Information om ERUF NMS 2021-2027 programutkast
Efter dialogmöten med interna strateger och externa aktörer samt efter feedback från Tillväxtverket har vi nu
formulerat ett programutkast. Utifrån dialoger och aktuella strategiunderlag har vi samlat ihop utmaningar för
Norra Mellansverige och matchat mot de särskilda målen i PO1 och PO2.
Uppgiften för kapitel 1 i ERUF programmet är att sammanfatta programstrategin som ska innehålla
utmaningar/behov samt insatser för vad som behöver förändras. Kapitel 1 ska beskriva programområdets
viktigaste utmaningar och politiska åtgärder. Kapitel 1 har sedan bäring på hela programmet och utgör
innehållet för fortsättningen i kap 2 där prioriteringar ska tas fram. Nästa steg är att synliggöra i en
interventionslogik (aktiviteter) hur resultatkedjan ser ut för insatserna.
Utkastet som vi har skrivit nu baseras på de utmaningar och behov som är sammanställda, se dokument
Utmaningar och behov.
Vi emotser feedback och input på utkastet:
-

NMS utmaningar?
NMS behov?
Vad behöver utvecklas i utkastet?
Hur ska det utvecklas?

I Tillväxtverket stöd och instruktioner anger man att det är viktigt att tänka på följande:
Sammanfatta det viktigaste utmaningarna och behoven i området, förklara vad de beror på samt vilka
konsekvenser de medför. Det är centralt att dessa utmaningar och behov speglar inriktningen i de politiska
målen och tydligt beskriver vilka förändringar (effekter) som programmet ska bidra till.
Viktiga aspekter som ska finnas med i programstrategin:
-

-

Analys av Agenda 2030 och hur dessa är relevanta för NMS områdets utmaningar och behov
Jämställdhet är särskilt utpekat att det tydligt ska integreras i programmet
Riktlinjer för klimatområdet ska integreras i alla steg
Analys av integration och icke – diskriminering ska återfinnas i programstrategin
Näringslivets omställning - cirkulära flöden, val av affärsmodeller, innovationsmöjligheter, val av
teknik, samverkanspartners och hur samhällsutmaningar adresseras är ex på områden om kan vara
relevanta för analys.
Knyta finansieringsinstrument till utmaningar och behov, direkt motivering av
marknadskompletterande finanseringsbehov, tidigare erfarenheter och fortsatta behov, stärka
ekosystem för regional kapitalförsörjning ex företagsstöd, ekosystem för innovation och
kapitalförsörjning etc.

Bilagor:
1.
2.
3.

Utkast programstrategi NMS
Utmaningar och behov
Programunderlag – politiska mål 1 & 2

Deadline: 25 augusti
För frågor eller funderingar
Lina Andersson, Region Gävleborg, lina.e.andersson@regiongavleborg.se
Åsa Ängsback, Region Dalarna, asa.angsback@regiondalarna.se
Helen Vogelmann, Region Värmland, helen.vogelmann@regionvarmland.se

