VÄSTSVERIGE

Europeiska regionala
utvecklingsfonden investerar
i tillväxt och sysselsättning
i Västsverige 2014–2020

Under perioden – investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka  miljoner kronor för tillväxt och sysselsättning i
Västsverige. Programmet omfattar Västra Götaland och Hallands län.
Detta är en kortversion av programmet för Västsverige. Här beskrivs
fokus på insatsområden, resultat som programmet ska arbeta för och
indikatorer för uppföljning.

Det regionala strukturfondsprogrammet i Västsverige

Under perioden 2014– 2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 450 miljoner kronor för tillväxt och sysselsättning i
Västsverige. Programmet omfattar Västra Götaland och Hallands län.
Programmet ska öka konkurrenskraften och sysselsättningen i regionen.
Syftet är att stärka små- och medelstora företagskonkurrenskraft, bidra till
en mer koldioxidsnål ekonomi och främja en hållbar stadsutveckling. Det
ska ske genom riktade insatser för små och medelstora företag och för samverkan mellan aktörer från olika samhällssektorer.

Programmet för Västsverige
– ett verktyg för regional utveckling
Genom det regionala utvecklingsansvaret ska Västra Götalandsregionen och
Region Halland bidra till en hållbar tillväxt och utveckling i respektive län.
Begreppet hållbar tillväxt och utveckling innebär i detta sammanhang en helhetssyn på människors och samhällens behov, förutsättningar och problem.
Utgångspunkten är att ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden är
ömsesidigt beroende av varandra och att dessa behöver utvecklas i takt för en
god samhällsutveckling. Hållbar tillväxt och utveckling, utifrån de tre dimensionerna, är utgångspunkten för de regionala utvecklingsstrategier som Västra
Götalandsregionen och Region Halland utarbetar för respektive län.
Ur ett regionalt perspektiv är det regionala strukturfondsprogrammet för
Västsverige ett av flera verktyg för att genomföra de regionala utvecklingsstrategierna.

Programmet för Västsverige
– ett verktyg för Europa 2020-strategin
Programmet är också ett av flera verktyg för att genomföra Europa
2020-strategin. I Europa 2020-strategin används begreppen smart, hållbar
och inkluderande tillväxt, vilka relaterar till de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna som ligger på regionerna och den regionala tillväxtpolitiken att hantera. Mer specifikt avses:
➤ Smart tillväxt – en ekonomisk utveckling som baseras på kunskap och

innovation,

➤ Hållbar tillväxt – en resurseffektiv, grön och konkurrenskraftig eko-

nomi,

➤ Inkluderande tillväxt – en hög sysselsättning med en social och territo-

riell sammanhållning.
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Mer information
Detta dokument är en kortversion av det Västsvenska programmet, med
fokus på insatsområden, resultat som programmet ska arbeta för och indikatorer för uppföljning. I det operationella programmet som helhet finns
ytterligare information, såsom bakgrundsanalys, förväntade resultat, kopplingar till partnerskapsöverenskommelsen och resultatram. Programmet hittar du på sidorna för Västsverige på eu.tillvaxtverket.se. För frågor, kontakta
Tillväxtverkets kontor i Göteborg.

Programmets syfte och inriktning
Programmet för europeiska regionala utvecklingsfonden i Västsverige ska
bidra till att uppfylla Europeiska unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla och till att uppnå ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.

Övergripande mål
Det finns tre övergripande mål för det regionala strukturfondsprogrammet
i Västsverige:
➤ Att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft
➤ Bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi
➤ Främja en hållbar stadsutveckling

Målgrupp
Målgruppen för programmet är små och medelstora företag1. Aktiviteter
och resultat inom programmet ska därmed riktas mot små och medelstora
företag.
Insatsområden
Programmet består av tre insatsområden:
1. Samverkan inom forskning och innovation
2. Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
3. Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
För respektive insatsområde finns ett tematiskt mål, investeringsprioriteringar och specifika mål. Tematiska mål och investeringsprioriteringar är
formulerade av Europeiska kommissionen och de är utvalda av Västra Götalandsregionen och Region Halland, som sedan formulerat specifika mål.
Programmet främjar hållbar stadsutveckling genom integrerade insatser i
samtliga insatsområden.
Det kan finnas flera specifika mål i ett insatsområde. I det västsvenska programmet finns två specifika mål i insatsområde 2 och 3.

1

Små och medelstora företag är företag som sysselsätter färre än 250 personer och har en årsomsättning som
inte överstiger 50 miljoner euro.
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EU 2020 målen

Tematiskt mål

Tematiskt mål

Tematiskt mål

Insatsområde 1:
Investeringsprioritering
Specifikt mål

Insatsområde 2:
Investeringsprioritering
Specifikt mål

Insatsområde 3:
Investeringsprioritering
Specifikt mål

Fördelning ur fonden per insatsområden
Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden 450 miljoner kronor för tillväxt och sysselsättning i Västsverige.
➤ 43 procent av medlen är avsatta till insatsområde 1 – Samverkan inom

forskning och innovation.

➤ 3 procent av medlen är avsatta till insatsområde 2 – Konkurrenskraftiga

små och medelstora företag

➤ 14 procent är avsatta till insatsområde 3 – Innovation för en koldioxid-

snål ekonomi.

➤ Minst fem procent av medlen i programmet ska gå till hållbar stads-

utveckling.

Utlysningsomgångar sker löpande
Under programperioden kommer förvaltande myndighet, Tillväxtverket, ha
utlysningsomgångar med olika inriktningar. Under dessa kommer det vara
möjligt att söka medel ur programmet.

Medfinansiering
Det Västsvenska programmet kan finansiera max 40 % av en insats.
Resterande medel kan komma från både offentlig och privat sektor.
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INSATSOMRÅDE 1:

Samverkan inom
forskning och innovation
Västsverige hör till de europeiska regioner som har högst FoU-utgifter som
andel av bruttoregionalprodukten, BRP. FoU-verksamheterna är dock koncentrerade till storföretag och starka forskningsmiljöer. Tittar man däremot
på små och medelstora företag i Västsverige så visar SCB:s FoU-statistik och
Community Innovation Survey på en låg FoU-intensitet samt på att en lägre
andel av företagen i Västsverige samverkar med andra parter än i många andra
regioner i Sverige. I den socioekonomiska analysen för Västsverige konstateras att många västsvenska små och medelstora företag saknar egna resurser för
innovation. Detta är ett hot mot Västsveriges långsiktiga konkurrenskraft.
För att vara globalt konkurrenskraftig behöver Västsverige vara världsledande inom ett antal områden. Det pågår sedan flera år ett omfattande
utvecklingsarbete med att bygga upp kritisk massa och profilera regionala
styrkeområden. Styrkeområdena i Västsverige är Life Science, Hållbara
transporter, Hållbar stadsutveckling, Marina näringar, Livsmedel, Material
och hållbar produktion, Upplevelsebaserade näringar, Förnybar kemi och
energi samt informations- och kommunikationsteknologi.

Investeringsprioritering
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

Specifikt mål
Stärkt samverkan inom forskning och innovation i regionala styrkeområden.

Förväntat resultat
➤ Forsknings- och innovationssamverkan

Genomförda aktiviteter ska resultera i att forsknings- och innovationsmiljöer i regionala styrkeområden utvecklar sin förmåga att främja samverkan
mellan små och medelstora företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig sektor. Samverkan ska bidra till mer effektiva utvecklings- och innovationsprocesser som ökar den kommersiella avkastningen
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på FoI-investeringar. Aktiviteterna ska även bidra till att fler små och medelstora företag deltar i utvecklings- och innovationsprocesser, ökar sina FoIinvesteringar och kan nyttiggöra resultat från Horisont 2020-projekt.
Förväntat resultat för hållbar stadsutveckling: Samverkan mellan offentlig
sektor, näringslivet och olika discipliner inom universitet, högskolor och
forskningsinstitut ska resultera i stärkt kapacitet och kompetens för att ta
fram nya helhetslösningar som främjar en hållbar stadsutveckling.

Exempel på aktiviteter är:
➤ Utveckling av forsknings- och innovationsmiljöer för ökad samverkan mellan näringsliv, universitet och högskolor, forskningsinstitut och
offentliga aktörer. Samverkan ska fokusera på att stärka små och medelstora företags förmåga till nyttiggörande och kommersialisering av ny
kunskap.
➤ Stimulera samverkan mellan styrkeområden för att hitta nya innovativa

lösningar på identifierade problem eller samhällsutmaningar.

➤ Utveckling av nya klusterbildningar under förutsättningen att det finns

drivkrafter i näringslivet.

➤ Vidareutveckla resultat av Horisont 2020-projekt.
➤ Utveckling av regionala noder inom Knowledge and Innovation Com-

munities (KIC)

➤ Hållbar stadsutveckling: Fortsatt utvecklingarbete med att skapa en

innovationsplattform för hållbar stadsutveckling, där sektorssamverkan
enligt triple helix-modell är grundläggande.

➤ Test- och demonstrationsmiljöer

Genomförda aktiviteter ska resultera i nya och utvecklade test- och demonstrationsmiljöer i regionala styrkeområden som möjliggör att produkter,
tjänster, processer och lösningar snabbare tillämpas och/eller kommersialiseras. Vidare förväntas aktiviteterna bidra till att fler företag ökar sina FoIinvesteringar genom ökad medverkan i FoI-processer.
Förväntat resultat för hållbar stadsutveckling: Genomfördaaktiviteter ska
stärka stadens samlade förmåga att ställa om till ett hållbart samhälle utifrån
ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

Exempel på aktiviteter är:
➤ Fysiska investeringar i nya och befintliga test- och demonstrationsmiljöer där små och medelstora företag i samverkan med universitet och
högskolor, stora företag, forskningsinstitut och offentlig sektor gemensamt kan utveckla, testa och demonstrera nya produkter, tjänster, processer och lösningar.
➤ Utveckla test- och demonstrationsmiljöer i offentlig verksamhet i syfte

att möjliggöra för företag att utveckla, testa och demonstrera nya produkter, tjänster, processer och lösningar i verkliga miljöer.

➤ Hållbar stadsutveckling: Utveckla test- och demonstrationsmiljöer i

stadsmiljöer för att hitta nya angreppssätt och ny kunskap som bidrar
till lösningar som främjar en hållbar stadsutveckling i Göteborg.
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➤ Innovationsupphandling

Genomförda aktiviteter ska resultera i att offentlig sektor ökar sin kunskap
och förmåga att genomföra innovationsupphandlingar som ett integrerat
verktyg i innovationsarbetet inom regionala styrkeområden. En ökad förmåga om hur innovationsupphandling kan användas ska också resultera i
att fler företag i Västsverige ökar sina FoI-investeringar.

Exempel på aktivitet är:
➤ Utveckla kunskap avseende innovationsupphandling.
➤ Positionering av forsknings- och innovationsmiljöer

Genomförda aktiviteter ska resultera i nya eller reviderade strategiska
inriktningar som stärker forsknings- och innovationsmiljöers attraktionskraft i regionala styrkeområden samt stärker dess internationella profil och
förmåga att nå nya marknader. Ökad attraktionskraft förväntas resultera
i att miljöerna lockar till sig internationell kompetens, kapital och samarbetspartners. Genomförda aktiviteter ska också stimulera internationella
allianser mellan västsvenska och internationella forsknings- och innovationsmiljöer. Vidare ska fler företag och forsknings- och innovationsaktörer
i Västsverige delta i nationella och europeiska forsknings- och innovationsprogram och därmed bidra till att öka FoI-investeringarna i Västsverige.

Exempel på aktiviteter är:
➤ Analys av forsknings- och innovationsmiljöns relativa styrkor och svagheter och identifiering av innovationsnischer.
➤ Kartläggningar av internationella samarbetspartners och utveckling av

samarbeten.

➤ Marknadsföringsaktiviteter för att attrahera kompetens, kapital och

samarbetspartners.
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Resultatindikator

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

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

Mätenhet

Utgångsvärde

Utgångsår

Målvärde
(2023)

MSEK

2,17

2010

2,40

Statistiska central
byrån, rapporten
”Regional innovationsstatistik i Sverige”

Vartannat år

45,00

Statistiska central
byrån, rapporten
”Regional innovationsstatistik i Sverige”

Vartannat år

Procent

40,18

2010

Datakälla

Rapporterings
frekvens

Mätenhet

Målvärde (2023)
Totalt

Datakälla

Rapporterings
frekvens

Produktiv investering: Antal företag
som får stöd

Företag

100

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Forskning, innovation: Antal företag
som samarbetar med forskningsinstitutioner

Företag

300

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Forskning, innovation: Antal företag
som får stöd för att introducera för
marknaden nya produkter

Företag

100

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Antal samarbetande organisationer
från olika samhällssektorer

Antal

15

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Aktivitetsindikator

Urvalsprinciper
Följande urvalsprinciper ligger till grund för bedömning av projekt:
➤ Projekt ska involvera forskningsaktörer, näringsliv och offentlig aktörer

och stärka samverkan inom regionala styrkeområden med internationell
tillväxtpotential.

➤ Projekt ska öka samverkan mellan forsknings- och innovationsmiljöer

inom och över regionala och nationella gränser.

➤ Projekt ska vara strategiskt förankrade hos samtliga projektparter och

visa på ett tydligt engagemang från medverkande aktörer.

➤ Projekt ska beakta hur de horisontella kriterierna integreras i projekt-

verksamheten som verktyg för ökad konkurrenskraft för små och medelstora företag.

➤ Projekt för hållbar stadsutveckling ska utgå ifrån den sektorsövergri-

pande integrerade planen.

➤ Organisatorisk kapacitet, erfarenhet hos projektägare och förankring

hos samarbetsparter.

➤ Erfarenheter och kunskaper från tidigare insatser på området bör tillva-

ratas.

➤ Projekt ska ha ett tydligt utvecklingsperspektiv och vara avgränsat från

ordinarie verksamhet.

➤ Koppling till EU:s strategi för Östersjöregionen.
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INSATSOMRÅDE 2:

Konkurrenskraftiga små
och medelstora företag
Små och medelstora företag spelar en avgörande roll för sysselsättning, förnyelse och diversifiering av näringslivet. Strukturomvandlingen de senaste
årtiondena har inneburit en förskjutning av sysselsättningen från tillverkningsindustrin till den privata tjänstesektorn. I den socioekonomiska analysen dras slutsatsen att industrin i Västsverige, genom en hög produktivitetstillväxt och genom att skapa arbetstillfällen i tjänstesektorn, fortfarande har
en avgörande roll för sysselsättningen. För en bred arbetsmarknad behövs
kunskapsintensiva små och medelstora företag inom alla sektorer, inte minst
för att minska sårbarheten vid lågkonjunkturer.

Investeringsprioritering 1
Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska
utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, inklusive
genom företagskuvöser

Specifikt mål
Fler nya innovativa företag.

Förväntat resultat
➤ Identifiera och utveckla affärsidéer

Genomförda aktiviteter ska resultera i fler nya innovativa företag i Västsverige. Detta genom förbättrade strukturer för att identifiera och ta tillvara
nya affärsidéer med tillväxtpotential som kortar vägen till marknad. Stödsystemet ska bli mer kompetent och anpassningsbart utifrån entreprenörens, företagsidéns eller företagsformens specifika förutsättningar. Förväntat resultat för hållbar stadsutveckling: Genomförda aktiviteter som främjar
hållbar stadsutveckling ska resultera i fler i arbete och minskade sociala
skillnader i Göteborg.

Exempel på aktiviteter är:
➤ Idéutvärdering, avser insatser för att fånga upp idéer som kan utvecklas
till nya innovativa tillväxtföretag.
➤ Utveckla nya verktyg för behovsanpassad affärsrådgivning.
➤ Hållbar stadsutveckling: Utveckla mer gynnsamma förutsättningar för

nyföretagande och näringslivsutveckling, särskilt där det finns fåarbetstillfällen och hög arbetslöshet.
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Mätenhet

Utgångsvärde

Utgångsår

Målvärde
(2023)

Antal företag med
0–249 anställda per
1 000 inv. 16–64 år

176,90

2013

185,00

Statistiska
centralbyrån,
Företagens ekonomi

Vartannat år

Nettoomsättning, MSEK

330 362

2011

490 400

Statistiska
centralbyrån,
Företagens ekonomi

Vartannat år

Resultatindikator
Antal SMF per
1 000 invånare

Omsättning i SMF

Datakälla

Rapporterings
frekvens

Mätenhet

Målvärde (2023)
Totalt

Produktiv investering:
Antal företag som får stöd

Företag

300

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Produktiv investering:
Antal nya företag som får stöd

Företag

300

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag som får stöd

Heltidsekvivalenter

400

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Antal samarbetande organisationer från olika samhällssektorer

Antal

5

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Aktivitetsindikator

Rapporterings
frekvens

Datakälla

Urvalsprinciper
Följande urvalsprinciper ligger till grund för bedömning av projekt:
➤ Projekt ska bidra till att fler innovativa tillväxtföretag skapas.
➤ Projekt ska vara efterfrågestyrt och behovsanpassat utifrån entrepre

nörens, företagsidéns eller företagsformens specifika förutsättningar

➤ Projekt ska vara strategiskt förankrade hos samtliga projektparter och

visa på ett tydligt engagemang från medverkande aktörer.

➤ Projekt ska beakta hur de horisontella kriterierna integreras i projekt-

verksamheten som ett verktyg för ökad konkurrenskraft för små och
medelstora företag.

➤ Projekt för hållbar stadsutveckling ska utgå ifrån den sektorsövergri-

pande integrerade planen.

➤ Organisatorisk kapacitet, erfarenhet hos projektägare och förankring

hos samarbetsparter.

➤ Erfarenheter och kunskaper från tidigare insatser på området bör

tillvaratas.

➤ Projekt ska ha ett tydligt utvecklingsperspektiv och vara avgränsat

från ordinarie verksamhet.

➤ Koppling till EU:s strategi för Östersjöregionen.
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Investeringsprioritering 2
Stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på
regionala, nationella och internationella marknader och ägna sig åt innovationsprocesser.

Specifikt mål
Fler innovativa tillväxtföretag.

Förväntat resultat
➤ Innovations- och marknadsutveckling

Aktiviteter ska resultera i stärkta samverkansformer mellan små och medelstora företag och kunskapsleverantörer samt en god tillgång till kapital.
Det ska i sin tur ge bättre förutsättningar för små och medelstora företag att
utveckla produkter och tjänster, effektiva processer, nya marknader och öka
deras FoI-investeringar. Aktiviteter ska även resultera i att små och medelstora företags vilja och förmåga till att vidga sin marknad ökar.

Exempel på aktiviteter är:
➤ Genom uppsökande verksamhet och behovsanalyser utveckla och stärka
små och medelstora företags innovationsförmåga.
➤ Utveckla verktyg för kunskapsöverföring kring exempelvis ledarskap,

organisation, innovations-, produktions-, produkt- och tjänsteutveckling, samt utveckling av små och medelstora företags nationella och
internationella marknad.

➤ Coachning och uppföljning av företagens utveckling.

Mätenhet

Utgångsvärde

Utgångsår

Målvärde
(2023)

Procent

55,08

2010

58,00

Förädlingsvärde i SMF

MSEK

110 226

2011

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

Antal

819

2012

Resultatindikator
Andel företag (10–249 anställda)
med innovationsverksamhet
(produkt-, process-, organisatorisk,
marknadsföring)

Datakälla

Rapporterings
frekvens

Statistiska centralbyrån, rapporten ”Regional innovationsstatistik i Sverige”

Vartannat år

125 000

Statistiska centralbyrån, Företagens
ekonomi

Vartannat år

880

Statistiska centralbyrån, Företagens
ekonomi

Vartannat år

11

Mätenhet

Målvärde (2023)

Datakälla

Rapporterings
frekvens

Produktiv investering:
Antal företag som får stöd

Företag

819

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

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

Företag

19

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Produktiv investering: Antal företag
som får annat stöd än ekonomiskt

Företag

800

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

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

Euro

10 579 640

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag som får stöd

Heltidsekvivalenter

1 500

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Antal samarbetande organisationer
från olika samhällssektorer

Antal

5

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Aktivitetsindikator

Följande urvalsprinciper ligger till grund för bedömning av projekt:
➤ Projekt ska bidra till ökad samverkan mellan små och medelstora

företag och kunskapsleverantörer

➤ Projekt ska ha en tydlig utgångspunkt i näringslivets behov.
➤ Projekt ska bidra till utveckling av nya produkter, tjänster, processer

samt marknader.

➤ Projekt ska vara strategiskt förankrade hos samtliga projektparter och

visa på ett tydligt engagemang från medverkande aktörer.

➤ Projekt ska beakta hur de horisontella kriterierna integreras i projekt-

verksamheten som ett verktyg för ökad konkurrenskraft för små och
medelstora företag.

➤ Projekt för hållbar stadsutveckling ska utgå ifrån den sektorsövergri-

pande integrerade planen.

➤ Organisatorisk kapacitet, erfarenhet hos projektägare och förankring

hos samarbetsparter.

➤ Erfarenheter och kunskaper från tidigare insatser på området bör

tillvaratas.

➤ Projekt ska ha ett tydligt utvecklingsperspektiv och vara avgränsat

från ordinarie verksamhet.

➤ Koppling till EU:s strategi för Östersjöregionen.
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INSATSOMRÅDE 3:

Innovation för en
koldioxidsnål ekonomi
En ökad världsbefolkning och global ekonomisk utveckling ökar konkurrensen om naturresurser. Detta ställer hållbarhetskrav på samhällsplanering,
produktion och konsumtion. I partnerskapsanalysen hänvisas till regeringens ambition att Sverige ska vara koldioxidneutralt 2050. Beroendet av fossila bränslen behöver minska och kraven på ökad ekonomisk tillväxt och
global konkurrenskraft behöver tillgodoses inom ramen för vad som är
miljömässigt hållbart. Därför betonar både Västra Götalandsregionen och
Region Halland vikten av att arbeta för ett mer hållbart och energismart
samhälle, bland annat genom ambitiösa klimatmål och styrkeområden, som
använder klimat- och miljöfrågan som drivkraft för att främja innovation
och hållbar tillväxt.
För att vara globalt konkurrenskraftig behöver Västsverige vara världsledande inom ett antal områden. Det pågår sedan flera år ett omfattande
utvecklingsarbete med att bygga upp kritisk massa och profilera regionala
styrkeområden. Styrkeområdena i Västsverige är Life Science, Hållbara
transporter, Hållbar stadsutveckling, Marina näringar, Livsmedel, Material
och hållbar produktion, Upplevelsebaserade näringar, Förnybar kemi och
energi samt informations- och kommunikationsteknologi.

Investeringsprioritering
Främja forskning och innovation i samt tillämpning av koldioxidsnål teknik.

Specifikt mål 1
Stärkt samverkan inom forskning och innovation i regionala styrkeområden
som bidrar till en mer koldioxidsnål ekonomi.

Förväntat resultat
➤ Forsknings- och innovationssamverkan för en mer

koldioxidsnål ekonomi
Genomförda aktiviteter ska resultera i stärkt samverkan mellan små och
medelstora företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig sektor och en utvecklad förmåga att kommersialisera nya produkter,
tjänster och lösningar som bidrar till en mer koldioxidsnål ekonomi. Samverkan ska bidra till mer effektiva utvecklings- och innovationsprocesser
som ökar den kommersiella avkastningen på FoI-investeringar för nya produkter, tjänster och lösningar som bidrar till en mer koldioxidsnål ekonomi.
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Förväntat resultat för hållbar stadsutveckling: Genomförda aktiviteter för
hållbar stadsutveckling ska resultera i stärkt förmåga att ta fram och til�lämpa koldioxidsnåla produkter, tjänster och lösningar inom det regionala
styrkeområdet Hållbar stadsutveckling, bland annat för att förbättra samspelet mellan stad och land.

Exempel på aktiviteter är:
➤ Utveckling av forsknings- och innovationsmiljöer för ökad samverkan mellan näringsliv, universitet och högskolor, forskningsinstitut och
offentliga aktörer. Samverkan ska fokusera på att stärka små och medelstora företags förmåga till nyttiggörande och kommersialisering av ny
kunskap för nya och förbättrade produkter, tjänster och lösningar som
bidrar till en mer koldioxidsnål ekonomi.
➤ Stimulera samverkan mellan styrkeområden för att hitta nya innovativa

lösningar som kan bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi.

➤ Aktiviteter som kan stödja framtagandet av nya tekniklösningar som

bidrar till en ökad resurseffektivitet.

➤ Hållbar stadsutveckling: Fortsatt utveckling av test och innovation inom

exempelvis transportlogistik, kollektivtrafik, boende och livsmedel för
bland annat bättre samspel mellan stad och land.

➤ Test- och demonstration för en mer koldioxidsnål ekonomi

Genomförda aktiviteter ska resultera i nya och mer tillgängliga test- och
demonstrationsmiljöer som involverar företag, forskare och användare
och stärker gemensam kunskapsbildning och utvecklings- och innovationsprocesser med syftet att ta fram nya produkter, tjänster och lösningar
som bidrar till en koldioxidsnål ekonomi. Aktiviteter ska även resultera i
att offentliga verksamheter, exempelvis vård- och omsorg, kollektivtrafik
och skola, utvecklar miljöer för test- och demonstation, i syfte att bidra till
utvecklingen av mer energisnåla produkter, processer, tjänster och lösningar
samt stärka små och medelstora företags konkurrenskraft.
Förväntat resultat för hållbar stadsutveckling: Genomförda aktiviteter för
hållbar stadsutveckling ska utveckla samverkan mellan stad, näringsliv,
invånare och akademi för att hitta nya angreppssätt och utveckla ny kunskap
som stärker förmågan att ställa om till en mer koldioxidsnål stad.

Exempel på aktiviteter är:
➤ Fysiska investeringar i nya och befintliga test och demonstrationsmiljöer
som främjar forskning och innovation och bidrar till nya och utvecklade
tekniker, processer, produkter eller tjänster med låga koldioxidutsläpp.
➤ Test och demonstration i offentliga verksamheter
➤ Hållbar stadsutveckling: Utveckling av test- och demonstrationsmiljöer

i stadsmiljöer för nya angreppssätt och kunskap som bidrar till nya lösningar på stadens utmaningar relaterat till en koldioxidsnål ekonomi.
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➤ Innovations- och innovativupphandling för en mer

koldioxidsnål ekonomi
Genomförda aktiviteter ska resultera i ökad kunskap och förmåga att i
offentlig sektor genomföra innovations- och innovativupphandling som ett
integrerat verktyg i det regionala tillväxtarbetet i syfte att skynda på utvecklingen av mer energisnåla produkter, processer, tjänster och lösningar och
därigenom stärka små och medelstora företags konkurrenskraft.

Resultatindikator

Mätenhet

Utgångsvärde

Utgångsår

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

Procent

40,18

2010

Koldioxidutsläpp (exkl. jordbruk
samt internationell luftfart och sjöfart

Ton/år

10 890 321,00

2011

Målvärde
(2023)

Datakälla

Rapporterings
frekvens

45,00

Statistiska central
byrån, rapporten
”Regional innovationsstatistik i Sverige”

Vartannat år

9 800 000

Länsstyrelsen,
regional utveckling
och samverkan i miljömålssystemet (RUS).

Vartannat år

Aktivitetsindikatorer är gemensamma för båda specifika mål i insatsområde
3, se tabell på nästa sida.

Exempel på aktivitet är:
➤ Utveckla kunskap avseende innovations- och innovativupphandling
som bidrar till en mer koldioxidsnål ekonomi.

Specifikt mål 2
Stärkt förmåga att utveckla och kommersialisera nya produkter, tjänster och
lösningar som bidrar till en mer koldioxidsnål ekonomi.

Förväntat resultat
➤ Innovations- och marknadsutveckling för en mer

koldioxidsnål ekonomi
Genomförda aktiviteter ska resultera i ökad samverkan mellan företag och
kunskapsleverantörer som ökar förmågan att ta fram nya produkter, tjänster eller lösningar som bidrar till en koldioxidsnål ekonomi. Aktiviteter ska
även resultera i att små och medelstora företag ökar sin vilja och förmåga att
vidga sin marknad genom att nyttja potentialen i den växande internationella marknaden för koldioxidsnåla produkter, tjänster och lösningar.
Exempel på aktiviteter är:
➤ Kunskapsöverföring mellan små och medelstora företag och kunskapsleverantörer för att utveckla miljömässigt hållbara affärsmodeller
och ökad energieffektivitet.
➤ Kunskapsöverföring för nya produkter, tjänster eller lösningar som

bidrar till en mer koldioxidsnål ekonomi.

➤ Aktiviteter som bidrar till att miljöföretag når nya marknader, exem-

pelvis genom utveckling av systemlösningar för både en nationell och
internationell marknad.
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Resultatindikator
Koldioxidutsläpp (exkl. jordbruk
samt internationell luftfart
och sjöfart
Omsättning i små och
medelstora miljöföretag

Utgångsår

Målvärde
(2023)

Mätenhet

Utgångsvärde

Ton/år

10 890 321

2011

9 800 000

Nettoomsättning,
MSEK

13 810

2012

20 439

Datakälla

Rapporteringsfrekvens

Länsstyrelsen, regional utveckling och
samverkan i miljömålssystemet (RUS).

Vartannat år

Statistiska
centralbyrån,
Miljöräkenskaper

Vartannat år

Gemensamma aktivitetsindikatorer för båda specifika mål i insatsområde 3:
Mätenhet

Målvärde (2023)
Totalt

Datakälla

Rapporteringsfrekvens

Produktiv investering: Antal företag
som får stöd

Företag

80

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Forskning, innovation: Antal företag
som samarbetar med forsknings
institutioner

Företag

80

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Forskning, innovation: Antal företag
som får stöd för att introducera för
marknaden nya produkter

Företag

80

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Antal samarbetande organisationer
från olika samhällssektorer

Antal

5

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Aktivitetsindikator

Följande urvalsprinciper ligger till grund för bedömning av projekt:
➤ Projekt ska visa hur forskningsaktörer, näringsliv och offentliga aktörer i

samverkan bidrar till en mer koldioxidsnål ekonomi.

➤ Projekt ska bidra till utveckling av produkter, tjänster och lösningar som

bidrar till en mer koldioxidsnål ekonomi genom ökad samverkan mellan
små och medelstora företag och kunskapsleverantörer.

➤ Projekt ska vara strategiskt förankrade hos samtliga projektparter och

visa på ett tydligt engagemang från medverkande aktörer.

➤ Projekt ska beakta hur de horisontella kriterierna integreras i projekt-

verksamheten som ett verktyg för ökad konkurrenskraft för små och
medelstora företag.

➤ Projekt för hållbar stadsutveckling ska utgå ifrån den sektorsövergri-

pande integrerade planen.

➤ Organisatorisk kapacitet, erfarenhet hos projektägare och förankring

hos samarbetsparter.

➤ Erfarenheter och kunskaper från tidigare insatser på området bör

tillvaratas.

➤ Projekt ska ha ett tydligt utvecklingsperspektiv och vara avgränsat

från ordinarie verksamhet.

➤ Koppling till EU:s strategi för Östersjöregionen.
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Horisontella kriterier

Varje projekt bedöms utifrån i vilken utsträckning de horisontella kriterierna används som ett verktyg för att nå projektets mål och resultat. Bedömningskriterierna finns beskrivna ovan och finns också beskrivna i respektive
operativt program. För de horisontella kriterierna finns en fastställd miniminivå som är beslutad av övervakningskommittén för programmen. Om
Tillväxtverket bedömer att miniminivån inte uppnås kommer projektet inte
att lämnas vidare för prioritering och eventuellt beslut om stöd.

De horisontella kriterierna för hållbar utveckling är följande:
➤ Bättre miljö
➤ Lika möjligheter och icke-diskriminering
➤ Jämställdhet mellan män och kvinnor

Miniminivå
Varje projekt ska ”delvis” använda minst två av de horisontella kriterierna
som ett verktyg för att nå projektets mål och resultat. Det innebär att minst
två av nedanstående tre punktsatser ska vara uppfyllda för minst två av de
horisontella kriterierna.
➤ I projektets bakgrunds- och projektbeskrivning finns en redogörelse för

hur det horisontella kriteriet används som verktyg/medel för att nå projektets syfte och mål

➤ Projektets aktiviteter och kostnader visar tydligt hur det horisontella

kriteriet ska användas som verktyg i genomförandet.

➤ I uppföljningen av projektet planerar projektägaren att visa hur det hori-

sontella kriteriet använts som verktyg för att nå projektets målsättningar
samt visa vilka resultat som har uppnåtts.
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Tillväxtverket arbetar för att
stärka företagens konkurrenskraft.

Projektidé som
stärker den regionala
konkurrenskraften

➲
Säkerställ offentlig och
eventuell privat
medfinansiering

➲
Lämna ansökan
till Tillväxtverket som
bereder ansökan

➲
Strukturfondspartnerskapet
prioriterar bland godkända
projektansökningar

➲
Tillväxtverket fattar
beslut om stöd

Hur går det till att söka stöd?
Har du en projektidé som utvecklar den regionala konkurrenskraften?
Denna folder presenterar de tre insatsområden som ingår i det regionala strukturfondsprogrammet Västsverige. På eu.tillvaxtverket.se hittar
du vägledning för att söka stöd, information om urvalskriterier, aktuella
ansökningsomgångar, blanketter med mera.
Alla som söker stöd från strukturfondsprogrammet Västsverige måste ha
medfinansiering, programmet finansierar max 40 procent av projektet.
Medfinansieringen kan vara både offentlig och privat.
Ansökan sker via webbtjänsten Min ansökan, som du hittar via en länk
på eu.tillvaxtverket.se. För att din ansökan ska godkännas ska den uppfylla flera kriterier. Bland annat ska den innehålla en grundlig projekt
beskrivning med specificerade kostnader.
Ta gärna kontakt med ditt regionala programkontor innan du fyller i
ansökan. Helst redan på idéstadiet!

Vem kan söka stöd?
Den som söker stöd ska vara en juridisk person – privat eller offentligrättslig.
Universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller
statliga myndigheter är exempel på offentligrättsliga juridiska personer.
Aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar är exempel på privata
juridiska personer. Enskilda individer kan inte söka stöd och det är inte
möjligt att finansiera investeringar i enskilda företag genom programmet.

Strukturfondspartnerskap
Strukturfondspartnerskapet i respektive region prioriterar vilka projekt
som ska få stöd. I strukturfondspartnerskapen ingår regionalt utvecklingsansvariga som regionen, regionförbund, länsstyrelser samt kommuner, arbetsmarknadens organisationer och företrädare för olika intresseorganisationer och föreningar. Prioriteringen är bindande för beslut men
det formella beslutet fattas av Tillväxtverket.
Mer information och ansökan
Läs mer om de regionala
strukturfondsprogrammen
på eu.tillvaxtverket.se
Vår adress är:
Tillväxtverket
Programkontoret Västsverige
(Södra Hamngatan 45)
Box 112 78, 404 26  Göteborg
E-post till programkontoret:
programkontoret.vastsverige
@tillvaxtverket.se

Strukturfondsprogrammen följs upp av en övervakningskommitté med
representanter för myndigheter, civilsamhället och arbetsmarknadens
organisationer.

Tillväxtverket
Tillväxtverket har i uppdrag att förvalta tio av programmen inom Europeiska regionala utvecklingsfonden i Sverige. Det innebär bland annat att
informera om programmen, bereda ansökningar och betala ut EU-medel.
Tillväxtverket finns på nio orter i Sverige. Programkontoret för
Västsverige ligger i Göteborg.

INFO 0611 REV A. PRODUK TION: ORDFÖRRÅDET AB. JUNI 2015.

Tillväxtverket
Tel 08-681 91 00
www.eu.tillvaxtverket.se

