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Var är vi nu?
Många program är inne i den första utlysningen för 2017

Mer än hälften av budgeten är intecknad efter 3 år…
…men bara 11% av budgeten är utbetald. Varför?
‐ Många stora och strategiska projekt har inte påbörjat sina investeringar
‐ Vad gör vi?
» Proaktivt arbete inför framtida projekt

» Dialog & fysiska möten
» …dock så är våra påverkansmöjligheter begränsade, det är upp till projekten att genomföra sin
projektplan och upparbeta kostnader.

Men de tematiska målen då?
Budget, beslutat och utbetalt per tematiskt mål (mkr)
-

500

Tematiskt mål 1 – Stärka forskning, teknisk
utveckling och innovation
Tematiskt mål 2 – Förbättra tillgången till,
användandet av och kvaliteten på
informations- och kommunikationsteknik

Tematiskt mål 7 - Främja hållbara
transporter och förbättra
nätinfrastrukturer
Budget

1 079

232

523

34

Tematiskt mål 3 – Stärka de små och
medelstora företagens konkurrenskraft
Tematiskt mål 4 – Stöd till övergången mot
en koldioxidsnål ekonomi
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Erfarenheter
Störst efterfrågan och störst budget i tematiskt mål 3 (SME)
‐ Många olika typer av projekt

Tematiskt mål 2 (IKT) har mindre budget men till stor del intecknad
‐ Främst investeringar i bredband

Svårt att få in projekt till tematiskt mål 4 (CO2)
‐ Nytt för den här programperioden
‐ Ökade möjligheter för Nationella programmet

Erfarenheter
Tidiga och strategiska diskussioner med regionalt utvecklingsansvariga och
potentiella projektägare har resulterat i projekt som
Många projekt drivs av sedan tidigare kända projektägare
Vi efterlyser höjd ambitionsnivå vad gäller de horisontella kriterierna
jämställdhet samt integration och mångfald

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

Följer de operativa programmen väl…
‐ …men horisontella kriterier

Företagens betydelse och roll, kan inte nog understrykas
Tillför betydande och strategiska resurser för regional utveckling och tillväxt
Kompletterar och förstärker nationella och regionala satsningar
‐ men fondsamordning?

Bidrar till svensk och europeisk konkurrenskraft

Fortsatt fokus på resultat och önskad förändring

