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Nya uppdrag
Att främja nyindustrialisering på regional nivå
Att ta över visa uppgifter från Tillväxtanalys
Framstegsrapporter om genomförandet av PÖ
Att underlätta för nyanlända att snabbt starta företag
Att genomföra insatser för tillväxt på Gotland

Att utveckla statistik för de kulturella och kreativa näringarna
Att synliggöra goda exempel på företag i industrins framkant
Att främja samverkan mellan skola och industri för att motverka arbetskraftsbrist

Att stimulera industrins och industrinära tjänsteföretags strategiska kompetensförsörjning
Att följa upp den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
Att ta fram riktlinjer för regional kompetensförsörjning

Övrigt
Nästa programperiod
‐ Regelförenkling
‐ Resultat

Genomförandeläget för regionalfonden……

Budget
En jämförelse med programperioden 2007-2013
Programperioden 2014-2020
Oktober 2016

Beslutat (ej
utbetalt)
3,5 mdkr

Programperioden 2007-2013
Oktober 2009

Kvarvarande
3,5 mdkr

Utbetalt
0,5 mdkr

Beslutat (ej
utbetalt)
3,6 mkr

Kvarvarande
3,4 mdkr

Utbetalt
1,1 mdkr

Men de tematiska målen då?
Budget och beslutat per tematiskt mål (mkr)
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Tematiskt mål 1 – Stärka forskning, teknisk
utveckling och innovation
Tematiskt mål 2 – Förbättra tillgången till,
användandet av och kvaliteten på
informations- och kommunikationsteknik

2191
955
800
485

Tematiskt mål 3 – Stärka de små och
medelstora företagens konkurrenskraft
Tematiskt mål 4 – Stöd till övergången mot
en koldioxidsnål ekonomi
Tematiskt mål 7 - Främja hållbara
transporter och förbättra
nätinfrastrukturer
Budget

Andel beslutat av total budget

2484
1879
1426
441
641
254
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

Beslut, del av budget
November 2016
National programme

56

Upper-North Sweden

47

East Mid-Sweden

56

West Sweden

44

Stockholm

69

Småland and the Islands

33

Skåne-Blekinge

61

North Mid-Sweden

55

Mid-North Sweden

59
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Så hur går det?
Regionalfondens projekt…
Är i full gång …
‐ …men i början av genomförandet

Följer de operativa programmen väl…
‐ …men horisontella kriterier

Täcker ett stort antal insatsområden…
‐ ...men behöver breddas ännu mer

Tillför betydande och strategiska resurser för regional utveckling och tillväxt
Kompletterar och förstärker nationella och regionala satsningar
Bidrar till svensk och europeisk konkurrenskraft
Fortsatt fokus på resultat och önskad förändring

