Det regionala strukturfondsprogrammet i Västsverige
Det regionala strukturfondsprogrammet fö r Vä stsverige syftar till att stä rka små och
medelstora fö retags konkurrenskraft, bidra till en mer koldioxidsnå l ekonomi och
frä mja en hå llbar stadsutveckling. Det ska ske bland annat genom riktade insatser fö r
små och medelstora fö retag och fö r samverkan mellan aktö rer frå n olika
samhä llssektorer. Totalt finns det ca 450 miljoner kronor till satsningar inom
programmets tre insatsområ den.

Utmaningar att möta
Programmets insatsområ den utgå r frå n ett antal utmaningar. Det handlar exempelvis
om att utveckla de definierade styrkeområ dena, skapa fler innovativa fö retag, minska
koldioxidutslä ppen och minska klyftor i regionen. En viktig utmaning ä r också att ö ka
fö retagens utgifter fö r forskning och utveckling och skapa samverkan mellan nä ringsliv
och akademi.
Fö r att mö ta dessa utmaningar innehå ller programmet tre insatsområ den med sö kbara
medel:
1. Samverkan inom forskning och innovation, 43,2 procent av medlen
2. Konkurrenskraftiga små och medelstora fö retag, 38,4 procent av medlem
3. Innovation fö r en koldioxidsnå l ekonomi, 14,4 procent av medlen
Fem procent av programmets medel ska gå till Hå llbar stadsutveckling. Dessa medel ä r
fö rdelade ö ver samtliga tre insatsområ den och kan endast sö kas av Gö teborgs Stad.
Projekt inom Hå llbar stadsutveckling må ste ligga i linje med den sektorsö vergripande
integrerade planen fö r hå llbar stadsutveckling i Gö teborg 2014–2020.

Arbetar inom regionala styrkeområden
Majoriteten av projekten riktar sig på nå got sä tt mot de regionala styrkeområ dena, ä ven
de som beviljats stö d inom insatsområ de 2, dä r det inte ä r nå got krav frå n programmets
sida. Endast ett av de beviljade projekten ä r en breddsatsning; ä garkapitalsatsningen
Almi Invest (se nedan). Ovriga insatser har en tematisk må lgrupp genom att rikta sig till
fö retag som arbetar inom en viss bransch eller nä ring. Det ä r en stor spridning i vilken
bransch projekten verkar i, med viss tyngd på tillverkande industri, besö ksnä ring och
medicinteknik.
Region Halland har tre uttalade styrkeområ den; besö ksnä ring, hä lsoinnovation och
grö na nä ringar. Tre projekt har beviljats i Region Halland, ett fö r varje styrkeområ de.
Inom alla tre styrkeområ dena har Tillvä xtverket delfinansierat projekt under fö rra
programperioden. En viktig del under projektdialog och beredning har varit att se hur
projekten bygger vidare på tidigare verksamhet, och ytterligare lyfter nä ringen.
Vä stra Gö talandsregionen har en stö rre bredd i sina styrkeområ den, med nio nä mnda
inom programmet. Flera projekt rö r tillverkande industri, som ä r en av de stö rsta
nä ringslivsgrenarna i Vä stra Gö taland. De två finansiellt stö rsta projekten i Vä stra
Gö talandsregionen arbetar inom styrkeområ dena hå llbara transporter och hå llbar
produktion och ä r Skö vdebaserade.
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Beviljade medel
Sammanlagt har hittills under programperioden 178 miljoner kronor beviljats till
projekt, ungefä r 39 procent av programmets totala medel. 35 ansö kningar har kommit
till Tillvä xtverket, och av dem har 21 beviljats stö d. Det ä r å tta projekt inom
insatsområ de 1, tio projekt inom insatsområ de 2 och tre projekt inom insatsområ de 3.

Ägarkapitalfonden i Västsverige
Agarkapitalfonden i Vä stsverige har fö r programperioden 2014–2020 få tt totalt 176
miljoner kronor. Cirka en tredjedel 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 runt 40 fö retag få r tillgå ng till ä garkapital på totalt minst 500
miljoner kronor.

Speciell prioritering av insatser för integration och mångfald
Under den ansö kningsomgå ng som stä ngde i februari 2016 prioriterades sä rskilt
projekt som arbetar med må ngfald och integration, utifrå n situationen med de stora
flyktingströ mmarna hö sten 2015. Det ä r en klar prioritering frå n Vä stra
Gö talandsregionen och Region Halland att arbeta med integration och det har skett en
ö versyn vad programmet kan gö ra. Dock ä r det få projekt som arbetar aktivt med detta.
Inte heller i på gå ende diskussioner om framtida projekt framträ der så dana aktiviteter
speciellt starkt. Det ä r en utmaning att stä rka integrations‐ och må ngfaldsperspektivet i
projekten.

Arbete för mer regional samverkan
Fö r att skapa mer effektiva projekt och stö rre samarbete i Vä stsverige har
Tillvä xtverket, i samarbete med de regionalt utvecklingsansvariga organisationerna,
arbetat fö r att fler projekt ska involvera aktö rer bå de i Vä stra Gö taland och Halland. I
vissa fall har det gå tt, exempelvis i projektet ”Hå llbar Industriell Utveckling”, som drivs
av IDC West Sweden i Skö vde. En del av det projektet genomfö rs i samarbete med IUC
Halland. Ett annat exempel ä r att två besö ksnä ringsprojekt har beviljats stö d: ett i
Gö teborgsregionen och ett i Halland. Det finns mö jligheter fö r samarbete mellan
projekten, nå got Tillvä xtverket har lyft i projektdiskussionerna, och kontakt finns
mellan projekten.

Uppföljning av indikatorerna
Tillvä xtverket fö ljer kontinuerligt upp de indikatorer som ska mä ta hur projekten och
programmet uppfyller sina må l och lyfter dessa och andra resultat i samband med
mö ten och lä gesrapporter. Handlä ggarna arbetar ä ven ö vergripande med indikatorerna
och fö ljer upp må lsä ttningar fö r projekt i relation till må lsä ttningar fö r programmet.
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