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SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC 

AND REGIONAL GROWTH 

Inkomna ansökningar 2015-03-10 

Insatsområde Antal ansökningar Ansökt belopp % av budget 

1  9   72,0 mkr  26 % 

2  2   6,3 mkr  2 % 

3  26   224,4 mkr 63 %  

4  4   16,2 mkr  8 % 

 

Summa:  41   318,9 mkr 27 % 
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SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC 

AND REGIONAL GROWTH 

36 projekt har godkänts och 5 projekt  

har fallit bort i Tillväxtverkets beredning 

36 godkända projekt som överlämnas till SFP för 

prioritering 

 

3 projekt har återtagits 

 

2 projekt har avslagits 

 

3 



SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC 

AND REGIONAL GROWTH 

Godkända ansökningar 2015-05-06 

Insatsområde Antal ansökningar Ansökt belopp % av budget 

1  9   59,3 mkr  22 % 

2  2   5,1 mkr  1 % 

3  22   205,7 mkr 58 %  

4  3   9,1 mkr  5 % 

 

Summa:  36   279,2 mkr 24 % 
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SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC 

AND REGIONAL GROWTH 

Vad krävs för att en ansökan ska  

lämnas till partnerskapet för prioritering? 

• Projektet ska bidra till Europa 2020-strategi 

• Grundläggande krav enligt EU:s och nationella regler 

• Rymmas inom ramarna för regionalfondsprogram 

• Uppfylla obligatoriska utvalskriterier 

– Samordning med andra strategier och program 

– Överlevnad och långsiktighet 

– Näringslivets medverkan 

– Förnyelse och utveckling 

– Horisontella kriterier 
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SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC 

AND REGIONAL GROWTH 

Vägledande principer för urval av projekt 

• Bidra till insatsområdets mål 

• Bidra till en hållbar utveckling ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv (jämställdhet, mångfald 

och miljö) 

• Förväntad måluppfyllelse av insatsområdets indikatorer 

• Bidra till de regionala utvecklingsstrategiernas mål 

• Företagens medverkan 

• Samverkan mellan näringsliv, samhälle och universitet och högskolor 

• Nyskapande, ex nya arbetsmetoder och samverkansformer 

• Förväntade resultat och effekter efter projektets genomförande 

• Marknadskoppling och kommersialiseringsmöjligheter 

• Samverkan och interaktion till andra projekt/program (regionalt, nationellt och internationellt). 

• Koppling till handlingsplanen för EU:s strategi för Östersjöregionen 

• Gränsöverskridande samarbeten (region, nation och internationellt) 

• Aktivt ägarskap, lärandestrategi och spridning av resultat 

• Erfarenheter och kunskaper från tidigare insatser på området bör tillvaratas. 

• Organisatorisk kapacitet, erfarenhet hos projektägare och förankring hos samarbetspartners 
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Dokumentnamn Dokumenttyp Datum 

   

Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 

    

 
Motivering – Tillväxtverkets bedömning 

 
Principer för urval av projekt 
 
Vid bedömning och urval av projektet har följande principer ansetts vara mer än väl uppfyllda. 
- bidrar till de regionala utvecklingsstrategiernas mål 
- är nyskapande med nya arbetsmetoder och samverkansformer 
- har god marknadskoppling och medverkar till kommersialiseringsmöjligheter för SME 
- erfarenheter och kunskaper från tidigare insatser på området finns 
- har organisatorisk kapacitet, stor erfarenhet hos projektägare samt etablerad förankring hos 
samarbetspartners 
 
Investeringsprioriteringens övriga principer är uppfyllda, dock saknar projektet koppling till 
handlingsplanen för EU:s strategi för Östersjöregionen. 

 
Projektet Win Win bedöms; 
 
1) bidra aktivt till Europa 2020s mål om smart, hållbar och inkluderande tillväxt i regionen genom dess 
fokusering på kvalificerad ny kompetens, ny teknik och miljöteknik. 
 
2) stämma överens med strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige samt bedöms bidra till att 
uppfylla de specifika mål som beskrivs i detta program samt inom insatsområdet ”Att öka 
konkurrenskraften hos små och medelstora företag”. 
 
 - Projektet bidrar till att regionens SME, främst inom miljöteknikområdet, får aktivt stöd att växa och 
utvecklas, bland annat genom att nå ut på en internationell marknad. (Programspecifikt resultat; 
Internationalisering) 
- Projektet bidrar till att öka förnyelseförmågan och diversifiera regionens näringsliv för att säkra 
regionens tillväxtförmåga. SMEs inom kulturella och kreativa näringar erbjuds olika former av stöd i 
form av nätverksbyggande och inkubatorprocesser. (Programspecifikt resultat; Växande branscher) 
-Projektet bidrar även till SMEs förmåga att ta till sig ny kunskap, genom att tillföra sakkunskap, 
affärsutvecklare och ämnesexperter i syfte att attrahera etableringar, kapital och affärer till regionen. 
(Programspecifikt resultat; Tillvaratagande av kunskap). 
 
3) ha ett tydligt mål och resultatfokus vilket framgår av beskriven projektlogik 
 
4) bedrivas kostnadseffektivt samt har en god genomförandekapacitet 
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SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC 

AND REGIONAL GROWTH 

Urvalskriterier Grunder för betygsättning 

  0 1 2 3 

Samordning med andra 
strategier och program 

Projektets verksamhet ligger 
inte i linje med något av de 
verksamhetsområden som 
nämns i de regionala 
utv.programmen och strategier 
som är aktuella för resp. 
programområde. 

Projektets verksamhet ska ligga 
i linje med de 
verksamhetsområden som 
nämns i utv.programmen och 
strategierna. 

    

Överlevnad och 
långsiktighet 

Sökande har enbart beskrivit 
hur resultatet ska spridas, inte 
hur det ska användas av dem 
själva eller av 
målgruppen/mottagarna. 

Sökande ska ha beskrivit hur 
resultaten ska spridas och 
användas av dem och hur 
målgruppen kommer att få 
nytta av och använda 
resultaten. I beskrivningen ska 
det tydligt framgå att 
stödmottagaren tar ansvar för 
detta men hur det ska ske är 
övergripande beskrivet och det 
finns ingen detaljerad plan. 
Sökande ska också ha beskrivit 
de långsiktiga effekterna av 
projektet och dessa ska bidra 
till hållbar regional tillväxt och 
till målen i Europa 2020-
strategin. 

Sökande ska ha beskrivit en 
tydlig och konkret plan om hur 
de ska sprida och använda 
resultaten och hur målgruppen 
kommer att få nytta av och 
använda resultaten efter 
projektperioden. Sökanden ska 
också konkret ha beskrivit de 
långsiktiga effekterna av 
projektet och dessa ska tydligt 
och konkret bidra till hållbar 
regional tillväxt och till målen i 
Europa 2020-strategin. 

Sökande ska ha beskrivit en 
tydlig och konkret plan om hur 
de ska sprida och använda 
resultaten och hur målgruppen 
kommer att få nytta av och 
använda resultaten efter 
projektperioden. Sökande ska 
också tydligt och konkret ha 
beskrivit de långsiktiga 
effekterna av projektet och 
dessa ska tydligt och konkret 
bidra till hållbar regional 
tillväxt och till målen i Europa 
2020-strategin. Därtill ska 
projektet ge ett starkt avtryck i 
den regionala utvecklingen 
(större proj.,relativt unik 
satsning med strategisk 
betydelse för regional tillväxt 
och utv.) 
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0 1 2 3 

Näringslivets 
medverkan 

Inte visat att man gjort någon 
dokumenterad undersökning av 
behovet, endast generella skrivningar 
att behovet hos näringslivet finns. 
Dokumenterad undersökning saknas 
och sökanden "tror sig veta att det 
finns ett behov". För förstudier får 
man dock betyget godkänt om man 
under förstudiens gång 
undersökernäringslivets behov av 
projektet. 

Behovet av projektet från det 
regionala näringslivet uppvisas i 
ansökan genom att en 
analys/kartläggning gjorts som visar 
att ftg behöver projektet. Framgår i 
aktivitetsbeskrivningen att nyttan 
tillkommer näringslivet och ftg behov. 
Näringslivet/ftg är primära 
målgruppen.  

Idén till proj. ska ha kommit från 
näringslivet självt, projektet har tex 
inte tillkommit via en offentlig aktör 
som gjort en behovsanalys. Det 
framgår i aktivitetsbeskrivningen att 
nyttan tillkommer näringslivet och 
ftg behov. Näringslivet/ftg är primär 
målgrupp. Minst ett SMF är 
representerat i projektets 
styrgrupp. 

Idén till proj. ska ha kommit från 
näringslivet självt, projektet har tex 
inte tillkommit via en offentlig aktör 
som gjort en behovsanalys. Det 
framgår i aktivitetsbeskrivningen att 
nyttan tillkommer näringslivet och 
ftg behov. Näringslivet/ftg är primär 
målgrupp. Minst ett SMF är 
representerat i projektets 
styrgrupp. Vidare drivs projektet av 
näringslivet självt, tex genom 
branschorganisation. 

Förnyelse och 
utveckling 

Arbetssätt/metod och/eller 
verksamheten man ska ha i projektet 
är samma som ligger inom ramen för 
ordinarie verksamhet eller vad som 
gjorts i tidigare genomförda projekt. 
Utveckling/förändring är obefintlig 
eller liten. Potentialen för att 
kommersialiseringar ska komma ur 
projektet är obefintlig eller liten. 

Ska framgå av ansökan att det 
åtminstone är ett delvis nytt 
arbetssätt/metod eller åtminstone 
delvis ny verksamhet för 
organisationen gentemot ordinarie 
verksamhet, alt tidigare projekt som 
bedrivits. Det ska framgå en tydlig 
utveckling av tidigare verksamhet. 
Sökande ska kunna förklara hur 
arbetssättet är nytt/innovativt jämfört 
med ord.verks/ tidigare genomförda 
strukturfondsproj. Alt så ska 
kommersialiseringspotentialen vara 
stor. 

Arbetssättet/metoden/ 
verksamheten ska till fullo vara ny 
för organisationen, dvs ska inte 
tidigare ha funnits inom ordinarie 
verksamhet hos stödmottagaren 
och medfinansiärer eller tidigare 
genomförda projekt. Alt så ska 
kommersialiseringspotentialen 
vara mycket stor. 

Arbetssättet/metoden/ 
verksamheten ska vara väldigt unik 
och innovativ, en strategisk 
satsning som är ny för regionen. 
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0 1 2 3 

Horisontella 
kriterier 

Uppfyller ej kriteriet inom minst 
två områden 

Använder som ett verktyg delvis 
inom minst två områden för att 
nå mål och resultat. Delvis innebär 
att minst två av nedanstående 
villkor är uppfyllda: 
- Framgår i bakgrund och 
proj.beskrivn hur man använder 
resp kriterium som verktyg eller 
medel för att uppnå proj syfte och 
mål 
- Framgår i aktiviteter och 
kostnader hur man ska använda 
resp kriterium som verktyg 
-Finns en plan i uppföljningen av 
proj om hur de horisontella 
kriterierna används som verktyg 
för att nå proj mål och resultat. 

Används aktivt som tydliga 
verktyg inom två områden. Aktivt 
innebär: 
- Framgår i bakgrund och 
proj.beskr hur man använder resp 
kriterium som verktyg eller medel 
för att uppnå proj syfte och mål 
-Framgår i aktiviteter och 
kostnader hur man ska använda 
resp kriterium som verktyg 
-Finns en plan i uppföljningen av 
proj om hur de horisontella 
kriterierna används som verktyg 
för att nå proj mål och resultat. 

Används aktivt som tydliga 
verktyg inom samtliga tre 
områden och bedöms uppnå 
långsiktiga effekter inom 
samtliga tre områden 
- Framgår i bakgrund och 
proj.beskr hur man använder resp 
kriterium som verktyg eller medel 
för att uppnå proj syfte och mål 
- Framgår i aktiviteter och 
kostnader hur man ska använda 
resp kriterium som verktyg 
- Finns en plan i uppföljningen av 
proj om hur de horisomtella 
kriterierna används som verktyg 
för att nå proj mål och resultat. 
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Samverkan Ingen samverkan Framgår i proj.beskrivning att 
sökande kommer att ha 
kontaktytor och samråd med 
några andra aktörer i 
programområdet eller med aktörer 
i andra prog.omr, alt mellan olika 
sektorer. Samarbetet ska vara 
beskrivet och visa på förankring 
hos övriga aktörer. Projektet ska 
finansieras av någon mer än 
sökande själv. 

Framgår i proj.beskr att ett mer 
formaliserat och fördjupat 
samarbete kommer att ske med 
flera andra aktörer i prog.omr eller 
med aktörer i andra prog.omr, alt 
mellan olika sektorer. Det 
fördjupade samarbetet ska vara 
tydligt beskrivet och visa på en 
förankring hos övriga aktörer. 
Projektet ska medfinansieras av 
minst tre andra aktörer. Ett 
fördjupat och mer formaliserat 
samarbete kan tex vara att aktörer 
har regelbundna större möten med 
varandra, samarrangerar olika 
insatser eller koordinerar 
gemensamma aktiviteter. Dock tas 
beslut individuellt. 

Framgår i proj.beskr att ett mer 
formaliserat och fördjupat 
samarbete kommer att ske med 
ett stort antal aktörer i prog.omr 
eller med aktörer i andra prog.omr, 
alt mellan olika sektorer. Det 
fördjupade samarbetet ska vara 
tydligt beskrivet och visa på en 
förankring hos övriga aktörer. Proj 
ska medfinansieras av minst tre 
andra aktörer. Beslut om agerande 
tas gemensamt och koordinerat 
mellan minst två aktörer, tex 
genom att två projekt som 
samarbetar har samma eller delvis 
samma styrgrupp. 

EU:s strategi för 
Östersjöregionen 

Hanteras ej i proj.  Proj bidrar till minst två av de mål 
och indikatorer som finns i 
Östersjöstrategins handlingsplan 
samt att proj har en transnationell 
påverkan, dvs proj resultat ska ha 
en effekt på flera länder i regionen, 
vilket förutsätter att projektet 
samarbetar med aktörer i minst 
ett annat land i Östersjöregionen. 
Det ska även framgå vilka 
samarbetspartners sökande ska 
samarbeta med, vilka mervärden 
som uppstår för sökande och 
prog.omr, vilka aktiviteter som ska 
genomföras tillsammans med 
samarbetspartnern och att det 
finns en avsiktsförklaring (letter of 
intent) från samarbetspartners. 

Proj bidrar till minst två av de mål 
och indikatorer som finns i 
Östersjöstrategins handlingsplan  
samt att proj har en transnationell 
påverkan, dvs proj resultat ska ha 
en effekt på flera länder i regionen, 
vilket förutsätter att proj 
samarbetar med aktörer i minst 
två andra länder i 
Östersjöregionen. Det ska även 
framgå vilka samarbetspartners 
sökande ska samarbeta med, vilka 
mervärden som uppstår för 
sökande och progr.omr, vilka 
aktiviteter som ska genomföras 
tillsammans med 
samarbetspartnerna och att det 
finns en avsiktsförklaring (letter of 
intent) från samarbetspartners. 

Proj ska vara ett föregångsproj, dvs 
projekt som finns omnämnt i 
Östersjöstrategins handlingsplan 
för att det är ett gott exempel och 
inspirationskälla. Föregångsproj ska 
bifoga ett intyg från 
prioriteringssamordnaren där det 
framgår relevant område i 
strategin. 
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Privat 
medfinansiering 

Ingen privat medfinansiering Privat medfin i annat än pengar, 
men enbart från privata org, inte 
från enskilda ftg som till sin helhet 
drivs på kommersiell basis. 

Privat medfin i annat än pengar 
från enskilda ftg som till sin 
helhet drivs på kommersiell basis 
och/eller intäkter från denna typ 
av företag, tex i form av 
deltagaravgifter. 

Privat medfinansiering i 
kontanter från enskilda företag 
som till sin helhet drivs på 
kommersiell basis. 
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Projekt med aktiviter utanför programområdet 

 - Grundförutsättningen för att finansiera ett projekt är att aktiviteterna ska genomföras inom 

programområdet.  

- Undantag art 70 i förordning (EU) 1303/2013   

 använda upp till max 15 % av ett insatsområdets budget till aktiviteter som är belägna 

 utanför programområdet under förutsättning att ett antal krav är uppfyllda. Syftet är att 

 möjliggöra samverkan över regionsgränser och samarbeten i Östersjöregionen. 

  

- Kraven för att godkänna aktiviteter som delvis eller till sin helhet genomförs utanför programområdet 

är: 

• att aktiviteterna gagnar programområdet 

• att aktiviteterna genomförs inom EU. 

• att övervakningskommittén för respektive program gett sitt samtycke (skriftlig procedur) till att ett 

visst projekt eller en viss typ av projekt får genomföra aktiviteter utanför programområdet 

• att utgifterna för aktiviteterna uppgår till max 15 % av ett insatsområdes budget 

  

- För att projekt med aktiviteter utanför programområdet ska kunna beviljas krävs dessutom att 

strukturfondspartnerskapet informeras om detta i samband med prioritering. Det ska alltid framgå 

av beslut om stöd att aktiviteter utanför programområdet ingår i projektet. 
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Projektsökande Projektnamn 

Ärendeid 

Insats 

område 

Typ av aktivitet Kostnad 

 

Fiber Optic Valley FOV SPIK 

20200364 

1 Samarbete kommer att 

ske med företag utanför 

programområdet  

300 000 kr 

Stift. Bergsskolan Den nya stål- och 

metallindustrin 

20200330 

1 Samarbete kommer att 

ske med företag utanför 

programområdet  

50 000 kr 

Intresseför Berg- 

slaget 

Bergslagssatsningen Kultur 

och Turism 4B 

20200305 

3 Samarbete kommer att 

ske med företag utanför 

programområdet  

2 500 000 kr 

Norra Mellansverige ansökningsomgång 2015:1 

Projekt med aktiviter utanför programområdet  Art 70 

  

Kristinehamns 

kommun 

Innovation Vattenkraft 2.0 

20200240 

4 Aktiviteter för att bygga 

kontakter med aktörer 

utanför Sverige 

Ej uppgivet i 

ansökan 

The Paper Province Klimatsmart Innovation 

20200244 

1 Ev aktiviteter för att 

stärka relationer och 

utveckla samarbeten i 

Östersjöområdet 

Ej uppgivet i 

ansökan 

Projekt som sannolikt inte är aktuella för Art 70  
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Information om bredbandshantering 

• EU-stödet ska användas till en strategisk 

utbyggnad av bredband för att bidra till bästa 

möjliga nytta för företagen i Norra Mellansveriges 

lands- och glesbygdsområden 

• Möjligheten att få del av EU-stöd gäller alla 

privata och offentliga aktörer som kan bidra till 

den strategiska utbyggnaden av 

ortsammanbindande nät.  
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Information om bredbandshantering  

ERUF 

- Den 1 juni har Gävleborgs och Dalarnas 

behovskartläggning (marknadsanalys) 

publicerats på Tillväxtverkets hemsida. 

- Den 1 juli planeras en behovskartläggning för 

delar av Värmland att publiceras 

- Offentligt samråd Gävleborg och Dalarna sker 

under juni, offentligt samråd Värmland juli-augusti 
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Behovskartläggning 

• I behovskartläggningen som tagits fram för 

respektive län framgår vilka områden det är 

möjligt att bygga ut ortssammanbindande nät för 

bredband.  

• EU-stöd får endast gå till områden där det inte 

finns motsvarande infrastruktur sedan tidigare 

och där man bedömer att den inte kommer att 

byggas ut på kommersiell grund inom tre år. 

Detta är ett krav som EU ställer på stöd till 

bredbandsinfrastruktur med hög kapacitet, inom 

Regionala fonden. 
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Offentligt samråd 

• Offentligt samråd samlar in marknadens 

synpunkter 

• I det offentliga samrådet publicerar Tillväxtverket 

länsvisa behovskartläggningar av 

bredbandsinvesteringar och frågar samtidigt 

nätägare i det aktuella området om deras 

intresse av att bygga ortssammanbindande nät 

med hjälp av EU-stöd. 

• Aktörerna får också möjlighet att lämna 

synpunkter på behovskartläggningen. 
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Ansökningsomgång för områden där  

det saknas intresse från flera aktörer 

 
• En första ansökningsomgång är öppen 

för regionala samverkansprojekt som bygger 

ortsammanbindande nät i områden där inga 

andra aktörer planerar att bygga vare sig utan 

eller med EU-stöd 

• Ansökningsomgången öppnar den 1 juli 2015, 

prioritering SFP 15-16 dec 

• Retroaktivitet möjlig från det datum ansökan 

lämnas in  
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Eventuell ansökningsomgång för  

områden där det finns intresse för flera  

aktörer 

 • Den andra ansökningsomgången kommer att 

gälla de områden där flera aktörer har visat 

intresse av att bygga ortssammanbindande nät 

med EU-stöd. Där flera aktörer är intresserade av 

samma område kommer urvalet att göras genom 

att ansökningarna konkurrensutsätts. 

• Ansökningsomgången öppnar hösten 2015 

 

21 


