Västsverige
Europeiska regionala
utvecklingsfonden
investerar i tillväxt
och sysselsättning

Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala
utvecklingsfonden cirka 450 miljoner kronor för tillväxt och
sysselsättning i Västsverige. Programmet omfattar Västra
Götalands och Hallands län.
Det här informationsbladet ger en översikt över vilka insatser som kan stödjas inom programmet. Du får också kortfattat veta vem som kan söka stöd och hur det går till. Detaljerad information finns på tillvaxtverket.se

Det regionala strukturfondsprogrammet i Västsverige
– en förlängning av Europa 2020-strategin
Programmets övergripande mål är att öka konkurrenskraften och sysselsättningen i regionen. Syftet är att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft, 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.

Projektidé som
stärker den regionala
konkurrenskraften

Säkerställ offentlig och
eventuell privat
medfinansiering

Programmet ska även bidra till genomförandet av regionala strategier och EU:s
Östersjöstrategi.

Insatsområden
Ett projekt kan få stöd inom något av de tre insatsområdena nedan. Det finns
möjlighet till insatser för hållbar stadsutveckling inom samtliga insatsområden.
Du hittar särskilda mål och fler exempel på aktiviteter i programdokumentet på
Tillväxtverkets webbplats. Sök på EU-program och Västsverige.

Insatsområde 1
Samverkan inom forskning och innovation
Insatsområdet syftar till stärkt 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.

Lämna ansökan
till Tillväxtverket som
bereder ansökan

Strukturfondspartnerskapet
prioriterar bland godkända
projektansökningar

Tillväxtverket fattar beslut

Projektet kan starta

Exempel på aktiviteter som kan få stöd
• Fysiska investeringar i nya och befintliga test- och demonstrationsmiljöer där
aktörerna gemensamt kan utveckla, testa och demonstrera nya produkter,
tjänster, processer och lösningar.
• Stimulera samverkan mellan styrkeområden för att hitta nya innovativa
lösningar på identifierade problem eller samhällsutmaningar.
• Utveckla kunskap avseende innovationsupphandling.
• Analys av forsknings- och innovationsmiljöers relativa styrkor och svagheter
och identifiering av innovationsnischer.
• Kartläggningar av internationella samarbetspartners och utveckling av
samarbeten.

Arbetsgången för en projektansökan, för detaljerad information se sid 4.

Insatsområde 2
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Insatsområdet syftar till att stärka små och medelstora företag. Projekten ska ha
som mål att skapa fler innovativa företag i regionen, antingen genom att främja
nyföretagande eller stärka redan existerande företag. Detta genom förbättrade
strukturer för att identifiera och ta tillvara nya affärsidéer med tillväxtpotential
och att korta vägen till marknaden.

Exempel på aktiviteter som kan få stöd
• Idéutvärdering, som avser insatser för att fånga upp idéer som kan utvecklas
till nya innovativa tillväxtföretag.
• Utveckla nya verktyg för behovsanpassad affärsrådgivning, för att 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.
• Stödja små och medelstora företags kapitalförsörjning.

Insatsområde 3
Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
Insatsområdet riktar sig till projekt som främjar en mer koldioxidsnål ekonomi,
genom samverkan och mer effektiva utvecklings- och innovationsprocesser.
Aktiviteterna ska öka små och medelstora företags förmåga till kommersialisering av nya produkter, tjänster eller lösningar för en mer koldioxidsnål ekonomi.

Exempel på aktiviteter som kan få stöd
• Fysiska investeringar i nya och befintliga test- och demonstrationsmiljöer där
aktörerna gemensamt kan utveckla, testa och demonstrera nya produkter,
tjänster, processer och lösningar.
• Stimulera samverkan mellan styrkeområden för att hitta nya innovativa lösningar på identifierade problem eller samhällsutmaningar.
• Kunskapsöverföring mellan små och medelstora företag och kunskaps
leverantörer för att utveckla miljömässigt hållbara affärsmodeller och ökad
energieffektivitet.
• Aktiviteter som bidrar till att miljöföretag når nya marknader, exempelvis
genom utveckling av systemlösningar för både en nationell och internationell
marknad.

Horisontella kriterier
De horisontella kriterierna, miljö, likabehandling och ickediskriminering och jämställdhet, ska beaktas i planering och genomförande av projekt och utgör en av
flera principer för projekturval.

Tillväxtverket
Swedish Agency for Economic
and Regional Growth
Tel 08-681 91 00
tillvaxtverket.se

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 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
tillvaxtverket.se. För att din ansökan ska godkännas ska den uppfylla flera
kriterier. Bland annat ska den innehålla en grundlig projektbeskrivning
med specificerade kostnader.
Ta gärna kontakt med Tillväxtverket i Göteborg 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.

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
I varje programområde finns ett strukturfondspartnerskap som prioriterar mellan godkända projektansökningar. Partnerskapens ledamöter
representerar företroendevalda i kommuner och landsting, länsstyrelser,
arbetsförmedling, Försäkringskassan, intresseorganisationer, föreningar,
universitet och högskolor, näringslivets och arbetsmarknadens organisationer. Prioriteringen är bindande för beslut men det formella beslutet fattas av Tillväxtverket.
Mer information och ansökan
Läs mer om de regionala
strukturfondsprogrammen
på tillvaxtverket.se
Vår adress är:
Tillväxtverket
(Södra Hamngatan 45)
Box 112 78, 404 26 Göteborg
E-post:
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.
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Universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter är exempel på offentligrättsliga juridiska personer.

