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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 regionala strukturfondsprogrammet för Västsveriges syftar till att stärka små- och medelstora
företags konkurrenskraft, bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi och främja en hållbar
stadsutveckling. Det ska bland annat ske genom riktade insatser för små och medelstora företag och för
samverkan mellan aktörer från olika samhällssektorer. Totalt, EU-medel och nationell finansiering,
finns det 136 932 281 EURO till satsningar inom programmets tre insatsområden.

Programmets insatsområden utgår från ett antal regionala utmaningar. Det handlar exempelvis om att
utveckla de definierade styrkeområdena, skapa fler innovativa företag, minska koldioxidutsläppen och
minska klyftor i regionen. En viktig utmaning är också att öka företagens utgifter för forskning och
utveckling och skapa samverkan mellan näringsliv och akademi.

För att möta regionens utmaningar innehåller programmet tre insatsområden med sökbara medel:
1. Samverkan inom forskning och innovation, 42,73% av medlen
2. Konkurrenskraftiga små och medelstora företag, 39,27% av medlen
3. Innovation för en koldioxidsnål ekonomi, 14,73 % av medlen medel

Fem procent av programmets medel ska gå till Hållbar stadsutveckling. Dessa medel är fördelade över
samtliga tre insatsområden och kan endast sökas av Göteborgs Stad. Projekt inom Hållbar
stadsutveckling måste ligga i linje med den sektorsövergripande integrerade planen för hållbar
stadsutveckling i Göteborg 2014-2020.

Beviljat och utbetalt av budgetram
Total stödberättigande kostnad för insatser som valts ut för stöd uppgår hittills till 102 300 819 EURO,
vilket utgör 74,71% av det totala anslaget. Vad gäller totala stödberättigande utgifter som deklarerats
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av stödmottagare uppgick dessa till 25 992 721 EURO, vilket motsvarar 18,98% av det totala anslaget.

Beviljade projekt
53 projekt har hittills beviljats stöd inom programmet. Det finns 16 projekt inom insatsområde 1, 27
projekt inom insatsområde 2 och 7 projekt inom insatsområde 3. Inom insatsområde 4, s.k. tekniskt
stöd, har 3 projekt beviljats. Majoriteten av projekten riktar sig på något sätt mot de regionala
styrkeområdena, även de som beviljats stöd inom insatsområde 2, där det inte är något krav från
programmets sida. Endast ett fåtal av de beviljade projekten är breddsatsningar som exempelvis
riskkapitalsatsningen Almi Invest (se nedan). Övriga insatser har en tematisk målgrupp genom att rikta
sig till företag som arbetar inom en viss bransch eller näring. Det är en stor spridning i vilken bransch
projekten verkar i, med viss tyngd på tillverkande industri, besöksnäring och medicinteknik.

Region Halland har tre uttalade styrkeområden; besöksnäring, hälsoinnovation och gröna näringar. Det
finns beviljade projekt i Region Halland inom samtliga dessa styrkeområden. Inom de tre
styrkeområden har Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) medfinansierat projekt under
förra programperioden. En viktig del under projektdialog och beredning har varit att se hur projekten
bygger vidare på tidigare verksamhet, och ytterligare lyfter näringen.

Västra Götalandsregionen har en större bredd i sina styrkeområden, med nio nämnda inom
programmet. Flera projekt rör tillverkande industri, som är en av de största näringslivsgrenarna i
Västra Götaland. Två av de finansiellt största projekten i Västra Götalandsregionen, frånsett
riskkapitalsatsningen, arbetar inom styrkeområdena hållbara transporter samt material och hållbar
produktion och är Skövde- respektive Boråsbaserade.

Finansieringsinstrument
Den totala finansieringen för ägarkapitalfonden i Västsverige för programperioden 2014-2020 uppgår
till 21 miljoner EURO, varav 7,2 miljoner från ERUF. Investeringarna måste alltid göras tillsammans
med privata aktörer. Dessa ska tillföra minst lika mycket pengar vid varje investering. Privat
medfinansiering beräknas uppgå till 21 miljoner EURO. Fonden har för avsikt att investera i 43 bolag.

Indikatorer
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Tillväxtverket följer kontinuerligt upp arbetet med indikatorer och lyfter dessa och andra resultat i
samband med möten och lägesrapporter. Handläggarna arbetar även övergripande med indikatorer och
följer upp målsättningar för projekt i relation till målsättningar för programmet. Generellt kan det för
indikatorerna inom insatsområde 1 konstateras att förväntat utfall är högre än programmets målvärde.
Det är dock för tidigt att avgöra om projekten kan nå upp till sina mål. Motsvarande gäller även för
insatsområdet 3. Vad gäller indikatorerna inom insatsområdet 2 så är dessa inte uppdaterade på grund
av att det pågår ett kvalitetssäkringsarbete och vi justerar felaktigheter löpande när dessa identifierats.
Vi har dock inte lyckats fullt ut och ett arbete kvarstår. Vi kan dock notera att det för det västsvenska
programmet endast är ett projekt det rör sig om och att rättelser kommer ske under 2018.
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3.

GENOMFÖRANDE AV INSATSOMRÅDET (ARTIKEL 50.2 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)

3.1. Översikt över genomförandet
IdInsatsområde
nummer
1
Samverkan inom forskning
och innovation

Sammanfattade uppgifter om viktiga händelser, betydande problem och vidtagna åtgärder under genomförandet av
insatsområdet
Insatsområdet har varit helt öppet under årets båda utlysningar. Totalt för programperioden har 16 projekt har
beviljats medel och de totala stödberättigande kostnaderna upp går till 33 398 701 EURO. 57,08% av de avsatta
EU-medlen för insatsområdet har beviljats.
De beviljade projekten i insatsområdet knyter samtliga an till det specifika målet kopplat till stärkt samverkan inom
forskning och innovation i regionala styrkeområden. Insatsområdet har ett tydligt fokus på de i programmet
utpekade styrkeområden, där samtliga projekt ska falla inom dessa och skapa samverkan inom dessa.
Tyngdpunkten, utifrån styrkeområden, ligger inom Life Science och Material och hållbar produktion Under året har
även projekt riktade mot informations- och kommunikationsteknologi (IKT) erhållit stöd, något som tidigare
saknades. Därmed finns det satsningar inom samtliga utpekade styrkeområden.
Under årets båda utlysningsomgångar skedde det under den första ett särskilt beaktande av satsningar inom
livsmedel och gröna näringar, medan det i den andra särskilt lyftes insatser kopplade till digitalisering.
Inom Hållbar stadsutveckling är det ett projekt som har beviljats inom insatsområdet. Projektet grundas i att
överkomma ett antal hinder för innovation när det gäller stadsutveckling. Göteborgs Stad ska etablera en
strukturerad metod för att arbeta med forskning och innovation för hållbar stadsutveckling. Målet är att staden ska
stärkas som en test- och demonstrationsarena, där näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle utvecklar
framtidens lösningar tillsammans.

2

Konkurrenskraftiga
små Insatsområdet var under årets båda utlysningen helt öppet för ansökningar, med undantag för ansökningar inom
och medelstora företag
riskapitalinsatser, vilket prioriterades under 2015.
Totalt för programperioden har 27 projekt har beviljats medel och de totala stödberättigande kostnaderna upp går till
49 023 399. 91,16% av de avsatta medlen för insatsområdet har beviljats. Att procentsatsen fortfarande är betydligt
högre än inom de andra insatsområdena beror till största del på den stora satsningen på riskkapital som beviljades
under 2015.
Insatserna inom insatsområde 2 ligger främst inom regionala styrkeområden och kompletterar projekten inom
insatsområde 1. Tillverkande industri är en framträdande målgrupp i flera av projekten, bland annat två projekt som
båda arbetar med effektivisering av industriföretag. Det är IUC Väst och IDC West Sweden som driver projekten
”Produktionsanalys” respektive ”Hållbar Industriell Utveckling”. Aktörerna har ett nära samarbete med
erfarenhetsutbyte för att inte överlappa varandra. ”Hållbar Industriell Utveckling” har ett tydligt miljöfokus och
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Idnummer

Insatsområde

Sammanfattade uppgifter om viktiga händelser, betydande problem och vidtagna åtgärder under genomförandet av
insatsområdet
syftar till att företagen ska skapa hållbara arbetssätt för hållbar utveckling av sin verksamhet och produktion.
Inom insatsområde 2 genomför Göteborgs Stad samverkansprojektet ”One Stop Future Shop”. I projektet samverkar
stadsdelsförvaltningar med aktörer som Röda korset, Göteborgs universitet och lokala fastighetsägare med det
gemensamma målet att tillvarata skaparkraften och potentialen som finns på Västra Hisingen för att skapa en mer
entreprenöriell stadsdel. Fokus ligger på socialt företagande och projektets primära målgrupper omfattar ungdomar,
kvinnor samt personer med utländsk bakgrund.

3

Innovation
för
koldioxidsnål ekonomi

en Insatsområdet var under årets båda utlysningar helt öppet för ansökningar. Totalt för programperioden har sju
projekt har beviljats medel och de totala stödberättigande kostnaderna uppgår till 15 397 333 MERUO. 76,35% av
de avsatta medlen för insatsområdet har beviljats. Endast sju projekt har beviljats stöd, vilket gör att söktrycket är
relativt lågt, men sett till avsatta medel inom insatsområdet ligger genomförandet i fas med programmet.
Inom insatsområde 3 genomför Göteborgs Stad samverkansprojektet Stadslandet. Projektet bygger vidare på
erfarenheter och resultat från regionalfondsprojektet Utveckling Nordost 2011-2013. Samverkansprojektet har som
mål att skapa förutsättningar för grön innovation och affärsutveckling mellan stad och land. Fyra lokala nav i
Angered och på Norra Hisingen utgör basen för samverkan mellan stad, näringsliv, invånare, föreningsliv och
akademi. I fem testbäddar prövas, tillsammans med akademin, nya angreppssätt för att stärka förmågan att ställa om
till en mer koldioxidsnål stad kopplat till livsmedel, logistik, destination och affärsmodeller.
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Tekniskt stöd (TA)

Medlen för tekniskt stöd fördelas enligt beslut i övervakningskommittén. Medlen används till
övervakningskommitténs, Tillväxtverkets 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
Investeringsprioritering

1 - Samverkan inom forskning och innovation
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
investeringsprioritering, uppdelat per regionkategori för Eruf) - 1 / 1b

för

och

Målvärde
(2023) män

sammanhållningsfonden

(1) Idnummer
F CO01

Indikator

S
F

CO01
CO26

Företag
Företag

Mer utvecklade
Mer utvecklade

100,00
300,00

658,00
0,00

S

CO26

Företag

Mer utvecklade

300,00

367,00

F

CO28

Företag

Mer utvecklade

100,00

0,00

S

CO28

Företag

Mer utvecklade

100,00

227,00

F

54

Produktiv investering: Antal företag som får stöd
Forskning, innovation: Antal företag som samarbetar med
forskningsinstitutioner
Forskning, innovation: Antal företag som samarbetar med
forskningsinstitutioner
Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att
introducera för marknaden nya produkter
Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att
introducera för marknaden nya produkter
Antal samarbetande organisationer från olika samhällssektorer

Antal

Mer utvecklade

15,00

0,00

S

54

Antal samarbetande organisationer från olika samhällssektorer

Antal

Mer utvecklade

15,00

79,00

Produktiv investering: Antal företag som får stöd

Mätenhet Regionkategori Målvärde (2023)
totalt
Företag
Mer utvecklade
100,00

Eruf

Målvärde (2023)
kvinnor

2017
Summa
0,00

2017
Män

(per
2017
Kvinnor

insatsområde,
Synpunkter
Inga avslutade projekt
under 2017.
Inga avslutade projekt
under 2017.
Inga avslutade projekt
under 2017.
Inga avslutade projekt
under 2017.

(1) S=Kumulativt värde – prestationer som ska levereras genom utvalda insatser [prognos ska tillhandahållas av stödmottagarna], F=Kumulativt värde –
prestationer som ska levereras genom insatser [faktiskt resultat]
(1) Idnummer
F CO01
S CO01
F CO26
S CO26
F CO28
S

CO28

F

54

SV

Indikator

2016
Summa
0,00
437,00
0,00
201,00
0,00

Produktiv investering: Antal företag som får stöd
Produktiv investering: Antal företag som får stöd
Forskning, innovation: Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner
Forskning, innovation: Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner
Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya
produkter
Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya
produkter
Antal samarbetande organisationer från olika samhällssektorer

127,00

2016
Män

2016
Kvinnor

2015
Summa

2015
Män

2015
Kvinnor

2014
Summa

2014
Män

2014
Kvinnor

360,00
0,00
152,00
106,00

0,00

9

SV

(1) Idnummer
S 54

SV

Indikator
Antal samarbetande organisationer från olika samhällssektorer

2016
Summa
45,00

10

2016
Män

2016
Kvinnor

2015
Summa
7,00

2015
Män

2015
Kvinnor

2014
Summa

2014
Män

2014
Kvinnor

SV

Insatsområde
Investeringsprioritering

Särskilt mål

1 - Samverkan inom forskning och innovation
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
1 - Stärkt samverkan inom forskning och innovation i regionala styrkeområden.

Tabell 1: Resultatindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde och särskilt mål) – gäller även insatsområden för tekniskt stöd
Idnummer
0103

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

Företagens utgifter för egen FoU-verksamhet, 10-249 anställda

MSEK

0104

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

Procent

Mer
utvecklade
Mer
utvecklade

Id-nummer
0103
0104

SV

Indikator
Företagens utgifter för egen FoU-verksamhet, 10-249 anställda
Andel företag (10-249 anställda) som samarbetar i sin innovationsverksamhet

Utgångsvärde

Målvärde
2023

2017
Summa

2,17

2010

2,40

40,18

2010

45,00

2016 Summa

11

Utgångsår

2016 Kvalitativa

2015 Summa

2017
Kvalitativa

Synpunkter
Uppgifter kommer att rapporteras i
AIR 2019.
Uppgifter kommer att rapporteras i
AIR 2019.

2015 Kvalitativa

2014 Summa
3,12
31,65

2014 Kvalitativa

SV

Insatsområde
Investeringsprioritering

2 - Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
3a - Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, inklusive genom
företagskuvöser

Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer
investeringsprioritering, uppdelat per regionkategori för Eruf) - 2 / 3a

för

Eruf

och

sammanhållningsfonden

(1) Idnummer
F CO01

Indikator

Mätenhet

Produktiv investering: Antal företag som får stöd

Företag

Regionkategori Målvärde (2023) Målvärde (2023)
totalt
män
Mer utvecklade
300,00

Målvärde (2023)
kvinnor

2017
Summa
0,00

S
F

CO01
CO05

Företag
Företag

Mer utvecklade
Mer utvecklade

300,00
300,00

387,00
0,00

S

CO05

Företag

Mer utvecklade

300,00

387,00

F

CO08

heltidsekvivalenter Mer utvecklade

400,00

0,00

S

CO08

heltidsekvivalenter Mer utvecklade

400,00

245,00

F

54

S

54

Produktiv investering: Antal företag som får stöd
Produktiv investering: Antal nya företag som får
stöd
Produktiv investering: Antal nya företag som får
stöd
Produktiv investering: Sysselsättningsökning i
företag som får stöd
Produktiv investering: Sysselsättningsökning i
företag som får stöd
Antal samarbetande organisationer från olika
samhällssektorer
Antal samarbetande organisationer från olika
samhällssektorer

Antal

Mer utvecklade

5,00

0,00

Antal

Mer utvecklade

5,00

16,00

2017
Män

(per
2017
Kvinnor

insatsområde,
Synpunkter
Inget avslutat
under 2017.

projekt

Inget avslutat
under 2017.

projekt

Inget avslutat
under 2017.

projekt

Inget avslutat
under 2017.

projekt

(1) S=Kumulativt värde – prestationer som ska levereras genom utvalda insatser [prognos ska tillhandahållas av stödmottagarna], F=Kumulativt värde –
prestationer som ska levereras genom insatser [faktiskt resultat]
(1)
F
S
F
S
F
S
F
S

Id-nummer
CO01
CO01
CO05
CO05
CO08
CO08
54
54

SV

Indikator
Produktiv investering: Antal företag som får stöd
Produktiv investering: Antal företag som får stöd
Produktiv investering: Antal nya företag som får stöd
Produktiv investering: Antal nya företag som får stöd
Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag som får stöd
Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag som får stöd
Antal samarbetande organisationer från olika samhällssektorer
Antal samarbetande organisationer från olika samhällssektorer

2016 Summa 2016 Män
0,00
130,00
0,00
130,00
0,00
45,00
0,00
10,00
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2016 Kvinnor

2015 Summa

2015 Män

2015 Kvinnor

2014 Summa

2014 Män

2014 Kvinnor

130,00
130,00
45,00
10,00

SV

Insatsområde
Investeringsprioritering
Särskilt mål

2 - Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
3a - Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, inklusive genom
företagskuvöser
1 - Fler nya innovativa företag.

Tabell 1: Resultatindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde och särskilt mål) – gäller även insatsområden för tekniskt stöd
Idnummer
0306
0400

Id-nummer
0306
0400

SV

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

Antal SMF per 1 000
invånare
Omsättning i SMF

Antal företag med 0-249 anställda per 1 000 inv
16-64 år
Nettoomsättning, MSEK

Mer
utvecklade
Mer
utvecklade

Indikator
Antal SMF per 1 000 invånare
Omsättning i SMF

2016 Summa

Utgångsvärde
176,90

2013

Målvärde
2023
185,00

330 362,00

2011

490 400,00

2016 Kvalitativa

Utgångsår

2015 Summa
183,00

2017
Summa

2015 Kvalitativa

2017
Kvalitativa

Synpunkter
Uppgifter kommer att rapporteras i
AIR 2019.
Uppgifter kommer att rapporteras i
AIR 2019.

2014 Summa

2014 Kvalitativa

369 558,00

13

SV

Insatsområde
Investeringsprioritering

2 - Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
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
investeringsprioritering, uppdelat per regionkategori för Eruf) - 2 / 3d

för

Eruf

Målvärde
(2023) män

och

sammanhållningsfonden

(1) Idnummer
F CO01
S CO01

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

Produktiv investering: Antal företag som får stöd
Produktiv investering: Antal företag som får stöd

Företag
Företag

Mer utvecklade
Mer utvecklade

Målvärde
(2023) totalt
819,00
819,00

Målvärde
2017 Summa
(2023) kvinnor
25,00
0,00

F

CO03

Mer utvecklade

19,00

25,00

S

CO03

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

Mer utvecklade

19,00

0,00

F

CO04

Mer utvecklade

800,00

0,00

S

CO04

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

Mer utvecklade

800,00

0,00

F

CO07

euro

Mer utvecklade

10 579 640,00

11 530 316,00

S

CO07

euro

Mer utvecklade

10 579 640,00

22 765 197,00

F

CO08

heltidsekvivalenter Mer utvecklade

1 500,00

0,00

S

CO08

heltidsekvivalenter Mer utvecklade

1 500,00

610,00

F

54

S

54

Produktiv investering: Privata investeringar som
matchar offentligt stöd till små och medelstora företag
(annat än bidrag)
Produktiv investering: Privata investeringar som
matchar offentligt stöd till små och medelstora företag
(annat än bidrag)
Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag
som får stöd
Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag
som får stöd
Antal samarbetande organisationer från olika
samhällssektorer
Antal samarbetande organisationer från olika
samhällssektorer

Antal

Mer utvecklade

5,00

0,00

Antal

Mer utvecklade

5,00

50,00

2017
Män

(per

2017
Kvinnor

insatsområde,
Synpunkter

Värdet för 2017 är inte
uppdaterat – se förklaringen i
avsnitt 2.1, Indikatorer.
Värdet för 2017 är inte
uppdaterat – se förklaringen i
avsnitt 2.1, Indikatorer.
Inget avslutat projekt under 2017.
Värdet för 2017 är inte
uppdaterat – se förklaringen i
avsnitt 2.1, Indikatorer.

Inget avslutat projekt under 2017.

Inga avslutade projekt under
2017.

(1) S=Kumulativt värde – prestationer som ska levereras genom utvalda insatser [prognos ska tillhandahållas av stödmottagarna], F=Kumulativt värde –
prestationer som ska levereras genom insatser [faktiskt resultat]
(1) Idnummer
F CO01
S CO01
F CO03

SV

Indikator

2016 Summa

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

7,00
733,00
7,00

14

2016
Män

2016
Kvinnor

2015 Summa

2015
Män

2015
Kvinnor

2014
Summa

2014
Män

2014
Kvinnor

733,00

SV

(1) Idnummer
S CO03
F CO04
S CO04
F CO07
S

CO07

F
S
F
S

CO08
CO08
54
54

SV

Indikator

2016 Summa

Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag
43,00
Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt
0,00
Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt
690,00
Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till små och 2 678 565,00
medelstora företag (annat än bidrag)
Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till små och 22 765 197,00
medelstora företag (annat än bidrag)
Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag som får stöd
0,00
Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag som får stöd
430,00
Antal samarbetande organisationer från olika samhällssektorer
0,00
Antal samarbetande organisationer från olika samhällssektorer
0,00
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2016
Män

2016
Kvinnor

2015 Summa

2015
Män

2015
Kvinnor

2014
Summa

2014
Män

2014
Kvinnor

43,00
690,00
22 765 197,00
430,00
0,00
0,00

SV

Insatsområde
Investeringsprioritering
Särskilt mål

2 - Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
3d - Stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på regionala, nationella och internationella marknader och ägna sig åt
innovationsprocesser
1 - Fler innovativa tillväxtföretag

Tabell 1: Resultatindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde och särskilt mål) – gäller även insatsområden för tekniskt stöd
Idnummer
0101
0303
0305

Idnummer
0101
0303
0305

SV

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

Andel företag (10-249 anställda) med innovationsverksamhet (produkt-, process-,
organisatorisk, marknadsföring)
Förädlingsvärde i SMF

Procent

Antal tillväxtföretag (årlig tillväxttakt (omsättning) med minst 10% under tre år
där företaget hade minst 3 anställda i början av mätperioden)

Antal

Mer
utvecklade
Mer
utvecklade
Mer
utvecklade

MSEK

Utgångsvärde
55,08

2010

Målvärde
2023
58,00

110 226,00

2011

125 000,00

819,00

2012

880,00

Indikator

2016
Summa

Andel företag (10-249 anställda) med innovationsverksamhet (produkt-, process-, organisatorisk, marknadsföring)
Förädlingsvärde i SMF
Antal tillväxtföretag (årlig tillväxttakt (omsättning) med minst 10% under tre år där företaget hade minst 3 anställda i
början av mätperioden)
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Utgångsår

2016
Kvalitativa

2017
Summa

2015
Summa

2017
Kvalitativa

Synpunkter
Uppgifter
kommer
att
rapporteras i AIR 2019.
Uppgifter
kommer
att
rapporteras i AIR 2019.
Uppgifter
kommer
att
rapporteras i AIR 2019.

2015
Kvalitativa

2014
Summa
52,18
123 303,00
841,00

2014
Kvalitativa

SV

Insatsområde
Investeringsprioritering

3 - Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
4f - Främja forskning och innovation i samt tillämpning av koldioxidsnål teknik

Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer
investeringsprioritering, uppdelat per regionkategori för Eruf) - 3 / 4f

för

Målvärde
(2023) män

och

sammanhållningsfonden

(1) Idnummer
F CO01

Indikator

S
F

CO01
CO26

Företag
Företag

Mer utvecklade
Mer utvecklade

80,00
80,00

430,00
0,00

S

CO26

Företag

Mer utvecklade

80,00

253,00

F

CO28

Företag

Mer utvecklade

80,00

0,00

S

CO28

Företag

Mer utvecklade

80,00

107,00

F

54

Produktiv investering: Antal företag som får stöd
Forskning, innovation: Antal företag som samarbetar med
forskningsinstitutioner
Forskning, innovation: Antal företag som samarbetar med
forskningsinstitutioner
Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att
introducera för marknaden nya produkter
Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att
introducera för marknaden nya produkter
Antal samarbetande organisationer från olika samhällssektorer

Antal

Mer utvecklade

5,00

0,00

S

54

Antal samarbetande organisationer från olika samhällssektorer

Antal

Mer utvecklade

5,00

30,00

Produktiv investering: Antal företag som får stöd

Mätenhet Regionkategori Målvärde (2023)
totalt
Företag
Mer utvecklade
80,00

Eruf

Målvärde (2023)
kvinnor

2017
Summa
0,00

2017
Män

(per
2017
Kvinnor

insatsområde,
Synpunkter
Inga avslutade projekt
under 2017.
Inga avslutade projekt
under 2017.
Inga avslutade projekt
under 2017.
Inga avslutade projekt
under 2017.

(1) S=Kumulativt värde – prestationer som ska levereras genom utvalda insatser [prognos ska tillhandahållas av stödmottagarna], F=Kumulativt värde –
prestationer som ska levereras genom insatser [faktiskt resultat]
(1) Idnummer
F CO01
S CO01
F CO26
S CO26
F CO28
S

CO28

F
S

54
54

SV

Indikator
Produktiv investering: Antal företag som får stöd
Produktiv investering: Antal företag som får stöd
Forskning, innovation: Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner
Forskning, innovation: Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner
Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya
produkter
Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya
produkter
Antal samarbetande organisationer från olika samhällssektorer
Antal samarbetande organisationer från olika samhällssektorer

2016
Summa
0,00
220,00
0,00
150,00
0,00
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2016
Män

2016
Kvinnor

2015
Summa

2015
Män

2015
Kvinnor

2014
Summa

2014
Män

2014
Kvinnor

130,00
100,00

57,00

32,00

0,00
5,00

0,00

SV

Insatsområde
Investeringsprioritering
Särskilt mål

3 - Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
4f - Främja forskning och innovation i samt tillämpning av koldioxidsnål teknik
1 - Stärkt samverkan inom forskning och innovation i regionala styrkeområden som bidrar till en mer koldioxidsnål ekonomi.

Tabell 1: Resultatindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde och särskilt mål) – gäller även insatsområden för tekniskt stöd
Idnummer
0104
0402

Id-nummer
0104
0402

SV

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

Andel företag (10-249 anställda) som samarbetar i sin
innovationsverksamhet
Koldioxidutsläpp (exkl. jordbruk samt internationell luftfart och
sjöfart

Procent

Mer
utvecklade
Mer
utvecklade

Ton/år

Indikator
Andel företag (10-249 anställda) som samarbetar i sin innovationsverksamhet
Koldioxidutsläpp (exkl. jordbruk samt internationell luftfart och sjöfart

Utgångsvärde
40,18

2010

Målvärde
2023
45,00

10 890 321,00

2011

9 800 000,00

2016 Summa

18

Utgångsår

2016 Kvalitativa

2017
Summa

2015 Summa

2017
Kvalitativa

Synpunkter
Uppgifter kommer att rapporteras i
AIR 2019.
Uppgifter kommer att rapporteras i
AIR 2019.

2015 Kvalitativa

2014 Summa
28,85
10 083 053,00

2014 Kvalitativa

SV

Insatsområde
Investeringsprioritering
Särskilt mål

3 - Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
4f - Främja forskning och innovation i samt tillämpning av koldioxidsnål teknik
2 - Stärkt förmåga att utveckla och kommersialisera nya produkter, tjänster och lösningar som bidrar till en mer koldioxidsnål ekonomi.

Tabell 1: Resultatindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde och särskilt mål) – gäller även insatsområden för tekniskt stöd
Idnummer
0402
0406

Id-nummer
0402
0406

SV

Indikator

Mätenhet

Regionkategori

Utgångsvärde

Utgångsår

Koldioxidutsläpp (exkl. jordbruk samt internationell
luftfart och sjöfart
Omsättning i små och medelstora miljöföretag

Ton/år

Mer
utvecklade
Mer
utvecklade

10 890 321,00

2011

Målvärde
2023
9 800 000,00

13 810,00

2012

20 439,00

Nettoomsättning,
MSEK

Indikator
Koldioxidutsläpp (exkl. jordbruk samt internationell luftfart och sjöfart
Omsättning i små och medelstora miljöföretag

2016 Summa
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2016 Kvalitativa

2015 Summa

2017
Summa

2017
Kvalitativa

Synpunkter
Uppgifter kommer att rapporteras i
AIR 2019.
Uppgifter kommer att rapporteras i
AIR 2019.

2015 Kvalitativa

2014 Summa
10 083 053,00
15 567,00

2014 Kvalitativa

SV

Prioriterade områden för tekniskt stöd
Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer
investeringsprioritering, uppdelat per regionkategori för Eruf) - 4
Insatsområde
(1) Idnummer
F 0501
S 0501
F 0502
S

0502

F

0503

S

0503

för

Eruf

och

sammanhållningsfonden

(per

insatsområde,

4 - Tekniskt stöd (TA)
Indikator
Utbetalade medel av programmets totala budget
Utbetalade medel av programmets totala budget
Externa
utvärderingar
har
genomförts
programperiod
Externa
utvärderingar
har
genomförts
programperiod
Antalet anställda (årsarbetskrafter) vilkas
medfinansieras av TA
Antalet anställda (årsarbetskrafter) vilkas
medfinansieras av TA

Mätenhet

Regionkategori

Procent
Procent
under Antal

Målvärde (2023)
totalt
100,00
100,00
15,00

under Antal

Målvärde (2023)
män

Målvärde (2023)
kvinnor

2017
Summa
22,00
100,00
4,00

15,00

2017
Män

2017
Kvinnor

Synpunkter

15,00

löner Årsarbetskrafter

21,36

löner Årsarbetskrafter

21,36

(1) S=Kumulativt värde – prestationer som ska levereras genom utvalda insatser [prognos ska tillhandahållas av stödmottagarna], F=Kumulativt värde –
prestationer som ska levereras genom insatser [faktiskt resultat]
(1)
F
S
F
S
F
S

Id-nummer
0501
0501
0502
0502
0503
0503

SV

Indikator
Utbetalade medel av programmets totala budget
Utbetalade medel av programmets totala budget
Externa utvärderingar har genomförts under programperiod
Externa utvärderingar har genomförts under programperiod
Antalet anställda (årsarbetskrafter) vilkas löner medfinansieras av TA
Antalet anställda (årsarbetskrafter) vilkas löner medfinansieras av TA

2016 Summa 2016 Män
7,00
100,00
0,00
15,00
13,98
13,98

20

2016 Kvinnor

2015 Summa

2015 Män

2015 Kvinnor

2014 Summa

2014 Män

2014 Kvinnor

1,00
0,00
7,05

SV

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
CO01 - Produktiv investering: Antal företag som får stöd
25
CO03 - Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än
25
bidrag
CO04 - Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt
0
CO05 - Produktiv investering: Antal nya företag som får stöd
0

SV
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Tabell 5: Uppgifter om delmål och mål som fastställs i resultatramen
Insatsområde Indikatortyp Id
1

O

1
2
2
3

F
O
F
O

3

F

Insatsområde
1
1
2
2
3
3

Insatsområde
1
1
2
2
3
3

SV

Indikator

CO26 Forskning, innovation: Antal företag som
forskningsinstitutioner
010 Utgifter
CO01 Produktiv investering: Antal företag som får stöd
010 Utgifter
CO26 Forskning, innovation: Antal företag som
forskningsinstitutioner
010 Utgifter

Indikatortyp
O
F
O
F
O
F

Id
CO26
010
CO01
010
CO26
010

Mätenhet Fond Regionkategori
samarbetar

med Enterprises Eruf Mer utvecklade

samarbetar

Euro
Enterprises
Euro
med Enterprises
Euro

Eruf
Eruf
Eruf
Eruf

2017 Kumulativt värde
totalt
83,00

Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade

7 264 339,00
812,00
10 066 404,00
49,00

Eruf Mer utvecklade

2 442 202,00

Indikator
Forskning, innovation: Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner
Utgifter
Produktiv investering: Antal företag som får stöd
Utgifter
Forskning, innovation: Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner
Utgifter

Mätenhet
Enterprises
Euro
Enterprises
Euro
Enterprises
Euro

Fond
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf

Regionkategori
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade

2017 Kumulativt värde
män

2017 Kumulativt värde
kvinnor

2016 Kumulativt värde totalt

2017 Årligen
totalt

2015 Kumulativt värde totalt

2017 Årligen totalt
män

2017 Årligen totalt
kvinnor

2014 Kumulativt värde totalt

Anmärkningar

Indikatortyp Id

Indikator

Mätenhet

Fond Regionkategori

Delmål för 2018 män Delmål för 2018 män Delmål för 2018 kvinnor Slutmål (2023) totalt Slutmål (2023) män Slutmål (2023) kvinnor

O
F
O
F
O
F

Forskning, innovation: Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner
Utgifter
Produktiv investering: Antal företag som får stöd
Utgifter
Forskning, innovation: Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner
Utgifter

Enterprises
Euro
Enterprises
Euro
Enterprises
Euro

Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf

75
17552406
279
16 132 991
20
6 049 871

CO26
010
CO01
010
CO26
010

Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade

22

300,00
58 508 020,00
1 119,00
53 776 638,00
80,00
20 166 238,00
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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)

Insatsområde

Fond

Regionkategori

Beräkningsgrund

Summa fond

1
2
3
4
Summa

Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf

Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer
utvecklade

Summa
Summa
Summa
Offentliga

58 508 019,00
53 776 638,00
20 166 238,00
4 481 386,00
136 932 281,00

40,00
40,00
40,00
50,00
40,33

136 932 281,00

40,33

Slutsumma

SV

Medfinansieringsgrad

Total
stödberättigande
kostnad för insatser
som valts ut för stöd

Offentlig
stödberättigande
kostnad för insatser
som valts ut för stöd

Totala stödberättigande
utgifter som deklarerats
av stödmottagare till den
förvaltande myndigheten

33 398 701,00
49 023 399,00
15 397 333,00
4 481 386,00
102 300 819,00

Andel av det
totala anslaget
som de valda
insatserna
omfattar
57,08%
91,16%
76,35%
100,00%
74,71%

30 788 646,00
48 684 883,00
14 765 959,00
4 481 386,00
98 720 874,00

9 889 936,00
12 235 102,00
3 204 840,00
662 843,00
25 992 721,00

Andel av det totala
anslaget som omfattas av
stödberättigande utgifter
som
deklarerats
av
stödmottagare
16,90%
22,75%
15,89%
14,79%
18,98%

102 300 819,00

74,71%

98 720 874,00

25 992 721,00

18,98%
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Antal
utvalda
insatser

SV

16
27
7
3
53
53

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

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4

SV

Utgiftens beskaffenhet
Fond Regionkategori

Insatstyp

Finansieringsform

Territoriell
aspekt

Kategoriseringsaspekter
Territoriell
Tematiskt
genomförandemekanism
mål

Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf
Eruf

058
058
058
060
060
060
060
060
060
062
062
001
001
001
060
066
066
066
066
066
066
066
066
067
067
067
067
067
067
065
065
065
071
071
071
071
121
121

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

01
01
02
01
01
01
01
01
02
01
01
01
02
01
02
01
01
01
01
02
02
02
02
01
01
01
01
02
02
01
02
02
01
01
01
02
01
02

07
07
07
02
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
02
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
02
07
07
07
07
07
07
07
07

Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade
Mer utvecklade

ESF:s
andratema

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04

Näringsgren
07
24
07
24
03
05
20
24
20
07
24
24
24
16
01
24
03
07
24
03
07
15
24
15
20
23
24
15
24
24
10
22
07
22
24
24
18
18

24

Område(n)
eller
region(er)
SE23
SE23
SE23
SE23
SE23
SE23
SE23
SE23
SE23
SE23
SE23
SE23
SE23
SE23
SE23
SE23
SE23
SE23
SE23
SE23
SE23
SE23
SE23
SE23
SE23
SE23
SE23
SE23
SE23
SE23
SE23
SE23
SE23
SE23
SE23
SE23
SE23
SE23

Total stödberättigande
kostnad för insatser som
valts ut för stöd
4 252 463,00
2 562 574,00
4 956 021,00
1 201 599,00
495 097,00
1 283 142,00
2 801 031,00
3 626 303,00
3 158 522,00
1 145 257,00
7 916 692,00
2 056 429,00
78 476,00
20 977 354,00
1 050 124,00
2 110 903,00
59 595,00
120 143,00
1 821 639,00
655 206,00
5 518 488,00
2 979 083,00
3 407 436,00
916 000,00
905 908,00
2 000 660,00
2 745 460,00
1 109 092,00
511 403,00
3 787 517,00
389 902,00
1 880 219,00
1 560 876,00
272 370,00
4 866 805,00
2 639 644,00
195 836,00
4 285 550,00

Finansiella uppgifter
Offentlig stödberättigande
Totala stödberättigande utgifter som
kostnad för insatser som valts
deklarerats av stödmottagare till den
ut för stöd
förvaltande myndigheten
3 685 976,00
2 034 533,00
1 847 437,00
0,00
4 698 572,00
2 154 430,00
1 201 599,00
481 400,00
495 097,00
119 455,00
1 283 142,00
544 806,00
2 801 031,00
1 845 702,00
2 601 090,00
604 780,00
3 158 522,00
1 776 638,00
1 145 257,00
328 192,00
7 870 923,00
0,00
2 056 429,00
0,00
55 228,00
0,00
20 977 354,00
4 779 706,00
1 050 124,00
0,00
2 060 844,00
652 623,00
59 595,00
53 820,00
107 652,00
115 383,00
1 761 574,00
1 027 061,00
655 206,00
108 059,00
5 518 488,00
2 092 304,00
2 979 083,00
1 622 929,00
3 300 165,00
198 809,00
916 000,00
336 590,00
905 908,00
402 847,00
1 953 461,00
199 307,00
2 707 277,00
244 114,00
1 109 092,00
319 826,00
511 403,00
81 724,00
3 771 039,00
473 140,00
347 358,00
61 716,00
1 808 644,00
1 379 939,00
1 095 855,00
739 737,00
272 370,00
0,00
4 831 049,00
0,00
2 639 644,00
550 308,00
195 836,00
74 990,00
4 285 550,00
587 853,00

Antal
utvalda
insatser
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
3
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

SV

Tabell 8: Utnyttjande av korsfinansiering
1
Utnyttjande
korsfinansiering

2
3
av Insatsområde Stödbelopp från EU
som är avsett för
korsfinansiering,
på
grundval
av
de
insatser som valts ut
(euro).

Kostnader som är
stödberättigande inom
ramen för ESF men
för vilka stöd erhålls
från Eruf.
Kostnader som är
stödberättigande inom
ramen för ESF men
för vilka stöd erhålls
från Eruf.
Kostnader som är
stödberättigande inom
ramen för ESF men
för vilka stöd erhålls
från Eruf.
Kostnader som är
stödberättigande inom
ramen för ESF men
för vilka stöd erhålls
från Eruf.

SV

4
Som andel av EU-stödet
till insatsområdet (%)
(3/EU-stöd
till
insatsområdet * 100)

1

0,00

5
Stödbelopp från EU som
utnyttjats inom ramen för
korsfinansiering
på
grundval
av
de
stödberättigande
utgifter
som
stödmottagaren
deklarerat
till
den
förvaltande
myndigheten
(euro)
0,00

2

0,00

0,00

3

0,00

0,00

4

0,00

0,00

25

6
Som andel av EU-stödet
till insatsområdet (%)
(5/EU-stöd
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
Insatsområde Stödbelopp från EU som är avsett
för insatser som genomförs
utanför
programområdet
på
grundval av de insatser som valts
ut (euro)
1
5 364,00
2
35 757,00
3
0,00
4
0,00

SV

3
Som andel av EU-stödet
till insatsområdet (%)
(2/EU-stöd
till
insatsområdet * 100)

4
Stödbelopp från EU till insatser som
genomförts utanför programområdet på
grundval av de stödberättigande utgifter
som stödmottagaren deklarerat till den
förvaltande myndigheten (euro)
0,02%
0,00
0,18%
0,00
0,00
0,00
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5
Som andel av EU-stödet
till insatsområdet (%)
(4/EU-stöd
till
insatsområdet * 100)

SV

Tabell 10: Utgifter som uppstått utanför unionen (ESF)
Utgifter som förväntas
Andel av det totala anslagsbeloppet (unionens
Stödberättigande utgifter
Andel av det totala anslagsbeloppet (unionens
uppstå utanför
och medlemsstatens bidrag) till ESF-programmet som uppstått utanför unionen och medlemsstatens bidrag) till ESF-programmet
unionen inom de
eller ESF:s del av ett program som finansieras av
och som stödmottagaren
eller ESF:s del av ett program som finansieras av
tematiska målen 8 och
flera fonder (%) (1/totalt anslagsbelopp
deklarerat till den förvaltande
flera fonder (%) (3/totalt anslagsbelopp
10, på grundval av de
(unionens och medlemsstatens bidrag) till ESFmyndigheten (euro)
(unionens och medlemsstatens bidrag) till ESFinsatser som valts ut
programmet eller ESF:s del av ett program som
programmet eller ESF:s del av ett program som
(euro)
finansieras av flera fonder * 100)
finansieras av flera fonder * 100)

SV
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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
Sverige har beslutat att genomföra merparten av utvärderingsinsatserna som löpande tematiska under
programperioden. Varje tematisk utvärdering räknas som gjord per program. Utvärderingsrapporterna är
programövergripande bedömningar men innehåller även programspecifika analyser.

Under 2017 tillgängliggjordes fyra tematiska utvärderingar vilket utgjorde utvärdering av insatser mellan
programstart till och med hösten 2016.

Det gjordes alltså fyra utvärderingar per program för de åtta regionala programmen och tre för det
nationella.

Den övergripande frågeställning som utvärderingsrapporterna sökt besvara är:

Är verksamheten ändamålsenlig i förhållande till målen?

Nedan är Tillväxtverkets sammanfattningar av utvärderingarna där ett antal återkommande teman
identifierats.

Regionalfonden investerar i prioriterade utvecklingsområden och genomförandet får ut medel till
projektverksamhet, samfinansierad med regionala aktörer och näringslivet i alla delar av landet och inom
områden av strategisk betydelse för tillväxten i Sverige.

SV
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Genom att öronmärka 20 procent för koldioxidsnål ekonomi, har man dessutom bidragit till ökat fokus på
energifrågor i den regionala tillväxtpolitiken, även om det finns utmaningar.

Alla utvärderingar vidimerar att de projekt som finansieras är i linje med styrande dokument och
programskrivningar och därmed i någon mån kommer att bidra till de specifika målen i programmen.

I linje med resultatfokus har de tematiska utvärderarna haft i uppdrag att göra egna bedömningar om de
insatser som genomförs kan tänkas bidra till målen på ett ändamålsenligt sätt. Här skiljer sig resultaten.

För de tematiska utvärderingarna av mål 1, 3 och 4 så kan analysen delas i två nivåer.

 En teoretisk del, där de granskar vad som står i programmen och projekten, vad de avser att göra
och om det stämmer med tidigare kunskap.
 En implementeringsdel, hur det går till i praktiken, om projekten genomförs på ett ändamålsenligt
sätt.

För den teoretiska delen är utvärderingen av tematiskt mål 1 och 3 ense om att programmen och
projekten i stort ligger i linje med beprövad erfarenhet.

Evidensläget på en generell nivå kan dock diskuteras. Båda noterar att programmen och målen är
brett formulerade vilket gör dem svåra att utvärdera. Även om det funnits krav på tydligare

SV
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fokusering (t.ex. smart specialisering) är programmen fortsatt breda vilket ger visst
tolkningsutrymme.

Resultatindikatorerna, vilket var ett sätt för kommissionen att försöka styra mot konkretare avtryck
av programmen, har betydande brister i mätbarhet och ibland även i relevans. Merparten av
resultatindikatorerna skulle dock kunna fylla en tydligare funktion som kompass.

Slutsatserna om resultatindikatorerna gäller i princip även tematiskt mål 4. Den utvärderingen
skiljer sig dock något från övriga. Till skillnad från de andra kommer utvärderaren av tematiskt
mål 4 fram till att programmen inte är ändamålsenligt utformade utan program och projekt inom
tematiskt mål 4 präglas av en bristande problemanalys och målgruppsanpassning.

Inriktningen skiljer sig åt mellan program här och det är tveksamt om den typ av verksamhet som
bedrivs kommer leda till målen. Till skillnad från de andra utvärderingarna menar de även att
evidensläget är relativt bra.

Givet programmens bredd och brister i resultatindikatorerna, blir frågan om vad som händer i
implementeringen viktigare. Avseende implementering noterar utvärderarna för tema 1 och 3 att
fokus i högre utsträckning än föregående programperiod är på att skapa nytta i företag. Fokus på
företag gäller även tematiskt mål 4, men där finns en problematik med målgruppen. Ska man
generalisera utifrån utvärderingarna så är detta kontentan av hur begreppet resultatfokus har
operationaliserats. Det har satt tydliga avtryck i genomförandet, men resultat av programmen och
om målen uppnås beror på:

Regionalfondens konstruktion - och de förutsättningar det skapar.
Interventions-/ effektlogi - som knyter programmen till målen.
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Gällande utvärderingen av genomförandeorganisationen tog den sin utgångspunkt i
Partnerskapsöverenskommelsen och dess antagande om att man kan åstadkomma ett tydligare
resultat genom att samordna ESI-fondernas insatser och genom att tydligare styra mot de
gemensamma tematiska målen. Teorin är att en framgångsrik målstyrning kräver en nivå av
samsyn kring vad som ska uppnås och hur det ska uppnås, dvs en förändringsteori. Detta saknas
till stor del – både för fonderna gemensamt och enskilt.

Bristande samsyn indikerar bristande ändamålsenlighet (målstyrning) i genomförandet. Med
resultatfokus förflyttas tyngdpunkten, samt genomförandeorganisationens ansvar, till längre
effektkedjor - till projektens avtryck.

Ska man styra mot avtrycket och kunna mäta effekten bör man ha en tydlig idé om hur det ska gå
till. Här finns det enligt utvärderingen inga tydliga svar. Det finns olika uppfattningar om hur
fonderna ska sätta avtryck – det gäller även effekten av själva fondsamordningen – vilket gör det
svårt att styra mot det.

Utvärderarna listar fyra olika möjliga effektspår.

Effektspår 1: Direktspåret - direkt bidrag till de tematiska målen. Logiken bygger på att bidraget
till de tematiska målen sker direkt i och med att medel tilldelas och insatsen genomförs.
Effektspår 2: Insatsspåret - bidrag till tematiska mål genom att projekt och
kompetensutvecklingsinsatser uppnår sina mål, som i sin tur konvergerar med de tematiska målen.
Effektspår 3: Utvecklingsspåret - bidrag till de tematiska målen och systempåverkan genom att
metoder och arbetssätt utvecklas och testas samt att de som är välfungerande permanentas eller
sprids.
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Effektspår 4: Samverkansspåret - bidrag till de tematiska målen genom att samverkan kopplat till
programmen leder till ökad samordning mellan aktörer inom fondernas politikområden.

Vilket av dessa spår som gäller får betydelse för genomförandet och för hur Tillväxtverket går
tillväga för att fånga resultat och effekter.

Ett område där alla utvärderingar är ense om att man inte hittar någon tydlig idé om hur sambandet
mellan insats och verkan ska se ut gäller de horisontella kriterierna. Kring dem finns både en
bristande implementering och samsyn. De finns med i teorin, vilket i sig kan ses som ett resultat,
men det är vanligt att projekten har svårt att hitta fram i praktiken.

Sambanden mellan mål och medel återkommer även gällande nytta för deltagande företag. De
tematiska utvärderingarna indikerar att det generellt skett en förskjutning inom ERUF mot
effektspår 2 ovan. Från insatser med fokus på system, nya metoder och arbetssätt, och samverkan –
mot konkret nytta för deltagande företag. Beroende på område gör utvärderarna olika bedömningar
av ändamålsenligheten i detta.

Inom tematiskt mål 1 lyfter utvärderarna att universitet och högskolors incitament att delta har
minskat, vilket kan ge negativa konsekvenser på sikt. Överlag lyfter utvärderaren av tematiskt mål
1 fram behovet av långsiktighet i insatserna. De noterar att tyngdpunkten i verksamheten fortsatt
ligger på de tidiga delarna i innovationsprocessen, även om man även där har anammat ett
tydligare företagsperspektiv. Ska man få utväxling av investeringarna krävs det ett långsiktigt
perspektiv.

Inom tematiskt mål 3 menar man att detta ställer stora krav på projektens förmåga att nå många
företag – alternativt rätt företag - för att målen ska nås. Kopplat till det ser de vissa problem med
att projekten ofta blir försenade samt att de lägger stor del av sin budget på att utveckla sin egen
verksamhet i förhållande till hur stor del som går till företagen. Kostnadseffektiviteten – om det nu
är denna effektlogik man ska arbeta utifrån där krona för krona ska kunna räknas hem i utveckling
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i deltagande företag – kan därmed diskuteras.

I tematiskt mål 4 går det inte att på samma sätt dra direkt parallell till effektlogiken. Man kan dock
konstatera att utvärderaren är tveksam till om projekten bygger på en tillräckligt bra behovs och
målgruppsanalys för att kunna genererar nytta i företagen på ett sätt som bidrar till målen om
minskade koldioxidutsläpp. Små och medelstora företag har inte speciellt höga kostnader för
energi. De efterfrågar i stället en kombination av hårda och mjuka insatser för att åstadkomma
avsedd förändring. Här menar de att ERUF i dagsläget inte verkar kunna mobilisera de verktyg
som krävs.

Ska man utgå från de tematiska utvärderarna så lämnar resultatfokus – så som hittills
operationaliserat inom ERUF - väldigt lite utrymme åt effektspår 3 och i princip inget åt effektspår
4. Vilken roll de ska spela i skiftet mot resultatfokus är dock oklart.

En central aspekt som särskiljer sammanhållningspolitiken eller den regionala tillväxtpolitiken från
sektorpolitiken är det platsbaserade förhållningssättet. Detta innebär idén om att det finns en
potential i alla delar av landet eller unionen och om man skräddarsyr insatser så kan man frigöra
den potentialen. Detta kan göras genom att kräva deltagande och engagemang från regionala och
lokala beslutsfattare. Man kan också se det plastbaserade förhållningssättet som en styrfråga. Då
handla det både om styrning och deltagande/dialog. Genom att samla aktörer från olika nivåer
kring en angelägen fråga kan man utveckla kunskap, lärande och samsyn. Man skapar nätverk och
delaktighet som kan hantera förändringar och ger resiliens även om det inte alltid går att styra.

Identifieras detta som viktiga former av resultat måste det även mätas framöver. Det förslag som
utvärderingen av genomförandeorganisationen hamnar i handlar därmed om att
målstyrning/resultatfokus kräver utvecklade genomförandestrategier, ink effektlogiker.

För att fånga resultat av ERUF verksamheten måste frågan om hur sambanden mellan mål och
medel ser ut beaktas, samt uppnås en enighet kring vilken typ av resultat som ska räknas. I det
fortsatta utvärderingsarbetet kommer fokus på att fånga konkreta resultat intensifieras.
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För Västsverige gäller för TM 1 att ett långsiktigt regionalt engagemang genom finansiering och aktivt
deltagande i framtagande av projektplaner ger stabilitet till satsningar som ofta har ett längre perspektiv än
programperioden. Programmet har en tydlig koppling till en brett förankrad tillväxtstrategi för
programområdet.

För TM3 gäller att programmet har förutsättningar att uppfylla de särskilda målen genom att ha beviljat
projekt som dels fokuserar på entreprenörskap och dels försöker organisationsutveckla befintliga SMF.
Det senare sker främst genom att försöka förbättra tillverkningsindustrins produktionsprocesser.
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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
Det har så här långt i programperioden inte uppkommit några problem som påverkar programmens
resultat. Dock finns det behov av att nogsamt följa programmets utbetalningstakt och inte vidta några
förändringar som påverkar möjligheten till effektiva och skyndsamma utbetalningar av medel inom
programmet.
Vidare bör inflödet av ansökningar inom insatsområdet 1 följas och analyseras under 2018 i syfte att se
om det kan finnas behov av en omfördelning av medel till insatsområde 2, där söktrycket och efterfrågan
på medel är betydligt högre.
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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.
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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
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8.

RAPPORT OM GENOMFÖRANDE AV FINANSIERINGSINSTRUMENT

I. Från vilket program och vilken prioritering eller åtgärd
46.2 a i förordning (EU) nr 1303/2013)
1. Insatsområden eller prioriterade åtgärder som stöder
fondandelsfond i ESI-fondsprogrammet.
1.1. Insatsområde som stöder finansieringsinstrumentet i ESIfondsprogrammet
2. Namnet på den eller de ESI-fonder som stöder
finansieringsinstrumentet inom insatsområdet eller den
prioriterade åtgärden
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

ESI-fondernas stöd kommer (artikel
finansieringsinstrumentet, inklusive
2 - Konkurrenskraftiga små och
medelstora företag
Eruf

03 - Öka konkurrenskraften hos små
och medelstora företag,
jordbrukssektorn (för EJFLU) och
fiske- och vattenbrukssektorn (för
EHFF)
3.1 ESI-medel som anslagits i finansieringsöverenskommelser
7 151 371,00
från det individuella tematiska mål som valts i fält 3 (valfritt)
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 VästSverige fond II
6. Den officiella adressen/företagsadressen (land och stad) för Lindholmspiren 5, 417 56 Göteborg,
finansieringsinstrumentet
Sverige
7. Genomförandebestämmelser
7.1. Finansieringsinstrument som inrättats på unionsnivå och
Nej
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.
7.1.1. Namnet på finansieringsinstrument på unionsnivå
7.2. Finansieringsinstrument som inrättats på nationell, Delegering av uppgifter i samband
regional, transnationell eller gränsöverskridande nivå och som med genomförandet
förvaltas av den förvaltande myndigheten eller på dess ansvar
i enlighet med artikel 38.1 b och som får bidrag från ESIfondsprogrammet 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
Skräddarsydd
som är förenliga med standardvillkor, dvs. instrument färdig
att använda (”off-the-shelf”).
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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
Nej
mikroföretag) i enlighet med to SEK(2011) 298 slutlig
9.0.3. Garantier
Nej
9.0.4. Investeringar
Nej
9.0.5. Investeringar i eget kapital
Ja
9.0.6. Andra finansiella produkter
Nej
9.0.7.
Annat
stöd
som
kombinerats
med
ett
Nej
finansieringsinstrument
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 status enligt artikel Separat finansieringsblock
38.6 i förordning (EU) nr 1303/2013 (endast för
finansieringsinstrument som avses i artikel 38.4 b):
förvaltningskonton som öppnats i genomförandeorganets
namn och för den förvaltande myndighetens räkning, eller en
separat ekonomisk enhet inom ett finansinstitut
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 Ett privaträttsligt eller
förordning (EU) nr 1303/2013: a) befintlig eller nyinrättad offentligrättsligt organ
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).
11.1.1.
Namnet
på
det
organ
som
genomför Almi Invest Västsverige AB
finansieringsinstrumentet
11.1.2. Den officiella adressen/företagsadressen (land och Lindholmspiren 5, 417 56 Göteborg,
stad) för det organ som genomför finansieringsinstrumentet
Sverige
12. Förfarande för val av organ som genomför Annat
finansieringsinstrumentet: offentlig upphandling, annat
förfarande
12.1. Beskrivning av annat förfarande för val av organ som Val av organ som genomför
genomför finansieringsinstrumentet
finansieringsinstrumentet gjordes
efter en utlysning. Urvalet gjordes
öppet, motiverades objektivt och på
ett sådant sätt att det inte riskerade att
ge upphov till en intressekonflikt.
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13. Datum för undertecknandet av finansieringsavtalet med
2015-sep-30
det organ som genomför finansieringsinstrumentet
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
20 977 354,00
finansieringsavtalet (i euro)
14.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro)
7 151 371,00
14.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro) (valfritt)
7 151 371,00
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
11 918 951,00
finansieringsinstrumentet (i euro)
15.1. varav bidrag från ESI-fonderna (i euro)
3 575 685,00
15.1.1. varav bidrag från Eruf (i euro)
3 575 685,00
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)
8 343 266,00
15.2.1. varav nationell offentlig finansiering totalt (i euro)
8 343 266,00
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
773 089,00
programbidrag (i euro).
17.1. varav grundersättning (i euro)
773 089,00
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
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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 Equity
instrumentet erbjuder
22.1. Typ av finansiell produkt som det finansiella Investeringar
instrumentet erbjuder
24. Det totala programbidrag som anslagits i form av detta
4 006 617,00
lån, garantier, investeringar i eget kapital eller därmed likställt
kapital eller annat avtal om finansiell produkt som
undertecknats med slutmottagare (i euro)
24.1. varav ESI-fondsbidrag totalt (i euro)
1 365 892,00
25. Det totala programbidrag som betalats till slutmottagarna
4 006 617,00
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)
1 365 892,00
25.1.1. varav Eruf (i euro)
1 365 892,00
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)
2 640 725,00
25.3. varav nationell privat medfinansiering totalt (i euro)
27. Antalet lån/garantier/investeringar i eget kapital eller
25
därmed likställt kapital/andra avtal om finansiella produkter
som undertecknats med slutmottagare, per produkt
28. Antalet lån/garantier/investeringar i eget kapital eller
25
därmed likställt kapital/andra investeringar i finansiella
produkter som gjorts i slutmottagare, per produkt
29. Antal finansiella mottagare som stöds av den finansiella
25
produkten
29.1. varav stora företag
29.2. varav små och medelstora företag
25
29.2.1. varav mikroföretag
25
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
38.
Totala
övriga
bidrag,
utanför
ESI-fonderna,
som
anskaffats
genom
finansieringsinstrumentet (i euro)
38.3.1. varav privata bidrag (euro)
4 713 002,00
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.
39.2. Uppnådd hävstångseffekt vid slutet av rapporteringsåret
4,18
för lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed
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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)
40. Värdet av och deltagande i investeringar (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
Ja
användes i slutet av rapporteringsåret
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
0,00
från ESI-fonderna till finansieringsinstrumenten (i euro).
36. Belopp som återbetalats till finansieringsinstrument och
0,00
som kan härledas till stöd från ESI-fonderna i slutet av
rapporteringsåret (i euro)
36.1. varav återbetalningar av kapital (i euro)
0,00
36.2. varav kapitalvinster och andra inkomster (i euro)
0,00
37. Återanvända medel, som betalats tillbaka till
0,00
finansieringsinstrument och som härrör från ESI-fonderna
37.1. varav belopp som betalats som förmånlig ersättning till
0,00
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
0,00
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)
38.1. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som
13 825 983,00
anslagits i finansieringsavtalet med det organ som genomför
finansieringsinstrumentet (i euro)
38.2. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som betalats
8 343 266,00
till finansieringsinstrumentet (i euro)
38.2.1. varav privata bidrag (euro)
8 343 266,00
38.2.2. varav privata bidrag (euro)
0,00
38.3. Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som
13 602 592,00
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mobiliserats på slutmottagarnivå (i euro)
39. Förväntad och uppnådd hävstångseffekt, med hänvisning till finansieringsavtalet
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 CO01 - Produktiv investering: Antal
finansiella instrumentet bidrar
företag som får stöd
41.1. Målvärde för resultatindikatorn
43,00
41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande
25,00
till målvärdet för resultatindikatorn
41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket det CO03 - Produktiv investering: Antal
finansiella instrumentet bidrar
företag som får annat ekonomiskt
stöd än bidrag
41.1. Målvärde för resultatindikatorn
43,00
41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande
25,00
till målvärdet för resultatindikatorn
41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket det
CO07 - Produktiv investering:
finansiella instrumentet bidrar
Privata investeringar som matchar
offentligt stöd till små och
medelstora företag (annat än bidrag)
41.1. Målvärde för resultatindikatorn
20 977 354,00
41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande
11 530 316,00
till målvärdet för resultatindikatorn
41. Utfallsindikator (kodnummer och namn) till vilket det
CO08 - Produktiv investering:
finansiella instrumentet bidrar
Sysselsättningsökning i företag som
får stöd
41.1. Målvärde för resultatindikatorn
120,00
41.2. Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande
0,00
till målvärdet för resultatindikatorn
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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

Åtgärd slutförd inom tidsfristen

44

Kriterierna uppfyllda

Förväntat datum för fullt genomförande 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

Åtgärd slutförd inom tidsfristen
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Kriterierna uppfyllda

Förväntat datum för fullt genomförande 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 CCI Status för det
större
projektet

SV

Totala
investeringar

Totala
stödberättigande
kostnader

Planerat datum
anmälan/ansökan

för Datum
för
underförstått Planerat startdatum för Planerat datum Insatsområde/Investeringsprioritering Aktuell genomförandestatus – Finansiella framsteg (% av Aktuell genomförandestatus – fysiska Huvudsakliga
avtal/godkännande
från genomförande
(år, för slutförande
utgifter som attesterats för kommissionen jämfört med de framsteg – projektets huvudsakliga prestationer
kommissionen
kvartal)
sammanlagda stödberättigande utgifterna)
genomförandefas

46

Datum för undertecknande Synpunkter
av
det
första
arbetskontraktet

SV

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

SV

47

SV

Eventuella ändringar som planeras i förteckningen över större projekt i det operativa programmet

SV
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10.2.

Gemensamma handlingsplaner

Framsteg när det gäller genomförandet av olika etapper av gemensamma handlingsplaner

SV
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Tabell 13: Gemensamma handlingsplaner
Den
gemensamma CCI Etapp i genomförandet av Totala
handlingsplanens
den
gemensamma stödberättigande
benämning
handlingsplanen
kostnader

SV

Totalt
offentligt
stöd

Det operativa programmets Insatsområde Typ av gemensam (Planerat) datum för [Planerat] datum för [Planerat]
bidrag till den gemensamma
handlingsplan
inlämning
till inledning
av slutförande
handlingsplanen
kommissionen
genomförandet

50

Huvudsakliga
prestationer
resultat

Totala
stödberättigande Synpunkter
och utgifter som attesterats för
kommissionen

SV

Betydande problem som uppstått och åtgärder som vidtagits för att lösa dessa

SV
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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 - Samverkan inom forskning och innovation

Insatsområde

2 - Konkurrenskraftiga små och medelstora företag

Insatsområde

3 - Innovation för en koldioxidsnål ekonomi

Insatsområde

4 - Tekniskt stöd (TA)

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)

11.3.

Hållbar utveckling (artiklarna 50.4 och 111.4 andra stycket f i förordning (EU) nr 1303/2013)

11.4. Rapportering av stöd till klimatförändringsmålen (artikel 50.4 i förordning (EU)
nr 1303/2013)
Insatsområde Stödbelopp som ska användas för Andel av total tilldelning till det
klimatförändringsmål (i euro)
operativa programmet (%)
3
6 158 933,05
76,35%
Summa
6 158 933,05
11,15%

11.5.

SV

Partnernas roll i genomförandet av programmet
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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
12.2. Resultaten av fondernas informations- och offentlighetsåtgärder som genomförts inom
kommunikationsstrategin

SV
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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

SV

54

SV

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, integrerade territoriella investeringar, hållbar stadsutveckling samt
lokalt ledd utveckling inom ramen för det operativa programmet

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

14.4.

I tillämpliga fall, bidrag till makroregionala strategier och havsområdesstrategier

Enligt artikel 27.3 i förordning (EU) nr 1303/2013 om programmens innehåll, artikel 96.3 e om innehållet
i samt antagande och ändring av de operativa programmen inom målet Investering för tillväxt och
sysselsättning, artikel 111.3, artikel 111.4 d om genomföranderapporter för målet Investering för tillväxt
och sysselsättning, och avsnitt 7.3 i bilaga 1 om de allmänna programmens bidrag till makroregionala
strategier och havsområdesstrategier, bidrar detta program till makroregionala strategier och
havsområdesstrategier:







SV

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

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

SV
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PART C REPORTING SUBMITTED IN YEAR 2019 AND FINAL IMPLEMENTATION
REPORT (Article 50(5) of Regulation (EU) No 1303/2013)
15.
EKONOMISKA UPPGIFTER PÅ INSATSOMRÅDES- OCH PROGRAMNIVÅ
(ARTIKLARNA 21.2 OCH 22.7 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)

SV
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16.

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.

SV
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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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Senaste valideringsresultat
Allvarlighetsgrad Kod
Info

Meddelande
Versionen av genomföranderapporten har validerats

Varning

2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 1, investment priority:
1b, specific objective: 1, indicator: 0103, region category: M, year: 2015 (null < 2,17). Please check.

Varning

2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 1, investment priority:
1b, specific objective: 1, indicator: 0103, region category: M, year: 2016 (null < 2,17). Please check.

Varning

2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 1, investment priority:
1b, specific objective: 1, indicator: 0103, region category: M, year: 2017 (null < 2,17). Please check.

Varning

2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 1, investment priority:
1b, specific objective: 1, indicator: 0104, region category: M, year: 2014 (31,65 < 40,18). Please check.

Varning

2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 1, investment priority:
1b, specific objective: 1, indicator: 0104, region category: M, year: 2015 (null < 40,18). Please check.

Varning

2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 1, investment priority:
1b, specific objective: 1, indicator: 0104, region category: M, year: 2016 (null < 40,18). Please check.

Varning

2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 1, investment priority:
1b, specific objective: 1, indicator: 0104, region category: M, year: 2017 (null < 40,18). Please check.

Varning

2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 2, investment priority:
3a, specific objective: 1, indicator: 0306, region category: M, year: 2014 (null < 176,90). Please check.
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Allvarlighetsgrad Kod

Meddelande

Varning

2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 2, investment priority:
3a, specific objective: 1, indicator: 0306, region category: M, year: 2016 (null < 176,90). Please check.

Varning

2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 2, investment priority:
3a, specific objective: 1, indicator: 0306, region category: M, year: 2017 (null < 176,90). Please check.

Varning

2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 2, investment priority:
3a, specific objective: 1, indicator: 0400, region category: M, year: 2015 (null < 330 362,00). Please check.

Varning

2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 2, investment priority:
3a, specific objective: 1, indicator: 0400, region category: M, year: 2016 (null < 330 362,00). Please check.

Varning

2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 2, investment priority:
3a, specific objective: 1, indicator: 0400, region category: M, year: 2017 (null < 330 362,00). Please check.

Varning

2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 2, investment priority:
3d, specific objective: 1, indicator: 0101, region category: M, year: 2014 (52,18 < 55,08). Please check.

Varning

2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 2, investment priority:
3d, specific objective: 1, indicator: 0101, region category: M, year: 2015 (null < 55,08). Please check.

Varning

2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 2, investment priority:
3d, specific objective: 1, indicator: 0101, region category: M, year: 2016 (null < 55,08). Please check.

Varning

2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 2, investment priority:
3d, specific objective: 1, indicator: 0101, region category: M, year: 2017 (null < 55,08). Please check.

Varning

2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 2, investment priority:
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Allvarlighetsgrad Kod

Meddelande
3d, specific objective: 1, indicator: 0303, region category: M, year: 2015 (null < 110 226,00). Please check.

Varning

2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 2, investment priority:
3d, specific objective: 1, indicator: 0303, region category: M, year: 2016 (null < 110 226,00). Please check.

Varning

2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 2, investment priority:
3d, specific objective: 1, indicator: 0303, region category: M, year: 2017 (null < 110 226,00). Please check.

Varning

2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 2, investment priority:
3d, specific objective: 1, indicator: 0305, region category: M, year: 2015 (null < 819,00). Please check.

Varning

2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 2, investment priority:
3d, specific objective: 1, indicator: 0305, region category: M, year: 2016 (null < 819,00). Please check.

Varning

2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 2, investment priority:
3d, specific objective: 1, indicator: 0305, region category: M, year: 2017 (null < 819,00). Please check.

Varning

2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 3, investment priority:
4f, specific objective: 1, indicator: 0104, region category: M, year: 2014 (28,85 < 40,18). Please check.

Varning

2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 3, investment priority:
4f, specific objective: 1, indicator: 0104, region category: M, year: 2015 (null < 40,18). Please check.

Varning

2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 3, investment priority:
4f, specific objective: 1, indicator: 0104, region category: M, year: 2016 (null < 40,18). Please check.

Varning

2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 3, investment priority:
4f, specific objective: 1, indicator: 0104, region category: M, year: 2017 (null < 40,18). Please check.
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Allvarlighetsgrad Kod

Meddelande

Varning

2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 3, investment priority:
4f, specific objective: 2, indicator: 0406, region category: M, year: 2015 (null < 13 810,00). Please check.

Varning

2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 3, investment priority:
4f, specific objective: 2, indicator: 0406, region category: M, year: 2016 (null < 13 810,00). Please check.

Varning

2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 3, investment priority:
4f, specific objective: 2, indicator: 0406, region category: M, year: 2017 (null < 13 810,00). Please check.

Varning

2.49 Annual value entered in table 1 exceeds the target value for priority axis: 1, investment priority: 1b, specific objective: 1, indicator:
0103, region category: M, year: 2014 (3,12 > 2,40). Please check.

Varning

2.51 Annual value entered in table 1 is below the target value for priority axis: 3, investment priority: 4f, specific objective: 1, indicator:
0402, region category: M, year: 2015 (null < 9 800 000,00). Please check.

Varning

2.51 Annual value entered in table 1 is below the target value for priority axis: 3, investment priority: 4f, specific objective: 1, indicator:
0402, region category: M, year: 2016 (null < 9 800 000,00). Please check.

Varning

2.51 Annual value entered in table 1 is below the target value for priority axis: 3, investment priority: 4f, specific objective: 1, indicator:
0402, region category: M, year: 2017 (null < 9 800 000,00). Please check.

Varning

2.51 Annual value entered in table 1 is below the target value for priority axis: 3, investment priority: 4f, specific objective: 2, indicator:
0402, region category: M, year: 2015 (null < 9 800 000,00). Please check.

Varning

2.51 Annual value entered in table 1 is below the target value for priority axis: 3, investment priority: 4f, specific objective: 2, indicator:
0402, region category: M, year: 2016 (null < 9 800 000,00). Please check.

Varning

2.51 Annual value entered in table 1 is below the target value for priority axis: 3, investment priority: 4f, specific objective: 2, indicator:
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0402, region category: M, year: 2017 (null < 9 800 000,00). Please check.

Varning

2.52 In table 3A, the annual total value entered is 1 000,00% of the total target value for "S", priority axis: 2, investment priority: 3d,
indicator: 54, region category: M, year: 2017. Please check.

Varning

2.52 In table 3A, the annual total value entered is 106,00% of the total target value for "S", priority axis: 1, investment priority: 1b,
indicator: CO28, region category: M, year: 2015. Please check.

Varning

2.52 In table 3A, the annual total value entered is 122,33% of the total target value for "S", priority axis: 1, investment priority: 1b,
indicator: CO26, region category: M, year: 2017. Please check.

Varning

2.52 In table 3A, the annual total value entered is 125,00% of the total target value for "S", priority axis: 3, investment priority: 4f,
indicator: CO26, region category: M, year: 2015. Please check.

Varning

2.52 In table 3A, the annual total value entered is 127,00% of the total target value for "S", priority axis: 1, investment priority: 1b,
indicator: CO28, region category: M, year: 2016. Please check.

Varning

2.52 In table 3A, the annual total value entered is 129,00% of the total target value for "S", priority axis: 2, investment priority: 3a,
indicator: CO01, region category: M, year: 2017. Please check.

Varning

2.52 In table 3A, the annual total value entered is 129,00% of the total target value for "S", priority axis: 2, investment priority: 3a,
indicator: CO05, region category: M, year: 2017. Please check.

Varning

2.52 In table 3A, the annual total value entered is 133,75% of the total target value for "S", priority axis: 3, investment priority: 4f,
indicator: CO28, region category: M, year: 2017. Please check.

Varning

2.52 In table 3A, the annual total value entered is 162,50% of the total target value for "S", priority axis: 3, investment priority: 4f,
indicator: CO01, region category: M, year: 2015. Please check.
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Varning

2.52 In table 3A, the annual total value entered is 187,50% of the total target value for "S", priority axis: 3, investment priority: 4f,
indicator: CO26, region category: M, year: 2016. Please check.

Varning

2.52 In table 3A, the annual total value entered is 200,00% of the total target value for "S", priority axis: 2, investment priority: 3a,
indicator: 54, region category: M, year: 2015. Please check.

Varning

2.52 In table 3A, the annual total value entered is 200,00% of the total target value for "S", priority axis: 2, investment priority: 3a,
indicator: 54, region category: M, year: 2016. Please check.

Varning

2.52 In table 3A, the annual total value entered is 215,18% of the total target value for "S", priority axis: 2, investment priority: 3d,
indicator: CO07, region category: M, year: 2015. Please check.

Varning

2.52 In table 3A, the annual total value entered is 215,18% of the total target value for "S", priority axis: 2, investment priority: 3d,
indicator: CO07, region category: M, year: 2016. Please check.

Varning

2.52 In table 3A, the annual total value entered is 215,18% of the total target value for "S", priority axis: 2, investment priority: 3d,
indicator: CO07, region category: M, year: 2017. Please check.

Varning

2.52 In table 3A, the annual total value entered is 226,32% of the total target value for "S", priority axis: 2, investment priority: 3d,
indicator: CO03, region category: M, year: 2015. Please check.

Varning

2.52 In table 3A, the annual total value entered is 226,32% of the total target value for "S", priority axis: 2, investment priority: 3d,
indicator: CO03, region category: M, year: 2016. Please check.

Varning

2.52 In table 3A, the annual total value entered is 227,00% of the total target value for "S", priority axis: 1, investment priority: 1b,
indicator: CO28, region category: M, year: 2017. Please check.

Varning

2.52 In table 3A, the annual total value entered is 275,00% of the total target value for "S", priority axis: 3, investment priority: 4f,
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indicator: CO01, region category: M, year: 2016. Please check.

Varning

2.52 In table 3A, the annual total value entered is 300,00% of the total target value for "S", priority axis: 1, investment priority: 1b,
indicator: 54, region category: M, year: 2016. Please check.

Varning

2.52 In table 3A, the annual total value entered is 316,25% of the total target value for "S", priority axis: 3, investment priority: 4f,
indicator: CO26, region category: M, year: 2017. Please check.

Varning

2.52 In table 3A, the annual total value entered is 320,00% of the total target value for "S", priority axis: 2, investment priority: 3a,
indicator: 54, region category: M, year: 2017. Please check.

Varning

2.52 In table 3A, the annual total value entered is 360,00% of the total target value for "S", priority axis: 1, investment priority: 1b,
indicator: CO01, region category: M, year: 2015. Please check.

Varning

2.52 In table 3A, the annual total value entered is 437,00% of the total target value for "S", priority axis: 1, investment priority: 1b,
indicator: CO01, region category: M, year: 2016. Please check.

Varning

2.52 In table 3A, the annual total value entered is 526,67% of the total target value for "S", priority axis: 1, investment priority: 1b,
indicator: 54, region category: M, year: 2017. Please check.

Varning

2.52 In table 3A, the annual total value entered is 537,50% of the total target value for "S", priority axis: 3, investment priority: 4f,
indicator: CO01, region category: M, year: 2017. Please check.

Varning

2.52 In table 3A, the annual total value entered is 600,00% of the total target value for "S", priority axis: 3, investment priority: 4f,
indicator: 54, region category: M, year: 2017. Please check.

Varning

2.52 In table 3A, the annual total value entered is 658,00% of the total target value for "S", priority axis: 1, investment priority: 1b,
indicator: CO01, region category: M, year: 2017. Please check.
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Varning

2.53 In table 3A, the annual total value entered is 108,99% of the total target value for "F", priority axis: 2, investment priority: 3d,
indicator: CO07, region category: M, year: 2017. Please check.

Varning

2.53 In table 3A, the annual total value entered is 131,58% of the total target value for "F", priority axis: 2, investment priority: 3d,
indicator: CO03, region category: M, year: 2017. Please check.

Varning

2.54 In table 3A, the annual total value entered for "F" (implemented) is % of the annual total value entered for "S" (forecast from selected)
for priority axis: 2, investment priority: 3d, indicator: CO01, region category: M, year: 2017. Please check.

Varning

2.54 In table 3A, the annual total value entered for "F" (implemented) is % of the annual total value entered for "S" (forecast from selected)
for priority axis: 2, investment priority: 3d, indicator: CO03, region category: M, year: 2017. Please check.
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