Östra
Mellansverige
Europeiska regionala
utvecklingsfonden
investerar i tillväxt
och sysselsättning

Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala
utvecklingsfonden cirka 564 miljoner kronor för tillväxt och
sysselsättning i Östra Mellansverige. Programmet omfattar
Örebro, Västmanlands, Uppsala, Södermanlands och Östergötlands 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 för Östra
Mellansverige – en förlängning av Europa 2020-strategin
Programmet för Östra Mellansverige bygger på EU:s tillväxtstrategi Europa
2020. Programmet ska bidra till att uppfylla unionens strategi för smart och
hållbar tillväxt för alla och till att uppnå ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.
I regionens utvecklingsstrategier har länen gemensamt pekat ut vikten
av att vara en bra miljö för entreprenörskap, näringslivsutveckling och innovationer. Dessa ligger till grund för valda insatsområden och ses som förutsättningar för regional tillväxt och utveckling.

Projektidé som
stärker den regionala
konkurrenskraften

Säkerställ offentlig och
eventuell privat
medfinansiering

Lämna ansökan
till Tillväxtverket som
bereder ansökan

Insatsområden med exempel på aktiviteter som kan få stöd
Ett projekt kan få stöd inom något av de tre insatsområdena nedan.
Du hittar fler exempel på aktiviteter i programdokumentet på Tillväxtverkets
webbplats. Sök på EU-program och Östra Mellansverige.

Insatsområde 1
Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Strukturfondspartnerskapet
prioriterar bland godkända
projektansökningar

Tillväxtverket fattar beslut

Särskilda mål
• Stärkt samarbete för ökad innovationskapacitet i små och medelstora
företag i alla delar av regionen.
• Ökad innovationsverksamhet för små och medelstora företag med
tillväxtambitioner och förutsättningar för kommersialisering av
innovationer i näringslivet.

Projektägare kan exempelvis få stöd för aktiviteter som bidrar till:
• Starkare innovationskapacitet och samverkansstrukturer i hela Östra
Mellansverige.
• Smart specialisering och utveckling av kluster med nationell och global
bärkraft.
• Etablerande av demonstrationsmiljöer, testbäddar och innovationsslussar.
• Ökat utbyte och samarbete mellan Östra Mellansverige och starka
forsknings- och innovationsmiljöer inom Sverige och EU.
• Att öka företagens investeringar i forskning och utveckling.
• Att införa teknik för minskade koldioxidutsläpp.

Projektet kan starta

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

Insatsområde 2
Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
Särskilda mål
• Ökad tillväxt i regionens små och medelstora företag.
• Fler växande företag som är aktiva på den internationella marknaden.

Projektägare kan exempelvis få stöd för aktiviteter som bidrar till:
• Stärkt företagsklimat och entreprenörskap för fler etableringar och ökad
företagsamhet.
• Stärkt konkurrenskraft i en globaliserad ekonomi.
• Utveckling av nya affärsmodeller för internationalisering.
• Utveckling av det sociala entreprenörskapet.

Insatsområde 3
Att stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer
Särskilda mål
• Minskad klimatpåverkan genom att företagens användning av fossilbaserade
energikällor minskar samtidigt som deras energianvändning blir effektivare.
• Minskade koldioxidutsläpp och ökad energieffektivitet inom bostads-,
transport- och offentlig sektor.

Projektägare kan exempelvis få stöd för aktiviteter som bidrar till:
• Att företag ska omsätta energianalyser i åtgärder som energieffektivisering,
mer förnybar energi samt utveckling av småskalig energiproduktion.
• Utveckling och nyttjande av koldioxidsnåla offentliga infrastrukturer och
energiförsörjning.
• Rumslig och strategisk planering för en koldioxidsnål ekonomi.
• Samverkan och kunskapsuppbyggnad för byggande och renovering
till ”nära-noll-energibyggnader”.

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 Östra Mellansverige. På tillvaxtverket.se hittar
du vägledning för att söka stöd, information om urvalskriterier, aktuella
ansökningsomgångar, blanketter med mera.
Alla som söker stöd från strukturfondsprogrammet Östra Mellansverige
måste ha medfinansiering, programmet finansierar max 50 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 Örebro 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

Mer information och ansökan
Läs mer om de regionala
strukturfondsprogrammen
på tillvaxtverket.se
Vår adress är:
Tillväxtverket
Östra Mellansverige
(Stortorget 22)
Box 265, 701 45 Örebro
E-post:
ostramellansverige
@tillvaxtverket.se

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.
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 Östra
Mellansverige ligger i Örebro.
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Universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter är exempel på offentligrättsliga juridiska personer.

