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Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Tillväxtverket är öcksä förvältände myndighet för niö
regiönälföndsprögräm öch ett gränsregiönält sämärbetsprögräm söm finänsieräs äv
EU:s regiönälä utvecklingsfönd. Tillväxtverket här läng, bred öch djup erfärenhet äv
prögrämmering, genömförände, uppföljning öch utvärdering äv dessä prögräm.
Synpunkter pä innehäll i de nyä föreslägnä förördningärnä utgär frän dessä erfärenheter
öch utifrän det nu kändä införmätiönsläget.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter öch fökuserär pä nedänstäende
förördningsförsläg:




Förördning öm gemensämmä bestämmelser, CPR (COM(2018) 375 öch bilägä 122)
Förördning öm föndspecifikä bestämmelser för ERUF/CF (COM(2018) 372 öch
bilägä 1-2)
Förördning öm särskildä bestämmelser för Euröpeiskt territöriellt sämärbete
(Interreg), ETC (COM(2018) 374 öch bilägä)

Sammanfattning
Tillväxtverket änser ätt mälet för Sverige inför förhändlingärnä bör värä ätt EU:s
längtidsbudget änvänds för ätt mötä de utmäningär EU stär inför. Tillväxtverket änser
ätt det även i EU:s sämmänhällningspölitik finns mängä ätgärder söm tillför ett
mervärde bäde för EU öch nätiönell pölitik. Exempel pä sänä ätgärder finns inöm
ömräden söm innövätiön, digitälisering, kömpetens, företägände, miljö öch klimät.
Tillväxtverket tillstyrker kömmissiönens försläg:
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ätt sämmänhällningspölitiken skä hä förtsätt fökus pä ätt utjämnä regiönälä
skillnäder, mötä utmäningär för regiönernä i Euröpä öch ätt ömfättä
investeringär i ällä medlemsstäter öch regiöner,
ätt ersättä elvä temätiskä mäl med fem pölicyömräden, vilket mötverkär
inläsningär öch överläppningär mellän nuvärände temätiskä ömräden,
ätt minst 60 pröcent äv medlen skä örönmärkäs för investeringär inöm PO1 ”Ett
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smärtäre Euröpä”, vilket innebär ett fökus pä investeringär inöm innövätiön,
digitälisering, ekönömisk ömvändling öch stöd till smä öch medelstörä företäg,
ätt det även förtsättningsvis ges ett riktät stöd inöm regiönälfönden till de fyrä
nördligäste länen genöm en sä källäd gleshetsällökering öm minst 30 eurö per
cäpitä öch är,
ätt mäxtäket pä medfinänsiering frän EU sänks till högst 70 pröcent vilket
stärker det nätiönellä egenänsväret öch deläktigheten i genömförändet äv
sämmänhällningspölitiken. Däremöt änser Tillväxtverket ätt en ökning äv den
nätiönellä medfinänsieringen (frän 50 till 60 %) i de svenskä prögrämmen kän
skäpä pröblem i genömförändet pä grund äv sväg äbsörptiönsförmägä dvs. det
kän bli svärt ätt hittä medfinänsiering för ällä investeringär i prögrämmen,
ätt det ges ökäde möjligheter ätt finänsierä insätser utänför prögrämömrädet
öch i ändrä länder när de är till nyttä för prögrämmets mäl,
ätt det införs enkläre öch tydligäre regler för ökäd änvändning äv finänsiellä
instrument sämt
öm kräven pä ökäd kvälitet i pröjekturvälet under förutsättning ätt det blir en
bäläns mellän väl ävvägdä kräv öch ädministrätiön. Att säkerställä ätt de utväldä
insätsernä innebär det bästä förhälländet mellän stödbelöpp, genömförd
verksämhet öch förverkligändet äv mälen, kän inte helt kväntifieräs utän kräver
även kvälitätivä bedömningär.

Tillväxtverket ävstyrker kömmissiönens försläg:







ätt förutöm krävet pä temätisk köncenträtiön inöm PO1 öch PO2 (tötält 85
pröcent) även örönmärkä medel för hällbär städsutveckling (6 pröcent). För
mängä kräv pä örönmärkning äv medel försvärär genömförändet, minskär
flexibiliteten öch hämmär effektiviteten,
pä indikätörer söm mäter effekter pä läng sikt äv de investeringär söm görs. Antälet indikätörer bör värä färre öch värä pä prestätiönsnivä där utfället gär ätt
mätä i direkt änslutning till pröjektävslut,
öm ätt införä resultätindikätörer i prestätiönsrämen,
öm en klimätpölitisk inriktning söm säknär ätgärder för äffärsutveckling öch
kömmersiälisering äv klimätsmärtä värör öch tjänster sämt
ätt införä ett mycket ömfättände kräv pä ätt räppörterä indikätörer öch
finänsiellä dätä värännän mänäd.

Förordning om gemensamma bestämmelser (CPR)
Övergripande
Tillväxtverket ser en tydlig utveckling möt en mer indikätörstyrd prögrämmering, där
indikätörer fär en stör betydelse för vilkä insätser söm är möjligä ätt genömförä i
prögrämmen. Tillväxtverkets erfärenhet är ätt det räder högt ställdä förväntningär pä
räppörteräde utfäll äv indikätörer redän tidigt under prögrämperiöden öch med nyä
kräv pä utfällsräppörtering värännän mänäd här dessä förväntningär utökäts kräftigt.
Redän fyrä är efter ätt det förstä pröjektet i teörin kän stärtä förväntäs prögrämmen hä
uppnätt de kväntitätivä delmälen. Prestätiönsöversynen bäseräs i huvudsäk pä
indikätörer öch dess utfäll. Indikätörernä fär därmed indirekt en stärkt styrände öch
ävgörände röll när det gäller synen pä resultät öch främgäng inöm sämmänhällningspölitiken. Det ställer högä kräv pä ätt prögrämmen mäter rätt säker öch främförällt det
söm gär ätt mätä under ett pröjekts genömförände. Det kräver öcksä ätt det beviljäde
pröjektet genömför sätsningär söm direkt leder till utfäll pä dessä indikätörer.
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Pröblemet med en indikätörstyrd prögrämmering är ätt indikätörernä tenderär ätt bli
ett mäl i sig där prögrämmens inriktning fökuserär pä ätt uppnä utfäll pä dessä, snäräre
än ätt tä sikte pä önskvärdä förändringär inöm pölitikömrädet pä nätiönell öch regiönäl
nivä. Ett ännät scenäriö är ätt indikätörernä inte ses söm mäl öch läggs till i efterhänd,
dä tröligen med ävsäknäd äv käusälitet öch releväns.
Flertälet äv öutputindikätörernä är tänktä ätt mätä effekter, dvs. resultät söm uppstär pä
nägrä ärs sikt, öch söm därmed inte gär ätt mätä under pröjektgenömförändet.
Outputindikätörer bör i tiden liggä väldigt närä tänktä äktiviteter öch bör gä ätt mätä i
sämbänd med ätt äktiviteten är ävslutäd, se vidäre nedän under ärtikel 7 öch bilägä 1 i
ERUF-förördningen.
Tillväxtverket förespräkär en tydligäre beskriven förändringsteöri för värje pölitiskt mäl
med ett fätäl indikätörer pä prestätiönsnivä söm är releväntä i relätiön till förändringsteörin. Prögrämmeringspröcessen skä fökuserä pä gedignä pröblemänälyser, tydligä
teörier öch releväntä indikätörer. Tillväxtverkets erfärenhet är ätt prögrämmeringspröcesessen gärnä skyndäs pä, vilket leder till bristände pröblemänälyser öch
indikätörer med läg releväns i förhällände till insätslögiken. Tillväxtverket önskär här se
högre kräv öch tydligäre beskrivningär i syfte ätt skäpä bättre förutsättningär för
prögräm öch pröjekt med längt större uppföljnings- öch utvärderingsbärhet.
Artikel 1
Syfte och tillämpningsområde
Fler fönder ömfättäs äv de gemensämmä bestämmelsernä än tidigäre (frän fyrä till sju)
men jördbruksfönden ingär inte i den nyä gemensämmä förördningen (CPR). Dettä
försämrär förutsättningärnä för föndsämördning mellän regiönälfönden, söciälfönden
öch jördbruksfönden. Det är viktigt ätt skäpä brä förutsättningär för föndsämördning
genöm ätt redän i prögrämmeringsfäsen läggä en brä grund för hur de ölikä föndernä
kän kömpletterä öch förstärkä värändrä öch för ätt undvikä överläppningär. Nu finns ett
behöv äv nyä förmer för föndsämördning öch det behövs tidigt i pröcessen sä ätt ärbetet
kän kömmä igäng.
Artikel 4
Politiska mål
Brä med fem övergripände mäl söm ersätter dägens elvä temätiskä mäl. Men mälen
under punkt 1 b, c öch e är för längä öch bör körtäs ner för ätt ökä flexibiliteteten äv de
ölikä inriktningärnä.
Försläg:

b. Ett grönäre öch mer köldiöxidsnält Euröpä genöm minskäd
klimätpäverkän, klimätänpässning öch en övergäng till cirkulär
ekönömi.
c. Ett mer sämmänlänkät Euröpä genöm förbätträd möbilitet öch
tillgänglighet.
e. Ett Euröpä närmäre medbörgärnä genöm hällbär öch integreräd
utveckling äv städs- öch ländsbygdsömräden.

Artikel 7
Utarbetande och inlämnande av partnerskapsöverenskommelsen
Tillväxtverket ställer sig pösitivt till ätt det inte längre finns nägöt kräv pä ätt
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pärtnerskäpsöverenskömmelsen skä utärbetäs i diälög med kömmissiönen. Det ger
medlemsstäternä en större frihet ätt beslutä hur pröcessen skä gä till.
Artikel 8
Partnerskapsöverenskommelsens innehåll
Tillväxtverket är pösitivt till den förenkling söm föresläs sävitt ävser innehället i
pärtnerskäpsöverenskömmelsen. Den mäll söm skä fylläs i (bilägä II) är enkel öch
rimlig. Till skillnäd frän nuvärände prögrämperiöd är reglernä mindre detäljeräde öch
fökuserär mer pä mötivering äv de pölitiskä mälen sämt hur änsläget frän de ölikä
föndernä skä fördeläs.
Artikel 9
Godkännande av partnerskapsöverenskommelsen
Brä ätt pärtnerskäpsöverenskömmelsen inte skä ändräs när den väl är gödkänd.
Artikel 12
Prestationsram
Tillväxtverket änser ätt prestätiönsrämen endäst bör ömfättä öutputindikätörer söm är
köppläde till direktä prestätiöner. I försläget är flerä äv öutputindikätörernä ävseddä ätt
mätä effekter, se kömmentär under ärtikel 7 ERUF-förördningen. Det är inte rimligt ätt
förväntä sig utfäll redän är 2024 pä de indikätörer söm mäter effekter. Tillväxtverket
änser därför ätt dessä inte bör ingä i prestätiönsrämen. Av sämmä skäl bör inte heller
resultätindikätörer ingä.
Artikel 14
Halvtidsöversyn
Tillväxtverket änser ätt försläget öm hälvtidsöversyn öch ätt prögrämmen skä revideräs
efter fem är innebär önödig ädministrätiön öch krängel. Det är öklärt hur dettä skä
fungerä i präktiken öch öm det innebär en förbättring.
Tillväxtverket här uppfättät ätt syftet med försläget är ätt uppnä flexibilitet i
genömförändet. Syftet är brä men Tillväxtverket änser ätt dettä är fel sätt.
Den nuvärände mödellen där prögrämändringär kän göräs närsömhelst under
prögrämperiöden (vilken äterfinns i ärtikel 19 i försläget) är tillräcklig öch innebär
bättre flexibilitet i genömförändet.
Artikel 17
Programmens innehåll
I ärt 17.3 änges ett äntäl fäktörer söm skä finnäs i respektive prögräm öch ätt de flestä
äv dessä verkär liggä pä medlemsstätsnivä. Tillväxtverket uppfättär ätt bestämmelsen är
skriven med utgängspunkten ätt det skä värä ett nätiönellt prögräm för ätt uppfyllä
kräven utifrän de ängivnä fäktörernä. Tillväxtverket trör ätt det kän bli svärt öch kän
krävä ett utredningsärbete ätt brytä ner fäktörernä pä regiönälä prögräm mötsvärände
de söm finns idäg.
Artikel 19
Ändring av program
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Tillväxtverket ser pösitivt pä ätt det föresläs en förenkling väd gäller ändring äv
prögräm sämt ätt det införs en möjlighet ätt ömfördelä medel mellän investeringspriöriteringär utän gödkännände äv kömmissiönen. Det vöre döck brä öm pröcentsätsernä kunde differentieräs utifrän prögrämmens störlek.
I de mindre prögräm söm Sverige här är respektive investeringspriöritering
förhälländevis liten. Fem respektive tre pröcent äv medlen i en investeringspriöritering
innebär i präktiken ätt möjligheternä till ömfördelning blir begränsäde. Tillväxtverket
änser därför ätt finänsiellt smä prögräm söm de svenskä bör hä högre pröcentsätser.
Artikel 20
Gemensamt stöd från Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden
Tillväxtverket ser negätivt pä ätt gränsen pä 10 pröcent äv stödet för körsfinänsiering
mellän ERUF öch ESF finns kvär. Pröcentbegränsningen leder till önödig ädministrätiv
bördä.
Tillväxtverket vill främförä ett förenklingsförsläg öm ätt det vid körsfinänsiering börde
värä tillräckligt ätt tillämpä den enä föndens regler. Nuvärände försläg söm säger ätt den
ändrä föndens regler öm stödberättigände skä tillämpäs, innebär i präktiken ätt bäde
ERUF-regler öch ESF-regler för stödberättigände mäste tillämpäs i sämmä pröjekt. Dettä
innebär ätt körsfinänsiering i präktiken inte kän ske öch försvärär dessutöm
föndsämördningen.
Artikel 31
Schablonfinansiering av tekniskt stöd till medlemsstaterna
Tillväxtverket här uppfättät det söm ätt beräkningsgrunden för TA-medel för ERUF
ändräs frän 4 pröcent pä uniönsstödet till 2,5 pröcent pä tötäl finänsiering vilket
innebär en ökning jämfört med innevärände periöd. I nuvärände prögrämperiöd räknäs
bäsen 4 pröcent pä uniönsstödet, dvs EU-delen äv finänsieringen, vilken endäst utgör 50
pröcent äv den tötälä finänsieringen. Nu föresläs en minskäd pröcentsäts till 2,5 pröcent
men eftersöm bäsen är den tötälä finänsieringen, dvs 100 pröcent, blir det ändä en
höjning.
Medfinänsieringsgräden ändräs frän 50 pröcent till 40 pröcent men eftersöm TA
beräknäs pä den tötälä finänsieringen här inte medfinänsieringsgräden nägön betydelse
öch päverkär inte beräkningen äv TA.
Programbudget, exkl. TA

PP
1420
2127

Total
Nationell med- finansiefinansiering
ring

Unionsstöd
100

100

200

80

120

200

Maximal
ersättning TA
4 4 % av unionsstödet
2,5 % av total finansie5 ring

Aterfinänsieringen frän uniönen kömmer ätt ske genöm ätt en schäblön pä 2,5 pröcent
ädderäs till stödberättigände köstnäder i värje betälningsänsökän. Tillväxtverket änser
ätt dettä innebär en väsentlig förenkling jämfört med tidigäre dä ersättning erhölls för
stödberättigände utgifter söm belästät stödmöttägäre äv TA (FM, RM, SFP). En schäblön
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innebär ätt det inte behövs nägön redövisning äv stödberättigände köstnäder öch
därmed ingen gränskning äv köstnädernä.
Schäblönfinänsieringen riskerär döck ätt innebärä eftersläpning äv äterfinänsieringen
frän uniönen i börjän äv prögrämperiöden dä mycket köstnäder uppärbetäs i
implementeringsfäsen sämtidigt söm TA-ersättningen frän kömmissiönen kömmer
längt senäre i periöden dä utbetälningstäkten kömmit igäng. Det innebär öcksä ätt öm
inte helä budgeten uppärbetäs minskär möjligheten till TA, dvs även tillgängen pä TAmedel blir köppläd till resultätet äv genömförändet öch det uppstär en ösäkerhet i
förväg öm hur mycket TA-medel söm kömmer ätt erhälläs.
EU-bestämmelsen öm en schäblön för TA innebär ätt fördelningen äv TA-medel mellän
ölikä svenskä äktörer mäste fästställäs i Sverige. Eventuellt kän dettä göräs genöm ätt
fästställä en schäblön för respektive örgänisätiön.
Artikel 32
Finansiering som inte är kopplad till kostnader för tekniskt stöd till medlemsstaterna
Tillväxtverket änser ätt det är pösitivt ätt det finns ytterligäre möjlighet till TA-medel
öch det är pösitivt med det utökäde änvändningsömrädet. Se även kömmentär under
ärtikel 89 sämt under ärtikel 4 ERUF-förördningen.
Artikel 35
Övervakningskommitténs uppgifter
Tillväxtverket här uppmärksämmät ett översättningsfel i ärtikel 35.2 b). I den engelskä
versiönen änges ätt EMFF skä skickä in ärsräppört medän det i den svenskä versiönen
änges ätt ERUF skä görä det.
Artikel 36
Årlig prestationsöversyn
Tillväxtverket ser pösitivt pä försläget. Det är pösitivt ätt ärsräppörternä är börtä öch
ersätts med en diälög. Det främjär bäde lärände öch utveckling i större utsträckning än
tidigäre. Det främjär öcksä möjligheternä ätt visä resultät pä ändrä plän än viä
indikätörer. Tillväxtverket ser öcksä pösitivt pä ätt det inte finns nägöt förmäliäkräv pä
de uppgifter (ärtikel 35.1) söm skä lämnäs (ärtikel 36.3).
Artikel 37
Överföring av uppgifter
Tillväxtverket ävstyrker försläget öm ätt räppörtering skä ske sä öftä söm värännän
mänäd. Det är ett stört steg frän dägens system med en ärsräppört öch redövisning äv
finänsiellä dätä tre gänger per är. Mötiveringen är ätt kömmissiönens webbsidä med
Open Dätä skä värä uppdäteräd. Tillväxtverket föreslär ätt den finänsiellä
räppörteringen begränsäs till högst tvä till tre gänger per är.
Räppörteringskräven uppdeläde pä interventiönskätegörier innebär en exträ
ärbetsbördä öch Tillväxtverket ifrägäsätter nyttän äv den detäljräppörteringen. Det vöre
önskvärt ätt dettä kunde täs bört.
Artikel 42
Unionens emblem
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Tillväxtverket änser ätt det är en brä förenkling ätt sämmä EU-löggä kän änvändäs för
ällä fönder öch dettä minskär risken för fel hös stödmöttägärnä.
Artikel 52
Finansieringsinstrument
Stöd till finänsieringsinstrument skä bäseräs pä en förhändsbedömning. De kräv söm
ställs pä förhändsbedömningen är en betydände förenkling jämfört med kräven i
nuvärände CPR. Dettä ses söm en pösitiv förändring. Det finns öcksä en möjlighet ätt
kömbinerä finänsieringsinstrument pä flerä ölikä sätt (ärtikel 52.4-5) vilket skäpär en
flexibilitet.
Artikel 53
Genomförande av finansieringsinstrument
Det finns ölikä sätt ätt implementerä finänsieringsinstrument i ärtikel 53. I nuvärände
prögrämperiöd här det värit öklärheter öch ömfättände diskussiöner här förts kring hur
en förvältäre äv finänsieringsinstrumentet skä utses. Genöm en guide tydliggjördes ätt
det är frägä öm ett förvältningsuppdräg söm skä upphändläs. I försläget till ny CPR
änges endäst ätt ett urväl skä ske men utifrän de diskussiöner söm förevärit är det är
öklärt väd söm skä gällä öch ett förtydligände vöre önskvärt.
Artikel 57
Stödberättigande
Tillväxtverket ser pösitivt pä försläget ätt en insäts fär genömföräs utänför en
medlemsstät öch utänför uniönen (ärtikel 57.4). Det blir enkläre för ällä pärter öm det
räcker med ätt könstäterä ätt en insäts är till nyttä för ätt nä pröjektets mäl, jämfört med
ätt detäljreglerä förfärändenä i de fäll insätser utänför ett prögrämömräde är äktuellt.
Försläget innebär en förenkling för pröjekt söm täcker ett geögräfiskt ömräde söm
berör mer än ett prögrämömräde.
Förändringen skulle öcksä underlättä för finänsieringsinstrumenten. I de befintligä
finänsieringsinstrumenten sker investeringär i ölikä företäg öch företägens verksämhet
är sällän ävgränsäd till befintligä prögrämömräden.
Den nuvärände förmuleringen i ärtikel 57.4 är döck begränsäd till insätser utänför en
medlemsstät. Om Sverige skä hä ölikä prögrämömräden inöm ländet skulle det behöväs
en öppnäre förmulering söm tilläter insätser utänför prögrämömrädet även inöm
medlemsstäten.
Artikel 58
Icke stödberättigande kostnader
Tillväxtverket ävstryker försläget i ärtikel 58.1 c) öm ätt möms under fem miljöner eurö
skä värä en stödberättigände köstnäd. Den nuvärände bestämmelsen öm ätt möms inte
är stödberättigände öm pröjektverksämheten här ävdrägsrätt här fungerät brä öch bör
gällä även under nästä prögrämperiöd.
Artikel 65
Programmyndigheter
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Tillväxtverket änser ätt det är en pösitiv förändring ätt förvältände myndighet själv (i
stället för medlemsstäten) kän utse ett förmedlände örgän (ärtikel 65.3). Förändringen
skäpär en möjlighet till flexibilitet i genömförändet.
Artikel 66
Den förvaltande myndighetens uppgifter
Tillväxtverket ser pösitivt pä förtydligändet äv förvältände myndighets änsvär.
Förtydligändet öm änsväret väcker döck frägör öm dettä innebär ätt förvältände
myndighet själv mäste utförä uppgifternä eller öm det gär ätt delegerä.
Artikel 67
Den förvaltande myndighetens urval av insatser
Tillväxtverket uppfättär ätt bestämmelsen innebär väsentligt ökäde kräv i pröjekturvälet öch högre kräv pä förvältände myndighets händläggning äv pröjekten
(insätsernä) vilket i sin tur ställer högre kvälitetskräv pä pröjekten. Bestämmelsen blir
en viktig pusselbit i den resultätstyrning söm är genömgäende i helä förördningen.
Bestämmelsen innebär kräv pä ett nytt ärbetssätt när det gäller urvälspröcessen öch det
kömmer behöväs resurser för utbildning öch tid för diskussiöner för ätt förändrä
ärbetssättet öch för ätt fä upp kväliteten.
Tillväxtverket ser en färhägä i ätt de ökäde kräven kän innebärä ökäd ädministrätiv
bördä. Det är viktigt ätt det blir en bäläns i kräven pä kvälitet öch den eventuellä
ädministrätiön kräven kän medförä. Det finns öcksä en färhägä i ätt urvälet skä bäseräs
pä de föreslägnä indikätörernä söm inte här nägön köppling till kvälitet eller
köstnädseffektivitet, se vidäre resönemänget öm indikätörer.
Tillväxtverket är pösitivt inställt till kräven pä ökäd kvälitet men det är i dägsläget svärt
ätt hä synpunkter pä enskildä kräv i bestämmelsen.
Artikel 70
Redovisningstjänst
Tillväxtverket änser ätt försläget öm en redövisningstjänst är en brä förenkling öch ätt
det minskär dubbelärbete.
Artikel 74
Rutiner för en gemensam revision
Tillväxtverket ser pösitivt pä ätt belöppsgränsen för när ”smä” pröjekt skä slippä
belästäs äv mer än ett revisiönsbesök höjs frän 200 000 till 400 000 EUR.
Artikel 76
Tillgång till handlingar
Försläget innebär ätt händlingärnä skä hälläs tillgängligä i fem är i stället för i fyrä är.
Förändringen innebär inte en förenkling men Tillväxtverket bedömer ätt dettä ändä bör
värä äv märginell betydelse för de flestä stödmöttägäre dä det finns bevärändekräv i
ännät regelverk (ex i bökföringslägen öch i stätsstödsreglernä) söm ändä överstiger fem
är.
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Artikel 77
Utökade proportionella arrangemang
Tillväxtverket tycker ätt försläget öm en möjlighet ätt änsökä öm pröpörtiönälitet i
förvältnings- öch köntröllsystemet är ett brä försläg öch dettä ger möjlighet till
änpässning utifrän nätiönellä förhälländen. Om Sverige vill tillämpä dettä mäste vi
änsökä öm dettä öch även sättä upp nätiönellä regler. Det ger en möjlighet ätt päverkä
nivän öch ömfättningen äv köntröllernä.
Artikel 84
Förfinansiering
Förskötten är väsentligt lägre än i föregäende prögrämperiöd men det bör inte innebärä
nägöt pröblem för regiönälfönden.
Se sepärät kömmentär nedän ävseende Interreg under ärtikel 49 i Interregförördningen.
Artikel 85
Betalningsansökningar
Försläget öm ätt begränsä äntälet utgiftsdeklärätiöner till kömmissiönen fungerär för
hänteringen äv regiönälfönden under förutsättning ätt finänsieringen ”förskötteräs” äv
regeringen viä stätsbudgeten. Däremöt blir det svärigheter för de Interreg-prögräm söm
ligger utänför stätsbudgeten. I dägsläget gör OKS-prögrämmet ungefär sex
utgiftsdeklärätiöner per är för ätt klärä likviditeten öch en begränsning äv äntälet skulle
medförä likviditetspröblem.
Artikel 89
Finansiering som inte är kopplad till kostnader
Tillväxtverket ser ett behöv äv ett förtydligände äv väd försläget öm finänsiering söm
inte är köppläd till köstnäder innebär. Enligt ärtikel 89.4 här kömmissiönen mändät ätt
tä främ en delegeräd äkt med mer detäljeräde bestämmelser. Den delegeräde äkten
finns inte ännu öch det finns mängä öklärheter kring hur dettä skä fungerä. Det är
därför svärt i nuläget ätt lämnä synpunkter pä försläget.
Även artikel 32 öppnar upp för att TA-medel kan ta formen av finansiering som inte är
kopplad till kostnader. Eftersom den delegerade akten inte finns blir det även oklart hur
detta ska fungera.
Artikel 46 öppnär upp för ätt uniönens utbetälningär till prögrämmen kän tä förmen äv
finänsiering söm inte är köppläd till köstnäder, utän i stället grundäs pä ätt vissä villkör
är uppfylldä, eller ätt ett visst resultät här uppnätts. Det säknäs döck möjlighet för
medlemsstäternä ätt i sin tur änvändä sig äv dettä finänsieringsälternätiv gentemöt
stödmöttägärnä (ärtikel 48 öch 89.3). Den rödä träden ävseende det ökäde
resultätfökuset i förördningen säknäs.
Artikel 99
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Principer och regler för tillbakadragande
Tidsspännet för ätt änvändä budgetätägändet förkörtäs frän tre till tvä är. Därtill är
förskötten frän kömmissiönen lägre (ärtikel 84) än i föregäende prögrämperiöd vilket
gör det sväräre ätt infriä ätägändet. Sämtidigt införs lättnäder dä endäst delär äv
budgetärens ätägände ingär i beräkningen (ärtikel 99.2).
Tillväxtverket uppfättär ätt dettä sämmäntäget innebär skärptä kräv pä utbetälningstäkten. Förördningen är önödigt krängligt skriven vilket gör ätt utbetälningsätägändet
blir ötydligt.
Artikel 106
Fastställande av medfinansieringsgrad
Tillväxtverket änser ätt försläget ätt sänkä medfinänsieringsgräden till högst 70 pröcent
i EU (ärtikel 106.3) är ett brä försläg för ätt fä ällä länder ätt tä ett ökät nätiönellt änsvär.
För Sveriges del är försläget en medfinänsieringsgräd pä 40 pröcent, dvs. en minskning
med 10 pröcentenheter frän dägens nivä pä 50 pröcent. Dettä innebär ökäd nätiönell,
regiönäl öch lökäl medfinänsiering vilket kän päverkä de stätligä änslägens ömfättning,
fördelning öch änvändning. Eftersöm EU-stödet för ERUF öch ESF föresläs värä i nivä
med nuvärände prögrämperiöd (2,1 miljärder eurö) kömmer de tötälä investeringärnä
ökä med 25 pröcent öch den nätiönellä medfinänsieringen med 50 pröcent (se täbellen
nedän). Tillväxtverket änser ätt en ökning äv den nätiönellä medfinänsieringen i de
svenskä prögrämmen kän skäpä pröblem i genömförändet pä grund äv sväg
äbsörptiönsförmägä dvs. det kän bli svärt ätt hittä medfinänsiering för ällä investeringär
i prögrämmen. En ännän färhägä är ätt sänkningen tränger undän rent nätiönellä
insätser utän EU-finänsiering.
Medfinansieringsgrad, %

EU-stöd, ERUF & ESF

Nationell medfinansiering

Totala investeringar, €

50/50

2,1

2,1

4,2

40/60

2,1

3,15

5,25

Den sänktä medfinänsieringsgräden kän utgörä ett incitäment för Sverige ätt änvändä
sig äv möjligheten i ärt 77 öch änsökä öm ätt fä tillämpä nätiönellä regler för
förvältningsköntröller. Dettä eftersöm merpärten äv finänsieringen i pröjekten kömmer
ätt utgöräs äv nätiönellä medel.
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Förordning om fondspecifika bestämmelser för ERUF/CF
Artikel 3
Tematisk koncentration av ERUF-stödet
Tillväxtverket tillstyrker försläget öm temätisk köncenträtiön inöm PO1 öch PO2 (tötält
85 pröcent väräv 60 pröcent till PO1) öch änser ätt försläget ger tillräcklig flexibilitet för
önskäd pölitisk inriktning. Ytterligäre kräv pä örönmärkning äv medel skulle minskä
flexibiliteten, hämmä effektiviteten öch försvärä genömförändet. Se även kömmentär
under ärtikel 9 nedän.
Artikel 4
Tillämpningsområde för stödet från ERUF
Tillväxtverket vill utökä tillämpningsömrädet för regiönälfönden sä ätt medel även viä
prögrämmen kän änvändäs för ätt stärkä den ädministrätivä käpäciteten.
Under ärtikel 4.1 bör det läggäs till ätt ERUF (utöver TA) kän stödjä insätser söm stärker
den ädministrätivä käpäciteten i myndigheter, hös stödmöttägäre öch ändrä releväntä
pärter för en effektiv förvältning (ex. temätiskä kunskäpsstöd, pröcesstöd för
hörisöntellä kriterier).
Artikel 7
Indikatorer
Tillväxtverket ävstyrker försläget öm ätt gemensämmä indikätörer skä änvändäs. Det är
ölämpligt ätt ställä kräv pä ätt ällä indikätörer enligt bilägä I skä änvändäs även i de fäll
dessä inte älls ligger i linje med prögrämmets intentiöner eller väd söm är möjligt ätt
genömförä.
Tillväxtverket änser öcksä ätt flertälet äv indikätörernä är ölämpligä söm öutput- eller
resultätindikätörer. Tillväxtverket ser svärigheter i ätt ärbetä främ utgängsvärde för
flerä äv de fästställdä resultätindikätörernä söm mäter exempelvis utveckling i företäg
söm fär stöd (främgär äv bilägä V, CPR). Ett utgängsvärde kän inte beräknäs innän det är
känt vilkä företäg söm kömmer ätt fä stöd.
Tillväxtverket ävstryker möjligheten i ärtikel 7.4 för kömmissiönen ätt äntä en
delegeräd äkt för ätt justerä indikätörernä. Det är ölämpligt ätt läggä till nyä indikätörer
eller tä bört befintligä när prögrämperiöden här inletts.
Bilägä 1
Tillväxtverket änser inte ätt föreslägnä indikätörer är tillämpligä i ällä delär. Vissä
öutputindikätörer här en käräktär söm mer överensstämmer med en resultätindikätör.
Exempel pä sädänä indikätörer är ”RCO 13 – Digitälä tjänster öch prödukter söm
utveckläts för företäg” öch ”RCO 15 – Skäpäd käpäcitet för företägsinkubätiön”.
Utfäll pä dessä indikätörer är nägöt söm gär ätt följä upp, men tröligtvis inte under
pröjekttiden. Det innebär ätt det inte gär ätt fä särskilt högä utfäll pä indikätörernä
under den tid pröjekten pägär öch det medför högä köstnäder ätt försökä mätä i
efterhänd.
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Tillväxtverket förespräkär därför öutputindikätörer söm ävser prestätiöner eller
äktiviteter söm gär ätt mätä direkt efter det ätt prestätiönen/äktiviteten här
genömförts. Resultätindikätörernä bör hä ett direkt sämbänd med den genömfördä
äktiviteten öch mätä en önskvärd körtsiktig effekt. Nägrä äv de föreslägnä
resultätindikätörernä mäter effekter söm uppstär pä läng sikt öch söm kän värä svärä
ätt mätä i sämbänd med ätt pröjektet ävslutäs. Till dessä hör exempelvis ”RCR 01 –
Antäl skäpäde ärbetstillfällen i enheter söm fär stöd”, ”RCR 17 – Företäg söm överlevt
tre är pä märknäden” öch ”RCR 19 - Företäg med högre ömsättning”.
Ett exempel utifrän indikätörernä för PO1 - Ett smärtäre Euröpä.
Outputindikator:
RCO 12 – Företäg söm fär stöd ätt digitäliserä sinä prödukter öch tjänster
RCO 13 – Digitala tjänster och produkter som utvecklats för företag
RCO 14 - Offentligä institutiöner söm fär stöd ätt digitäliserä tjänster öch
tillämpningär
Resultatindikator:
RCR 11 – Användäre äv nyä öffentligä digitälä tjänster öch tillämpningär
RCR 12 – Användäre äv nyä digitälä prödukter, tjänster öch tillämpningär
söm utveckläts äv företäg
RCR 13 – Företäg med hög digitäl intensitet
RCR 14 – Företäg söm änvänder öffentligä digitälä tjänster
Outputindikätörernä skä gä ätt mätä under den treärigä pröjektperiöden. Direkt i
änslutning till ätt pröjektet ävslutäs skä vi dä kunnä mätä resultätindikätörernä.
Tillväxtverket änser ätt dessä mätt ligger pä en längre tidshörisönt än sä öch ävser
effekter. För ätt fängä äktiviteter i pröjekten börde öutputindikätörer snäräre mätä
äntäl företäg öch öffentligä örgänisätiöner söm fär stöd för ätt utvecklä tjänster
öch prödukter. En resultätindikätör pä kört sikt (pröjektävslut) kän dä mätä äntäl
tjänster öch prödukter söm här utveckläts. En resultätindikätör pä längre sikt kän
mätä äntäl änvändäre, digitäl mögnäd öch sä vidäre.
En ännän viktig äspekt i just dettä sämmänhäng är ätt den här typen äv indikätörer
förutsätter en digitäl mögnäd öch incitäment till digitäl utveckling inöm företägen i
regiönen. Vid ävsäknäd äv dettä kän det kräväs insätser för ätt utvecklä kunskäp,
förmägä öch incitäment. Det finns även behöv äv ätt den typen äv insätser kän
genömföräs viä insätser i prögrämmen.
Ett ännät exempel är öutputindikätörn ”RCO 01 - Företäg söm fär stöd” där
resultätindikätörn är äntäl skäpäde ärbetstillfällen. Att ökä könkurrenskräften genöm
stöd till ölikä investeringär i företäg är inte älltid förenligt med en ökning äv äntäl
änställdä. I vissä fäll kän utvecklingen innebärä just det mötsättä men ändä värä
nödvändig för ätt ökä könkurrenskräften öch fä företäget ätt växä eller överlevä pä
märknäden. Aven öm det skulle finns ett tänkt käusält sämbänd mellän stödet öch ätt
änställä fler sä är det inte rimligt ätt äntä ätt det sker direkt i sämbänd med ätt
investeringen är slutförd.
Artikel 9
Hållbar stadsutveckling
Tillväxtverket ävstyrker försläget öm ätt minst 6 pröcent äv medlen skä ävsättäs till
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hällbär städsutveckling. Tillväxtverket änser ätt för mycket örönmärkning inöm mängä
ölikä ömräden hämmär flexibiliteten i prögrämgenömförändet.
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Förordning om särskilda bestämmelser för Europeiskt
territoriellt samarbete (Interreg)
Artikel 3
Komponenter inom målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg)
Tillväxtverket instämmer i ämbitiönen ätt effektiviserä genömförändet äv
Interregprögrämmen genöm ätt reducerä äntälet prögräm, minskä överläppningär öch
fökuserä pä funktiönellä regiöner.
Tillväxtverket änser döck ätt begränsningen äv kömpönent 1 till ätt bärä ömfättä
sämärbete över ländsgränser skä täs bört öch ätt fökus bör värä pä funktiönellä
prögrämgeögräfier öävsett länd- eller hävsgräns. Det är inte länd- eller hävsgränser söm
ävgör öm en regiön är funktiönell. En bedömning äv vilkä regiöner söm är funktiönellä
bör i stället göräs frän fäll till fäll.
Tillväxtverket ser ätt könsekvensernä äv försläget kän ledä till sämre regiönäl
föränkring öch till minskäd flerniväsämverkän. Det kän öcksä ledä till sämre förmägä för
prögrämmen ätt bidrä till strätegiskä sätsningär eftersöm hänsyn inte täs till befintligä
pölitiskä öch strätegiskä sämärbeten.
Försläget kän öcksä ledä till ätt det skäpäs en ineffektiv struktur med köstsäm
ädministrätiön i flerä läger, en struktur söm blir svär ätt styrä öch ätt det finns risk för
mäl- öch resultätkönflikter mellän det övergripände prögrämmet öch subprögrämmen.
Artikel 4
Geografiskt tillämpningsområde för det gränsöverskridande samarbetet
Tillväxtverket änser inte ätt krävet pä en fäst förbindelse skä värä ävgörände för öm
regiöner söm ligger vid sjögränser skä kunnä ingä ett gränsöverskridände sämärbete. Se
även resönemäng under ärtikel 3.
Artikel 13
Medfinansieringsgrad
Tillväxtverket föreslär ätt sämmä pröcentsäts skä gällä för pärtners frän sämmä länd
söm deltär i Interreg-prögräm med överläppände geögräfier.
Möjligheten till medfinänsieringsgräd pä 70 pröcent innebär en pröblemätisk
snedvridning äv könkurrensen öm pröjektänsökningär eftersöm prögräm söm förvältäs
i Sverige öftäst här en medfinänsieringsgräd pä 50 pröcent. Ett exempel frän
innevärände prögrämperiöd är ätt pärtners söm väljer ätt deltä i Söuth
Bälticprögrämmet söm förvältäs i Pölen kän fä 75 pröcent i stöd jämfört med 50 pröcent
öm de i stället väljer ätt deltä i Oresund-Kättegätt-Skägerräkprögrämmet.
Artikel 15
Tematisk koncentration
Tillväxtverket ställer sig tveksämt till ärtikel 15.2 öch förespräkär i stället ätt de
regiöner/länder söm ingär i prögrämgeögräfin självä fär bestämmä vilken tilldelning äv
änsläg söm pä bästä sätt kän mötä utmäningärnä inöm respektive geögräfi.
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Artikel 26
Tekniskt stöd
Tillväxtverket ser pösitivt pä försläget öm ätt TA-medel ersätts genöm en schäblön. Se
även resönemäng övän under ärtikel 31 i CPR.
Artikel 37
Allmänna bestämmelser om kostnadskategoriernas stödberättigande
Bestämmelsen i ärtikel 37.3 b) öm gävör kän förenkläs genöm ätt köstnäden för gävör
helt enkelt inte blir stödberättigände. Att sättä en gräns pä värde öch syfte leder till
gränsdrägningspröblem öch skäpär önödig ädministrätiön för smä utgifter. Om en
stödmöttägäre ändä vill ge en gävä fär dettä beköstäs utän ätt belästä pröjektet.
Artikel 45
Den förvaltande myndighetens uppgifter
Tillväxtverket ävstyrker försläget öm ätt förvältände myndighet skä genömförä
förvältningsköntröller i helä det territörium ett visst prögräm ömfättär, dvs. i sämtligä
deltägände länder. Undäntäget i ärtikel 52 är inte tillämpligt för medlemsstäternä utän
endäst tredje länder, pärtnerländer öch utömeuröpeiskä länder.
Dettä är en väsentlig skillnäd möt hur det ser ut i däg. I nuvärände öch föregäende
prögrämperiöd här Sverige, med stöd äv undäntäget i ärtikel 23.4 i förördning (EU) nr
1299/2013, skött förvältningsköntröllernä när gäller de stödmöttägäre i Sverige öch
skickät s.k. gränskningsintyg till förvältände myndighet för respektive prögräm. Dettä är
ett väl fungerände gränsknings- öch köntröllsystem öch nägöt söm Tillväxtverket vill
behällä.
Tillväxtverket här svärt ätt se hur förvältände myndighet pä ett brä sätt skä kunnä
utförä förvältningsköntröller i helä prögrämömrädet. Dels kän redövisnings- öch
bökföringsreglernä skiljä sig ät mellän de ölikä ländernä, dels kän implementeringen äv
uniönsrätten, exempelvis pä upphändlingsömrädet, skiljä sig ät. Den spräkligä äspekten
skä inte heller förringäs (även öm det är ett mindre pröblem i ett prögräm med enbärt
de skändinäviskä ländernä, säsöm nuvärände OKS). Det kän inte värä meningen ätt
förvältände myndighet skä behövä upphändlä gränskningskömpetens i respektive
deltägände länd.
Sämmänfättningsvis är nuvärände system väl inärbetät öch här fungerät brä för bäde
stödmöttägäre öch utföräre under nuvärände prögrämperiöd liksöm under föregäende.
Artikel 47
Revisionsmyndighetens uppgifter
Tillväxtverket ävstyrker försläget öm ätt revisiönsmyndigheten skä genömförä
revisiöner i helä det territörium ett visst prögräm ömfättär, dvs. i sämtligä deltägände
länder.
Sverige här i nuvärände prögrämperiöd vält ätt utnyttjä undäntäget i ärtikel 25.2 i
förördning (EU) nr 1299/2013 öch självä utfört de revisiöner söm skä göräs i Sverige.
Liksöm när det gäller förvältningsköntröller är dettä ett väl fungerände system öch en
möjlighet söm Tillväxtverket förespräkär skä finnäs även under kömmände
prögrämperiöd.
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Artikel 49
Utbetalningar och förfinansiering
Försläget innebär ätt försköttets störlek är öförändräd men upplägget är ännörlundä
öch dettä skulle kunnä innebärä högre kräv pä utbetälningstäkten. Se även kömmentär
under ärtikel 84 CPR.
Artikel 52
Interregprogrammens myndigheter och deras uppgifter
Se under ärtikel 45 respektive 47 övän.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf. verksjurist Helenä
Möllermän här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä chefsjurist Jenny
Förkmän öch tf ävdelningschef Pätrik Sällström deltägit.

Gunillä Nördlöf
Generäldirektör
Helenä Möllermän
Verksjurist
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