Det regionala strukturfondsprogrammet i Norra
Mellansverige
Norra Mellansverige ä r en region som gå r igenom en omstä llning frå n ett industri- till
ett kunskapssamhä lle samtidigt som klimatfrå gan få r en allt stö rre betydelse. Regionen
har en svag utveckling nä r det gä ller snabbvä xande innovativa fö retag, nyfö retagandet
ä r lå gt och branschstrukturen ä r relativt ensidig. Stora delar av regionen bestå r av
lands- och glesbygdsområ den och nä ringslivet har stora behov av bredband fö r att
kunna utveckla sin verksamhet.
Regionen har ett antal styrkeområ den som skapar fö rutsä ttningar fö r regional tillvä xt;
exempelvis starka klustermiljö er, en vä xande besö ksnä ring och fö rutsä ttningar fö r en
ö kad specialisering inom fö rnyelsebar energi.

Fokus på förnyelse
Bå de utmaningar och mö jligheter i regionen stä ller krav på att inriktningen på det
regionala tillvä xtarbetet utvecklas. Det regionala strukturfondsprogrammet fö r Norra
Mellansverige har dä rfö r ett fokus på fö rnyelse och hå llbar tillvä xt. Må lgrupp fö r
programmets insatser ä r små och medelstora fö retag.
De insatser som gö rs inom programmet ska bidra till fler och vä xande tillvä xtfö retag, ett
mer diversifierat nä ringsliv, ö kad innovationsfö rmå ga, bä ttre tillgå ng till bredband fö r
fö retag i regionens lands- och glesbygdsområ den samt energieffektivare fö retag och en
ö kad anvä ndning av fö rnybar energi.

Fyra insatsområden
Programmet har fyra olika insatsområ den, med en sammanlagd budget på 1 184,3
miljoner kronor, och bygger på de behov och fö rutsä ttningar som finns i Norra
Mellansverige. Programmet stä mmer tydligt ö verens med de regionala
utvecklingsstrategier som finns i regionen.
1. Stä rka forskning, teknisk utveckling och innovation, 272,4 miljoner kronor (23
procent)
2. Oka tillgå ngen till, anvä ndningen av och kvalité n på informations- och
kommunikationsteknik, 355,3 miljoner kronor (30 procent)
3. Oka konkurrenskraften hos små och medelstora fö retag, 367,1 miljoner kronor
(31 procent)
4. Stö dja ö vergå ngen till en koldioxidsnå l ekonomi inom alla sektorer, 189,5
miljoner kronor (16 procent)

Tre ansökningsomgångar
Under 2015 har det skett tre utlysningar i programmet. Två utlysningar har varit breda
och omfattat programmets samtliga insatsområ den - med undantag fö r insatsområ de 2,
investeringsprioritet 2a Att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät och
stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin.
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Investeringsprioritering 2a har hanterats i en riktad ansö kningsomgå ng fö r
bredbandsinfrastruktur.
Intresset fö r programmet har varit stort, vilket visar sig i det stora antalet ansö kningar.
Sammanlagt kom det under å ret in 67 ansö kningar med ett ansö kt belopp på 564
miljoner kronor. Tillvä xtverket har sedan fattat beslut fö r 61 projekt, som sammanlagt
beviljats 504 miljoner kronor i stö d frå n Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det
motsvarar en beslutsnivå på 43 procent av programmets budget.
Den enskilt stö rsta projektsatsningen i programmet ä r Agarkapitalfonden i Norra
Mellansverige, som 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 36 fö retag få r tillgå ng till ä garkapital på totalt minst 300 miljoner
kronor.

Ansökningsomgång 2015:1
I programmets fö rsta ansö kningsomgå ng kom det in 41 ansö kningar med ett
sammanlagt ansö kt belopp på drygt 319 miljoner kronor. Utlysningen var ö ppen i
samtliga insatsområ den, fö rutom att investeringar i bredbandsinfrastruktur inte var
sö kbart inom insatsområ de 2. I beredningen fattades två beslut om avslag och tre
ansö kningar å tertogs. 36 projekt ö verlä mnades till strukturfondspartnerskapet fö r
prioritering. Vid strukturfondspartnerskapets mö te prioriterades samtliga 36 av
Tillvä xtverket godkä nda projekt. Sammanlagt prioriterades projekt fö r 279 miljoner
kronor. Nio projekt prioriterades inom insatsområ de 1, två projekt inom insatsområ de
2, 22 projekt inom insatsområ de 3 och tre projekt inom insatsområ de 4.

Ansökningsomgång 2015:2
Till programmets andra ansö kningsomgå ng kom det in 23 ansö kningar med ett ansö kt
belopp på 133 miljoner kronor.

Ansökningsomgång 2015:3
I en riktad ansö kningsomgå ng fö r satsningar på bredbandsinfrastruktur kom det in tre
ansö kningar som omfattade 112 miljoner kronor i ansö kt belopp.
I beredningen godkä ndes 25 projekt frå n bå de ansö kningsomgå ng 2015:2 och 2015:3.
Sammanlagt omfattade de 225 miljoner kronor. Vid strukturfondspartnerskapets mö te
prioriterades samtliga 25 projekt som godkä nts av Tillvä xtverket. Sex projekt
prioriterades inom insatsområ de 1, sex projekt inom insatsområ de 2, sju projekt inom
insatsområ de 3 och sex projekt inom insatsområ de 4.

Utbetalningar
De fö rsta utbetalningarna i programmet skedde under hö sten 2015 och sammanlagt har
knappt 20 miljoner kronor betalas ut, vilket motsvarar mindre ä n 2 procent av
programmets budget.
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Uppföljning
Under 2015 slutredovisades inga projekt i programmet fö r Norra Mellansverige.
Eftersom inga projekt har slutredovisats har vi heller inte gjort nå gra uppfö ljningar av
projektens resultat. I samband med att projekt slutredovisas kommer vi att fö lja upp
hur projekten har bidragit till att uppfylla programmets må l.
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