Det regionala strukturfondsprogrammet i Mellersta
Norrland
Det regionala strukturfondsprogrammet Mellersta Norrland har som ö vergripande må l
att ö ka bå de sysselsä ttningen och konkurrenskraften i regionens fö retag. Det ska ske
genom insatser fö r fö rnyelse i nä ringslivet och genom att fö rbä ttra regionens
tillgä nglighet och attraktivt. Fö r perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala
utvecklingsfonden cirka 1,24 miljarder kronor i Mellersta Norrland. Programmet
omfattar Jä mtlands och Vä sternorrlands lä n.
Programmet har fem insatsområ den:
Insatsområden

Budget, kr

1. Stärka forskning, teknisk utveckling och
innovation(FOU)
2. Öka tillgången till, användning av och kvalitet på
IKT (IT)
3. Öka små och medelstora företags
konkurrenskraft (SMF)
4. Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi
(CO2)
5. Främja hållbara transporter (Transport)

Programläget
Under 2015 beviljades 23 projekt medel motsvarande ca 563 miljoner kronor i stö d.
Detta innebä r att ca 45 procent av programmets budget intecknats redan under 2015,
vilket ä r hö gt i jä mfö relse med andra regionalfondsprogram men också i jä mfö relse med
fö regå ende programperiod. Men det finns stora variationer mellan insatsområ dena.
Flest projekt (16 stycken) och mest medel (206 miljoner kronor) har gå tt till
insatsområ de 3, dä r 55 procent av budgeten fö r insatsområ det ä r intecknad. Det ska
jä mfö ras med insatsområ dena 1 och 4, dä r ä nnu inga medel beviljats. Tabellen nedan
visar de beslut som tagits samt vilka skillnader som finns mellan programmets
insatsområ den.
Insats
områden

Budget, Kr

Beslut, Kr

Antal projekt

Beslut, % av
budget

1. FOU

308 881 114

0

0

0

2. IT

252 650 721

158 227 207

3

63

3. SMF

374 662 288

205 746 273

16

55

4. CO2

73 099 519

0

0

0

5. Transport

231 467 809

199 319 247

4

86

Totalt

1 240 761 451

563 292 727

23

45
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Finansieringsinstrument
Agarkapitalfonden i Mellersta Norrland har fö r programperioden 2014–2020 få tt totalt
150 miljoner kronor. Halva beloppet kommer frå n EU och resterande frå n nationella
aktö rer inom programområ det. Pengarna ska investeras som ä garkapital i små och
medelstora fö retag med tillvä xtpotential och som huvudsakligen befinner sig i en tidig
utvecklingsfas. Investeringarna kommer att gö ras tillsammans med privata aktö rer, som
kommer att satsa minst lika mycket pengar i fö retagen som fonden. Satsningen
fö rvä ntas bidra till att ca 45 fö retag få r tillgå ng till ä garkapital på totalt minst 300
miljoner kronor.

Förväntade resultat i beslutade projekt
Det ä r svå rt att i detta relativt tidiga skede i programmet bedö ma kommande resultat
utifrå n faktiskt utfall. Till dags dato finns det inga faktiska utfall rapporterade fö r de
projekt som beviljats stö d. Det som kan utlä sas ä r att fö rvä ntat utfall i beviljade projekt
ä r på god vä g mot det operativa programmets må l 2018/2023 fö r ett flertal indikatorer.
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