energi och klimat ska komplettera dagens kommunala energirådgivning
med energirådgivare som är speciellt inriktade på små och medelstora företag som har
en energianvändning under 300 MWh. Små och medelstora företag är en målgrupp mot
vilken en betydande andel energi- och klimatrådgivare historiskt haft svårt att arbeta på
grund av för låg eller för generell kunskapsnivå samt förutsättningar vilka fullt ut inte är
anpassade för arbete mot målgruppen.
Stöd ges enligt förordning (2016:385) om statligt bidrag till kommunal energi- och
klimatrådgivning. Bidraget får ges till en kommun eller flera kommuner i samarbete.
Förstudie Energiekonomi ska undersöka om det går att lyfta fram och sprida ny kunskap
och minska hindren för en lönsam energieffektivisering genom att få kunskap om hur de
små och medelstora företagen lättare och bättre ska kunna värdera interna energiprojekt
och bli bättre på att kunna räkna på olika projektalternativ. Förstudien förväntas leda till
en strategi för hur arbetet med energiekonomi ska bedrivas, så att nyttan för små och
medelstora företag tydliggörs, men också undersöka hur Energimyndigheten ska
prioritera inom arbetsfältet.

IP 4f Grön Fond rymmer insatser för att öka tillämpningen av koldioxidsnålteknik. Här
kommer insatser göras för att stödja kapitalförsörjning i företag vars verksamhet bidrar i
övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Under 2016 fattade Tillväxtverket beslut om
avtal med Almi Invest om en grön investeringsfond på 77 miljoner euro, varav
programmet finansierar hälften. Satsningen omfattar hela IPns budget. Fonden ska
investera i innovativa klimatföretag som erbjuder varor och tjänster som minskar
klimatutsläppen. Målet är att investera i den koldioxidsnåla ekonomin i alla delar av
landet och sektorer. Fonden kommer att vända sig till SMF i tidiga skeden och
satsning per företag kommer i genomsnitt att vara drygt 1 miljon euro. Under 2016
betalades nästan 10 miljoner euro ut i investeringsprioriteringen vilket motsvarar 25
procent av insatsområdets totala medel. Under 2016 gjordes den första avtalsbetalningen
till ALMI, därav det höga utfallet gällande utbetalningar.
Till och med 2016 har 1 miljon euro betalats ut inom IP 4b vilket motsvarar 2,5 procent
av IP:n. Målet för hela insatsområdet är att nästan 47 miljoner ska vara utbetalt till 2018.

Indikatorer
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Insatsområde 3 TO4b
Indikatorernas målvärde som projekten ska uppnå 2023 är: Företag som får stöd 1 540,
Företag som får bidrag 140, Annat stöd än ekonomiskt 1 400, Privata investeringar
3 000 000
Indikatorernas målvärde som ska uppnås 2018 är: Annat stöd än ekonomiskt 350
Indikatorer i beslutade projekt uppgår till: Företag som får stöd 6 235, Företag som får
bidrag 1 260, Annat stöd än ekonomiskt 4 975, Privata investeringar 5 256 257
Finns inget utfall för 2016
Insatsområde 3 TO4f
Indikatorernas målvärde som projekten ska uppnå 2023 är: Företag som får stöd 50, Ek.
stöd, ej bidrag till ftg 50, Privata investeringar 63 632 000
Indikatorernas målvärde som ska uppnås 2018 är: Ek. stöd, ej bidrag till ftg 10
Indikatorer i beslutade projekt uppgår till: Företag som får stöd 50, Ek. stöd, ej bidrag
till ftg 50, Privata investeringar 63 632 000
Finns inget utfall för 2016

Insatsområde

4 - Tekniskt stöd (TA)

Medlen för tekniskt stöd fördelas enligt beslut i övervakningskommittén. Medlen
används till övervakningskommitténs, den förvaltande myndighetens och
revisionsmyndighetens kostnader för övervakning och genomförande av det operativa
programmet.

11.2. Särskilda åtgärder som vidtagits för att främja jämställdhet och förebygga diskriminering,
särskilt vad gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, och bestämmelser som
införts för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i det operativa programmet och i insatserna
(artiklarna 50.4 och 111.4 andra stycket e i förordning (EU) nr 1303/2013)
Tillväxtverkets program bidrar till jämställdhet samt lika möjligheter och ickediskriminering med särskilt beaktande av personer med funktionsnedsättning genom att
varje projektsökande och stödmottagare i sina ansökningar ska beskriva på vilket sätt
man kommer att använda de horisontella kriterierna som verktyg för att bidra till
projektets mål och resultat, samt till hållbar utveckling och tillväxt i programområdet.
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Bedömningen görs utifrån en tregradig skala som lyder ”används aktivt som ett verktyg
för att nå projektets mål och resultat”, ”används delvis för att nå projektets mål och
resultat” eller ”används inte för att nå projek-tets mål och resultat”. Bedömningen är
individuell för varje enskilt projekt och även om bedömningen skulle vara att projektet
inte använder det horisontella kriteriet som verktyg för att nå mål och resultat kan
projektet beviljas om det bedöms tillföra mervärde till programmet.

Om projektet inte använder det horisontella kriteriet som ett verktyg ska det ändå
beaktas i projekt genomförandet. Det innebär att ska projektet tex. ta fram ett
marknadsföringsunderlag ska bilder och texter vara anpassade utifrån jämställdhets- och
likabehandlingsperspektiv.

1. I projektets bakgrundsbeskrivning finns en redogörelse för hur det horisontella
kriteriet används som verktyg/medel för att nå projektets syfte och mål
2. Projektets aktiviteter och kostnader visar tydligt hur det horisontella kriteriet ska
användas som verktyg i genomförandet.
3. I uppföljningen av projektet planerar projektägaren att visa hur det horison-tella
kriteriet använts som verktyg för att nå projektets målsättningar samt visa vilka
resultat som har uppnåtts.

En intern arbetsgrupp har år 2015 bildats vid Tillväxtverket för att utveckla stödstruktur
för internt- och externt bruk. I gruppen ingår en medarbetare från vart och ett av de nio
programmen.
Gruppens kompetens nyttjas bland annat för att svara på frågor angående jämställdhet
och förebyggande av diskriminering, särskilt vad gäller tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning, som kommer in till Elektronisk lärandeplattform (ELP) från
medarbetare från hela myndigheten.
Den interna arbetsgruppen har också tagit fram två handböcker och två guider för internt
bruk och för stödmottagare. Den interna handboken och guiden syftar till att underlätta i
intern beredning, granskning och uppföljning. Den externa handboken och guiden
underlättar för sökande och stödmottagare i frågor om horisontella kriterier.
Exempel på andra insatser är en utbildning i bland annat jämställdhet och förebyggande
av diskriminering, särskilt vad gäller tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning som genomfördes för strukturfondspartnerskapet Mellersta
Norrland våren 2015.
Tillväxtverket ansvarar för- och driver fondsamverkan med fokus på horisontella
kriterier/principer tillsammans med ESF-rådet och Jordbruksverket (ESI-fonderna).
Positiva exempel på hur jämställdhetsarbetet i programmet yttrar sig har visats i
utvärderingsrapporten för ESS-projekten. Där framgår att 40 procent av forskarna som
anställts inom projekten är kvinnor och att det finns ytterligare förutsättningar för att nå
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en ännu jämnare könsfördelning.

11.3. Hållbar utveckling (artiklarna 50.4 och 111.4 andra stycket f i förordning (EU) nr 1303/2013)
Tillväxtverkets program bidrar till hållbar utveckling genom att varje projektsökande
och stödmottagare i sina ansökningar ska beskriva på vilket sätt man kommer att
använda horisontella kriteriet miljö som verktyg för att bidra till projektets mål och
resultat, samt till hållbar utveckling och tillväxt i programområdet.

Bedömningen görs utifrån en tregradig skala som lyder ”används aktivt som ett verktyg
för att nå projektets mål och resultat”, ”används delvis för att nå projektets mål och
resultat” eller ”används inte för att nå projek-tets mål och resultat”. Bedömningen är
individuell för varje enskilt projekt.

Om projektet inte använder det horisontella kriteriet som ett verktyg ska det ändå
beaktas i projekt genomförandet. Det innebär att projektet tex. ska använda digitala
kanaler i första hand, ha en aktsam pappersförbrukning och andra hänseenden ta hänsyn
till miljön.

1. I projektets bakgrundsbeskrivning finns en redogörelse för hur det horisontella
kriteriet används som verktyg/medel för att nå projektets syfte och mål
2. Projektets aktiviteter och kostnader visar tydligt hur det horisontella kriteriet ska
användas som verktyg i genomförandet.
3. I uppföljningen av projektet planerar projektägaren att visa hur det horison-tella
kriteriet använts som verktyg för att nå projektets målsättningar samt visa vilka
resultat som har uppnåtts.

En intern arbetsgrupp har år 2015 bildats vid Tillväxtverket för att utveckla stödstruktur
för internt- och externt bruk. I gruppen ingår en medarbetare från vart och ett av de nio
programmen.

Gruppens kompetens nyttjas bland annat för att svara på frågor angående hållbar
utveckling som kommer in till Elektronisk lärandeplattform (ELP) från medarbetare
från hela myndigheten.

Den interna arbetsgruppen har också tagit fram två handböcker och två guider för internt
bruk och för stödmottagare. Den interna handboken och guiden syftar till att underlätta i
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intern beredning, granskning och uppföljning. Den externa handboken och guiden
underlättar för sökande och stödmottagare i frågor om horisontella kriterier.

Tillväxtverket ansvarar för ordförandeskapet i styrgruppen för ESI-fondernas
samverkan där horisontella principer är ett av sex prioriterade teman.

Projekten inom insatsområde 3 Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i
alla sektorer syftar direkt till det horisontella kriteriet bättre miljö. Där återfinns bl.a.
projekt som arbetar för att små och medelstora företag ska minska sin energianvändning
och i och med det bidra till en bättre miljö genom att hushålla med jordens resurser.

11.4. Rapportering av stöd till klimatförändringsmålen (artikel 50.4 i förordning (EU)
nr 1303/2013)
Insatsområde

Amount of support to be used
for climate change objectives
(EUR)

Proportion of total allocation to
the operational programme
(%)

3

41 101 199,70

52,99%

Summa

41 101 199,70

30,85%

N/A

11.5. Partnernas roll i genomförandet av programmet
För ERUF finns två övervakningskommittéer, en för de åtta regionala
strukturfondsprogrammen och ett för det nationella
regionalfondsprogrammet. Övervakningskommittén för det nationella
regionalfondsprogrammet har haft två sammanträden under 2016 och har till uppgift att
utvärdera de framsteg som görs samt kvalitetssäkra att programmen genomförs på ett
ändamålsenligt sätt. I övervakningskommittén för det nationella
regionalfondsprogrammet ingår ordföranden för samtliga åtta regionala
strukturfondspartnerskap, fackliga representanter, Statliga myndigheter,
Högskola/Universitet och representanter för företagarorganisationerna. I och med
bredden i övervakningskommittén säkerställs den regionala förankringen av
programmet.
I framtagandet av programmet har en löpande dialog förts med Tillväxtanalys som
ansvarar för förhandsutvärderingen i programmet. På så vis har myndigheterna som
ansvarar för programskrivningen (Tillväxtverket i samverkan med Vinnova och
Energimyndigheten) löpande tagit till sig förhandsbedömarnas synpunkter.
Utlysningar i programmet stäms av med Arbetsutskottet. I arbetsutskottet finns parter
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från LO, TCO, SKL, Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Vinnova och
representanter för strukturfondspartnerskapen i Norra Mellansverige och Småland och
Öarna.
I programmet finns ett Samråd, bestående av Statens energimyndighet, Vinnova,
Tillväxtverket och vid behov Vetenskapsrådet som har en vägledande roll i urvalet av
projektansökningar. Beslut om beviljande av projekt tas av Tillväxtverkets
generaldirektör.
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12. OBLIGATORISK INFORMATION OCH BEDÖMNING ENLIGT ARTIKEL 111.4 FÖRSTA
STYCKET A OCH B I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013
12.1. Framsteg när det gäller genomförandet av utvärderingsplanen och uppföljningen av
resultaten av utvärderingarna
I oktober 2015 antog Övervakningskommittén för det nationella
strukturfondsprogrammet en utvärderingsplan för programperioden 2014-2020. I
enlighet med kommissionens riktlinjer och rekommendationer tydliggör planen
utvärderingsinsatsernas syfte och omfattning. Enligt planen ska utvärderingsinsatserna
under perioden 2014-2020 bygga på en struktur för lärande utvärdering med tre
beståndsdelar: (1) Utveckling av utvärderingsunderlag (2) Programövergripande
tematisk utvärdering (3) Lärande och samverkan. I det följande redovisas genomförda
insatser på respektive område.
Utveckling av utvärderingsunderlag
En förutsättning för att kunna genomföra programutvärderingar av hög kvalitet är att det
finns tillgång till relevant information. I enlighet med utvärderingsplanen har insatser
därför gjorts inom följande tre områden.

Projektutvärdering – Alla projekt som beviljas finansiering av
regionalfondsprogrammen ska ha en plan för utvärdering och genomföra
utvärderingsinsatser. Som stöd har Förvaltande myndighet tagit fram riktlinjer och
rekommendationer. För att stödja och säkerställa projektutvärderingarnas kvalité,
ändamålsenlighet och tillgänglighet upphandlade utvärderingsfunktionen under hösten
2015 en uppföljning och utvärdering av projektutvärderingen. Uppdraget resulterade en
rapport som under våren 2016 låg till grund för utvecklingen av en Handlingsplan för
lärande projektutvärdering. Beslut avseende planen fattades i juni 2016. Som ett led i
genomförandet av den har utvärderingsfunktionen under 2016 utvecklat en mall för
projektutvärderingens slutrapport och kommunicerat den med berörda aktörer inom det
nationella regionalfondsprogrammet.

Uppföljning – Ett viktigt led i arbetet med ökat resultatfokus är att förbättra
uppföljningssystemets kvalité och ändamålsenlighet. 2015 togs det fram en detaljerad
manual med instruktioner för inrapportering av aktivitetsindikatorer och i samband med
det beslutades även att underlaget för rapportering av företagsindikatorer skulle vara
företagens organisationsnummer. För att följa upp implementeringen av manualen
upphandlade utvärderingsfunktionen under hösten 2016 en kvalitetssäkring av
aktivitetsindikatorerna. Det resulterade i en rapport som visade på att insatserna för att
förbättra kvalitén hade satt lett till betydande förändringar, men att det fortsatt kvarstod
kvalitetsproblem. Under 2017 planerar därmed Förvaltande myndighet omfattande
insatser för att ytterligare stärka kvalitén i uppföljningssystemet.

Information och statistik – För att fånga insatsernas resultat och effekter är det viktigt
att se utanför uppföljningssystemet. I den löpande tematiska utvärdering som pågått
under 2016 har frågan om resultatindikatorernas relevans varit föremål för
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problematisering och analys.
Programövergripande tematisk utvärdering
Enligt utvärderingsplanen ska utvärderingarna under programperioden i huvudsak följa
en tematisk programövergripande ansats. Det innebär att enskilda utvärderingar kommer
att ha ett tematiskt fokus och inom relevanta områden täcka samtliga nio program.
Utvärderingsresultat kommer dock fortsatt att rapporteras och sammanställas på
programnivå. Enligt den lista som redovisas i planen ska det under 2016 genomföras
tematiska utvärderingar kopplat till samtliga tematiska mål inom det nationella
regionalfondsprogrammet.
Utvärderingar/status
 Utvärdering av genomförandeorganisationen / Pågående
 Löpande tematisk utvärdering - Forskning, teknisk utveckling och innovation
(TO 1) / Pågående
 Löpande tematisk projektutvärdering finansiella instrument (TO 3) / Ej
upphandlad
 Löpande tematisk utvärdering - Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi
inom alla sektorer (TO 4) / Pågående (Gröna fonden undantagen)
Under 2016 har utvärderingsinsatser initierats och bedrivit i enlighet med planen med
ett undantag. Avseende finansieringsinstrumenten inom tematiskt mål 3, den s.k. Fondi-fonden, samt tematiskt mål 4, den s.k. Gröna fonden, har det ännu inte påbörjats någon
utvärderingsinsats. Orsaken är att instrumenten fortfarande är i uppstartsfas.
Upphandling av löpande utvärdering av respektive instrument kommer att göras under
2017.
Rapportering från de pågående utvärderingarna har i enlighet med utvärderingsplanen
skett under februari och mars 2017. Det har ännu inte publicerats några färdiga
utvärderingsrapporter. Resultatet från utvärderingarna kommer att förmedlas till
kommissionen via representationen i ÖK. De kommer även att på ett systematiskt sätt
diskuteras och vid behov utgöra underlag för beslut under ÖK möten våren 2017.
Därigenom har de goda förutsättningar att fylla sin funktion som underlag för lärande
och utveckling av programmen under programperioden samt utgöra viktiga inspel i
diskussionen avseende Regionalfondens framtid bortom 2020.
Lärande och samverkan
Den regionala tillväxtpolitiken omfattar många aktörer inom olika sektorsområden som
är verksamma på olika nivåer, från lokal till regional, nationell och internationell nivå. I
utvärderingsplanen slås det därför fast att om utvärderingarna ska bidra till att förbättra
programmens utformning och genomförande är det viktigt att de är relevanta utifrån
olika aktörers behov samt når fram till målgrupperna i rätt tid för att kunna påverka
genomförandet. För att kunna genomföra utvärderingar av hög kvalitet krävs också en
hög kompetens bland såväl beställare som utförare och mottagare av
utvärderingsinsatser.
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I genomförandet av utvärderingsplanen har förvaltande myndighet lagt omfattande
resurser på att kontinuerligt arbeta med dialog och samverkan i olika former för att
stärka genomförandesystemets kapacitet att genomföra och lära av utvärderingar. I
samverkan med förvaltande myndigheter för jordbruks- och socialfondens program
genomfördes under 2016 en stor utvärderingskonferens. Under 2016 genomförde
utvärderingsfunktionen på förvaltande myndighet även kompetenshöjande insatser.
Förvaltande myndigheter har även planerat och genomfört två träffar med det
utvärderingsnätverk som finns inom samarbetsorganisationen Reglab. Därtill
genomfördes under hösten 2016 tre välbesökta seminarier kring teori och metod i
utvärdering av regional tillväxtpolitik.

12.2. Resultaten av fondernas informations- och offentlighetsåtgärder som genomförts inom
kommunikationsstrategin
I kommunikationsstrategin för det nationella regionalfondsprogrammet finns det
övergripande syftet med kommunikationen om programmet formulerad:
 Kommunikationen ska stödja ett effektivt programgenomförande.
 Kommunikationen ska bidra till att öka kännedomen om att EU-medel investeras
för att göra nytta i hela Sverige.

Kommunikation är ett avgörande verktyg för att programmet ska kunna genomföras
effektivt. Det gäller såväl den gemensamma kommunikationen för de nio
regionalfondsprogram som Tillväxtverket förvaltar som den kommunikation som det
nationella programmets kontor svarar för. Om programmet genomförs effektivt, med
projekt som visar på resultat och nytta, ger det i sin tur möjligheter att informera
allmänheten om programmets resultat. Programgenomförandet och
kommunikationsarbetet måste således löpa parallellt.
Ett effektivt programgenomförande
Det främsta kommunikationsverktyget för att nå det första syftet – att stödja ett effektivt
programgenomförande – är webbplatsen. Under 2016 flyttades den tidigare separata
webbplatsen eu.tillvaxtverket.se in under Tillväxtverkets gemensamma webbplats
tillvaxtverket.se. Detta för att skapa samordning och synergier med verkets övriga
insatser för att stärka företagens och regionernas utveckling. Liksom tidigare är dock de
avsnitt av webbplatsen som riktar sig speciellt till potentiella och nuvarande
projektägare, den så kallade ”handboken” klart avgränsad. Under 2016 har den
information som finns där ytterligare utvecklats för att stödja planering, ansökan,
genomförande och avslut av projekt.

Parallellt med att informationen på webbplatsen har förbättrats har information om de
möjligheter som finns inom Nationella regionalfondsprogrammet riktats till särskilda
grupper. Under 2016 hölls 6 informationsmöten riktade till beslutsfattare, politiker och
tjänstemän. Antalet deltagare vid mötena var sammanlagt c:a 115 personer.
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Ytterligare en kanal för att nå ut med information om de möjligheter till stöd som finns
inom Regionala utvecklingsfondens program är webbplatsen eufonder.se, som
lanserades i början av 2016. Det är den fondgemensamma webbplats som avses i
förordning (EU) 1303/2013 artikel 115.1b. Den innehåller information om ESIfondernas samtliga program i Sverige, och hänvisar vidare till respektive förvaltande
myndighet för fördjupad information.

Den personliga kontakten med handläggare på programmets kontor är naturligtvis den
informationsinsats som träffar allra mest rätt i målgruppen. Under 2016 har 14 projekt
fått personlig rådgivning av personal på kontoret.

Vissa frågor från projekten om deras informationsansvar, framför allt frågor om EUlogotypens storlek och placering, riktas också till det centrala kommunikationsstödet på
förvaltande myndighet.
Ökad kännedom om EU-investeringar
Det andra huvudsyftet med kommunikationen – att öka kännedomen om att EU-medel
investeras för att göra nytta i Sverige – fick en ökad tyngd under 2016, då möjlighet
fanns att kommunicera konkreta projekt som då hade kommit igång.

 27 redaktionella artiklar om pågående projekt producerades av det centrala
kommunikationsstödet och publicerades på webben. För Nationella
regionalfondsprogrammet skrevs artiklar om projekten SREss, Fas 1
Energieffektiviseringsnätverk och Swedish Venture Initiative.
 Ett pressmeddelande om läget i halvtid i programmet producerades inför
politikerveckan i Almedalen.
 I samband med detta användes sociala medier för att nå ut med samma budskap
som i pressmeddelandet.
 Under 2016 besökte det centrala kommunikationsstödet projektet SREss i Lund
för att vägleda dem om deras skyldighet att kommunicera EU:s medfinansiering
i projekten.
 Två roll-uper producerades av det centrala kommunikationsstödet med budskap
om ERUF-programmen.
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13. ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS FÖR ATT UPPFYLLA FÖRHANDSVILLKOREN (ARTIKEL 50.4 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013). (FÅR
INKLUDERAS I DEN RAPPORT SOM SKA LÄMNAS IN 2016, SE PUNKT 9 OVAN. KRÄVS I DEN RAPPORT SOM SKA LÄMNAS IN 2017.) ALTERNATIV:
FRAMSTEGSRAPPORT
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14. YTTERLIGARE UPPGIFTER SOM KAN LÄGGAS TILL BEROENDE PÅ DET OPERATIVA
PROGRAMMETS INNEHÅLL OCH MÅL (ARTIKEL 111.4 ANDRA STYCKET A, B, C, D, G OCH H I
FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)
14.1. Framsteg när det gäller genomförandet av den integrerade strategin för territoriell utveckling,
inklusive utveckling av regioner med demografiska utmaningar och permanenta eller
naturbetingade nackdelar, hållbar stadsutveckling samt lokalt ledd utveckling inom ramen för det
operativa programmet
Avsnittet är inte aktuellt för det nationella regionalfondsprogrammet.

14.2. Framsteg när det gäller genomförandet av åtgärder för att öka kapaciteten hos
medlemsstaternas myndigheter och stödmottagarna att förvalta och utnyttja fonderna

14.3. Framsteg när det gäller genomförandet av interregionala och transnationella åtgärder
Övervakningskommittén för det nationella regionalfondsprogrammet inom målet
investering för tillväxt och sysselsättning har fattat ett beslut om att det är möjligt att
godta att ett projekt eller en del av ett projekt genomförs utanför det egna
programområdet men inom unionen förutsatt att villkoren a-d i artikel 70.2 i förordning
1303/2013 är uppfyllda. Beslutet fattades genom skriftlig procedur under hösten 2015
och omfattar samtliga tematiska områden inom programmet. I sitt beslut preciserade
övervakningskommittén också vilka typer av projekt som kan tillåtas genomföra hela
eller delar av sin verksamhet utanför det egna programområdet. Enbart de typer av
projekt som uppfyller nedanstående två krav kan godtas:
 De omfattar funktionella samarbeten över administrativa programområdesgränser
inom områden som exempelvis kluster- och innovationssatsningar, besöksnäring
och internationalisering
 De skapar ett mervärde för regionen som inte kan uppnås enbart genom projekt
inom det egna programområdet

Övervakningskommittén uppdrog dessutom åt Förvaltande myndighet att regelbundet
presentera en lista över inneliggande projektansökningar med planerade aktiviteter
utanför det egna programområdet samt en sammanställning över det totala antalet
beviljade projekt som omfattar aktiviteter utanför det egna programområdet. Genom
detta uppdrag säkerställs övervakningskommitténs samtycke till dessa typer av projekt
samtidigt som det skapas en transparens och en tydlighet på aggregerad nivå.

Under våren 2016 fattade övervakningskommittén ett kompletterande beslut om att
tillåta de möjligheter till aktiviteter utanför det egna programområdet som medges enligt
artikel 70.2 i förordning 1303/2013 även för den beslutade Holdingfonden inom
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tematiskt mål 3. Eftersom denna insats inte kan sägas uppfylla övervakningskommitténs
tidigare uppställda krav om funktionella samarbeten fattades ett separat beslut som
komplement till tidigare fattat beslut.

Hittills har det inte beviljats några projekt med aktiviteter utanför det egna
programområdet. Inom den holdingfond som EIF förvaltar har det inte heller beviljats
några insatser utanför det egna programområdet.

14.4. I tillämpliga fall, bidrag till makroregionala strategier och havsområdesstrategier
As stipulated by the Regulation (EU) No 1303/2013, article 27(3) on the "content of programmes", article
96(3)(e) on the "content, adoption and amendment of operational programmes under the Investment for
growth and jobs goal", article 111(3), article (4)(d) on "implementation reports for the Investment for
growth and jobs goal", and Annex 1, section 7.3 on "contribution of mainstream programmes to macroregional and sea-basin strategies, this programme contributes to MRS(s) and/or SBS:
Östersjöstrategins koppling
Östersjöstrategin är en makroregional strategi med syfte att fördjupa samarbetet mellan
länderna runt Östersjön för att möta de gemensamma utmaningar som länderna i
regionen står inför. Strategins mål är att Rädda havsmiljön, Länka samman regionen och
Öka välståndet.

Östersjöstrategin kompletterar Europa 2020 genom att utgå från det som är specifikt
med Östersjöregionen och underlättar därmed för Östersjöländerna att nå målen i
Europa 2020- strategin.

Det finns inte någon specifik finansiering avsatt för genomförandet av strategin, utan
grundtanken är att de makroregionala strategierna ska ge vägledning åt EU:s olika
program om prioriteringar i regionen och att insatser som bidrar till att nå strategins mål
ska finansieras av relevant program. I den allmänna förordningen för ESI- fonderna
(1303/2013) slår artikel 27.3 fast att program i länder som omfattas av en makroregional
strategi ska ange hur de planerade insatserna bidrar till strategins genomförande.

För programperioden 2014-2020 har därför hänsyn tagits till strategin vid skrivandet av
regionalfondsprogrammen och har beaktats vid fastställandet av programmens mål och
prioriteringar.

Östersjöstrategin utgör ett meriterande urvalskriterium i de svenska programmen
finansierade av ERUF. Detta innebär att projekt som bidrar till genomförandet av
handlingsplanen för EUs strategi för Östersjöregionen bedöms som positivt.
Handläggaren ska vid beredningen av projekt bedöma om projektet är i linje med
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Östersjöstrategin. Tillväxtverket har en samordnande och stödjande roll för övriga
myndigheten vad gäller Östersjöstrategin.
Makroregional integrerade projekt och TNK
Inom programmen finns möjlighet att arbeta utanför landsgränsen inom
Östersjöregionen genom Makroregionalt integrerade projekt eller den Transnationella
komponenten (TNK).

Makroregionalt integrerade projekt innebär att projekten redan vid ansökan innehåller
aktiviteter som innebär samarbete med utländska partners. TNK innebär en
tilläggsbudget på ett redan befintligt regionalfondsprojekt för aktiviteter utanför
programområdet och landsgränsen i samverkan med utländska samarbetspartners. Dessa
aktiviteter ska medföra ett mervärde till ursprungs-projektet samt bidra till
Östersjöstrategin. Möjligheten har sitt ursprung i Artikel 70 men är direkt riktade till
samarbete i Östersjöregionen.

Hittills har inga projet med koppling till Östersjöstrategin beviljats i programmet.
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EU-strategi för Östersjöområdet (EUSBSR)
EU:s strategi för Donauregionen (EUSDR)
EU:s strategi för den adriatisk-joniska regionen
EU-strategi för Alpregionen (EUSALP)
Strategin för Atlantområdet (ATLSBS)
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14.5. Framsteg när det gäller genomförandet av åtgärder inom social innovation, om så är lämpligt
N/A

14.6. Framsteg när det gäller genomförandet av åtgärder för att beakta de särskilda behoven i
områden med störst fattigdom eller hos målgrupper som är särskilt utsatta för diskriminering på
grund av fattigdom eller för social utestängning, med särskilt beaktande av marginaliserade
befolkningsgrupper samt personer med funktionsnedsättning, långtidsarbetslösa och ungdomar
som inte arbetar, och om lämpligt, de ekonomiska medel som använts
N/A
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15. EKONOMISKA UPPGIFTER PÅ INSATSOMRÅDES- OCH PROGRAMNIVÅ (ARTIKLARNA
21.2 OCH 22.7 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)
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16. SMART OCH HÅLLBART TILLVÄXT FÖR ALLA (ALTERNATIV:
FRAMSTEGSRAPPORT)SMART OCH HÅLLBART TILLVÄXT FÖR ALLA (ALTERNATIV:
FRAMSTEGSRAPPORT)
Uppgifter om och bedömning av hur programmet bidragit till att uppnå målen i unionens strategi för smart
och hållbar tillväxt för alla.Uppgifter om och bedömning av hur programmet bidragit till att uppnå målen i
unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla.
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17. PROBLEM SOM PÅVERKAR PROGRAMMETS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER SOM
VIDTAGITS – RESULTATRAM (ARTIKEL 50.2 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)
Om bedömningen av de framsteg som gjorts när det gäller de delmål och mål som fastställs i
resultatramen visar att vissa av dem inte har uppnåtts ska medlemsstaterna ange de bakomliggande
orsakerna till detta i rapporten för 2019 (för delmål) och i den slutliga genomföranderapporten (för mål).
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