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Agenda – Varmt välkomna!
Koordinator Norra Mellansverige (NMS) – Ann Christin Gagge

Dialogmöte den 8 oktober 2020 kl. 09:00-11:00
08:50

Uppkoppling och teknikcheck

09:55

Paus

09:00

Inledning
Ann Christin Gagge, koordinator Norra Mellansverige

10:00

Programstrategi
Ann Christin Gagge, koordinator

Smart specialisering, hållbar utveckling,
grön omställning samt social innovation
Strateger och experter i Norra Mellansverige

Förslag till prioriteringar och interventioner
Lina Andersson och Åsa Ängsback, skrivargruppen
Aktuellt från Tillväxtverket
Lena Johansson Skeri, Tillväxtverket

Redovisning av inspel från partnerskapen
Thomas Högman och Helene Vogelmann, skrivargruppen

11:00
Kommunikation, fortsatt dialog och enkät

Avslutning
Ann Christin Gagge, koordinator

Tidplan ERUF programskrivning
10 jun
Juni-aug
Sep

Dialogmöte NMS
Skrivarbete och fortsatt dialog med temagrupper
Möten med kommunerna (politiker)

9 sep
Sep
18 sep
8 okt
Okt-nov
4 nov
10 nov
Nov/dec

Dialogmöte NMS
Skrivarbete och fortsatt dialog med temagrupper
Utkast 2.0 klart (inlämning till Tillväxtverket)
Dialogmöte NMS (1 okt utkast 2.1)
Skrivarbete och fortsatt dialog med temagrupper
Dialogmöte NMS (28 okt utkast 3.0)
Färdigt förslag klart
Politiskt beslut i respektive region

Värmland 28/8, Gävleborg 4/9, Dalarna 30/9

Dalarna 25/11, Värmland 2/12, Gävleborg 9/12

31 dec

Förslag lämnas till regeringen

Budget 2021-2027
• ERUF Norra Mellansverige 2021-2027: ca 1,2 miljarder SEK
• EU finansierar 60 %, nationell medfinansiering 40 %
• Nästa programperiod föreslås ”mer utvecklade länder” (exv. Sverige) få 40 %
från EU.
• Norra Mellansverige uppfyller kriterier för ”övergångsregion” (lägre BRP än
snittet i EU) och får därför 60 % från EU.

• 30 % till klimatet (PO 2) på nationell nivå

Norra Mellansverige
Johanna Bond, Central Sweden, Dag Hallén, Region Värmland,
Rickard Eklund, Region Gävleborg, Anna Stålhammar, Region Värmland

Smart specialisering
Hållbar utveckling
Grön omställning
Social innovation

Smart specialisering i nästa
programperiod
Johanna Bond
Central Sweden
johanna.bond@centralsweden.be

Smart specialisering (S3)
• Sätter innovation i centrum för regional utveckling
• Kraftsamla kring regionens samlade kunskap inom specifika områden som kan bidra till
att möta samhällsutmaningar

• Metod för att samla aktörer som kan bidra till att både identifiera de regionala
styrkeområdena och utveckla dessa
• RIS3 beskriver de regionala styrkeområden som identifierats till vilka långsiktiga
kraftsamlingar och investeringar ska riktas
• Delat ägandeskap för att identifiera nya styrkeområden och innovationer i ett dynamiskt
klimat

6. Utvärdering
Processen ska vara entreprenöriell och
experimenterande, lärande,
uppföljning och utvärdering centralt

1.

Analys
Identifiera möjliga prioritetsområden
och vilka aktörer som är viktiga att få
med i processen

2. Styrning
Identifiera styrgrupper med
regionala nyckelaktörer i
trippelhelix- eller
quadrupelhelixmodell;
representanter från näringsliv,
akademi, det offentliga och ideella
organisationer

5. Policymix
Utveckla delstrategier och
handlingsplaner för varje
prioritetsområde som beskriver
hur strategin ska genomföras

4. Prioriteringar
Identifiera prioritetsområden med hjälp
av analysmaterialet och visionen
tillsammans med aktörerna som deltar i
en så kallad entreprenöriell
upptäckarprocess (EDP)

3. Vision
Styrgruppen och deltagande aktörer tar
fram en gemensam vision för strategin
och målbilder för aktiviteter man tänker
utföra

En grön giv för Europa
•
•
•
•
•

Presenterades i december 2019
EU:s nya tillväxtstrategi
Agenda 2030 är vägledande – brett hållbarhetsperspektiv
Övergripande ambition om ett klimatneutralt Europa till år 2050
Rad underliggande strategier och handlingsplaner för att uppnå detta, bland
annat:
• Investeringsplanen för den europeiska gröna given och
mekanismen för rättvis omställning (januari 2020)
• Ny industristrategi för EU (mars 2020)
• Ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin (mars 2020)
• EU:s strategi för biologisk mångfald (maj 2020)
• EU:s livsmedelsstrategi – från jord till bord (maj 2020)
• EU-strategier för vätgas och integrerade energisystem (juli 2020)

• ”Ingen människa eller region ska lämnas utanför i den kommande
övergången”

Från S3 till S4 – hållbarhetsdimensionen
• Smart, Specialiserad, Strategisk, Sustainable = S4
• Kommissionens arbete vägleds av Agenda 2030
• Medlemsstaterna utvärderas årligen hur väl man lever upp till de
globala hållbarhetsmålen
• Ambition om att gå från S3 till S4 i de regionala innovationsstrategierna
för smart specialisering

En europeisk grön giv
En strävan att bli världens första klimatneutrala kontinent

Handlingsplan
•främja ett effektivt utnyttjande av resurser genom att vi ställer om till en ren,
cirkulär ekonomi
•återställa förlorad biologisk mångfald och minska föroreningarna.
EU strävar efter att bli klimatneutralt till år 2050
Men det krävs åtgärder inom alla ekonomiska sektorer:
•Investeringar i ny och miljövänlig teknik
•Stöd till innovativ industri
•Renare, billigare och hälsosammare former av privata och offentliga transporter
•Utfasning av fossila bränslen i energisektorn
•Energieffektivare byggnader
•Samarbete med internationella partner för att förbättra globala miljöstandarder
Mekanism för rättvis omställning 100 milj euro 2021-2027

Hur kan vi både stärka konkurrenskraften och samtidigt
investera i en hållbar utveckling?
”Målet för den regionala tillväxtpolitiken är
utvecklingskraft med stärkt lokal och regional
konkurrenskraft…
…för en hållbar utveckling i alla
delar av landet

Tillväxtverkets stöd och instruktion – finns det
utrymme för annat än hållbar utveckling?

 Fokusera på att bidra till att
lösa samhällsutmaningar

 Näringslivets behov av omställning är en
samhällsutmaning som är beroende av både
ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet

Generell ökning av konkurrenskraften
eller för en hållbar utveckling?
Använda ERUF
för att stärka
konkurrenskraften i
en hållbar riktning.
Kopplat till
samhällsutmaningar
(missions)
Stärka
konkurrenskraften

Använda ERUF till
en generell
stärkning av
konkurrenskraften

Näringslivet vinner på
omställning
• Fossilindustrin sågas sönder av
konjunktursvängningarna
• Resurskonsumerande fossilindustri slås
ut
• Billig förnybar energi är
konkurrenskraftigare
• Bromsa inte denna utveckling genom fel
styrmedel!

Källa : Tomas Kåberger

Näringslivet vinner på
omställning
•
•
•
•

I första hand ekonomiska argument
Mindre efterfrågan
Dålig lönsamhet i fossilindustri
Ställer om till ökat fokus på förnybara
råvaror
• Reduktionsplikt
• Industriklivet

Näringslivet vinner på
omställning
• Som fastighetsägare har tex K2A ett
långsiktigt perspektiv som tar ansvar för
påverkan på människor och miljö, samt
bidrar till att samhället utvecklas i en
hållbar riktning
• K2A:s hållbarhetsstrategi utgår från en
helhetssyn och bygger på långsiktighet och
ekonomiskt, miljömässigt och socialt
värdeskapande.

Näringslivet vinner på
omställning
•
•
•
•
•
•
•

Energieffektivisering
Förnybar värme och kyla
Mobilitet
Nya inkluderande affärsmodeller
Delningsekonomi
CO2-neutrala byggnader
Miljövänliga industriprocesser

Många har svårare att se affärsnyttan
med social hållbarhet

Hållbarhet är en drivkraft för regional utveckling
Viktiga tillväxtfrågor

Viktiga klimat- och energifrågor

Hög utbildningsnivå

Minskat bilåkande

Jämställda arbetsgivare

Miljövänligare lastbilstransporter

Snabba tågförbindelser Oslo-Sthlm

Inga fossila bränslen

Cirkulär biobaserad ekonomi

Effektreglerad elmarknad och
energieffektivisering

Billig energi

Klimatsmart boende

Beteendeförändring

Sammanfattning
Vi har inte tillåtelse att
investera i annan
regional utveckling än
den hållbara

Vi har inte heller råd att gå
miste om de nya affärer, och
den ökade konkurrenskraft
som mer inkluderande och
hållbara affärsmodeller ger

Reflektera gärna tillsammans eller för dig själv efter varje möte/samtal/text:
Hur förhåller vi oss idag till hållbar utveckling? Hur siktar vår affärsmodell in sig på
en hållbar utveckling?

Social innovation
”…är idéer som möter sociala behov, bygger sociala
relationer och skapar nya samarbeten. Sociala
innovationer kan vara alltifrån produkter och tjänster till
nya modeller som möter behov som inte tidigare har
tillgodosetts.”

Definition av social innovation baserad på EU-kommissionens innovations- och tillväxtstrategi.

Källa: Erika Augustinsson 2019

Källa: MSI – Mötesplats social innovation

Sociala företag
… företag, oberoende av associationsform, där den
affärsmässiga verksamheten är ett medel för att uppnå
ett eller flera specifika samhällsnyttiga mål, exempelvis
minska utanförskap, förbättra klimatet och miljön eller
bidra till en tryggare livsmiljö.

Regeringens ”Strategi för social företagande – ett hållbart samhälle genom socialt företagande
och social innovation” (2018)

Tillväxtverket: Modell baserad på European Venture Philantropy Associationa skala från 2010

Norra Mellansverige
skrivargruppen – Thomas Högman och Helene Vogelmann
Redovisning av inspel från partnerskapen

Inkomna inspel
• Totalt 24 stycken skriftliga inspel inkomna från 8 Juli - 25 augusti
- Idéburen sektor
- Innovationsfrämjande aktörer
- Klusterorganisationer
- Kommuner
- Myndigheter
- Universitet och Högskolor
Vi ser gärna fler inspel från samtliga typer av aktörer, men särskilt idéburen
sektor är underrepresenterade.

Sammanfattning av synpunkter 1/4
• Det behövs förenklingar och bättre förutsättningar för SME att delta i
projekt, t.ex. i projekt kring klimatsmarta upphandlingar.
• Nyttja lärosätenas strategiska forskningsområden i förhållande till
Smart specialisering på ett bättre sätt.
• För många utmaningar, programmet behöver bli mer fokuserat!
• Behov av en jämställdhetsanalys av programmet redan i
programmeringsfasen
• Länsstyrelserna i de tre länen har gjort en gedigen analys och förslag
till programmets inriktning.
• Kompetenshöjande insatser måste utgå från behovsanalys i
förhållande företagens omställning.

Sammanfattning av synpunkter 2/4
• Basera programmet på redan framtagna strategier och kunskaper
(exempelvis industrial transition).
• Civilsamhällets roll framträder inte tillräckligt tydligt i
programstrategin.
• ERUF kan bidra till riskkapital
• Kunskap och utbildning är viktigt för innovationsprocesser
• Jämställdhet måste vara mätbart från början till slut
• Vilka effekter har Covid-19 haft och tar ERUF hänsyn till det?
Krisberedskap
• Hänsyn till samernas förutsättningar i Norra Mellansverige

Sammanfattning av synpunkter 3/4
• Begreppet innovation bör vidgas och innefatta tjänsteinnovation
• Nyttan av insatser måste komma behovsägare till godo på ett mer effektivt
sätt.
• Livslångt lärande är viktigt!
• Innovationsinsatser måste ha en geografisk spridning över regionen
• NMS-gemensamma plattformar är önskvärda på fler områden
• Kommuner vill vara testbäddar för samhällsutveckling
• Uppmärksamma offentlig sektors roll både som konsument av varor och
tjänster men även som tillväxtskapare genom att driva samhällsutveckling
och innovation inom offentlig sektor

Sammanfattning av synpunkter 4/4
• Hållbarhet är både medel och mål (exempelvis social hållbarhet,
jämställdhet).
• Det internationella perspektivet är viktigt (kunskapsinhämtning,
innovationskraft, internationell finansiering och export).
• Viktigt att härleda centrala påståenden i programskrivningen.
• Attraktiva livsmiljöer är viktiga både som medel (exempelvis för
kompetensförsörjning) och som mål i sig.
• Viktigt med bra struktur och läsbarhet (välj allmängiltiga begrepp i
möjligaste mån).
• Vidga synen på företagande till att inkludera sociala företag, ”gigekonomin”
och livsstilsföretag
• ERUF måste stötta en omsättning av forskningsresultat till innovation.

Norra Mellansverige
skrivargruppen – Thomas Högman och Helene Vogelmann
Kommunikation, fortsatt dialog och enkät

www.regiongavleborg.se/eruf
www.regiondalarna.se/eruf
www.regionvarmland.se/eruf

Processen framåt
• Möjlighet att lämna inspel på Utkast 2.1 t.o.m. den 16 oktober
- Dagens dialogmöte
- Enkät
- Skriftliga inspel via mail till
thomas.hogman@regiongavleborg.se
• Utkast 3.0 publiceras 29 oktober
- Inspel möjliga till och med den 4 november.
- Aktuell information finns tillgänglig på respektive Regions hemsida .se/eruf.
Exempelvis www.regiongavleborg.se/eruf

Paus

Norra Mellansverige
koordinator – Ann Christin Gagge
Programstrategi

Övergripande mål för Norra Mellansverige
• Klimatavtryck och miljö – ekologisk hållbarhet
• Företagande på lika villkor – Social hållbarhet
• Näringslivets och samhällsservicens förutsättningar – ekonomisk
hållbarhet
År 2027 har ERUF bidragit till att Norra Mellansverige har…
Nuläget i Norra Mellansverige…

Utgångspunkter för ERUF Norra Mellansverige
• hållbarhet i fokus (ekonomisk, social och miljömässig)
• utmaningsdrivet (Industrins transformation och diversifiering av
ekonomin, hållbart arbetsliv, välfärd och samhällsservice, samt
cirkulär, biobaserad koldioxidsnål ekonomi)
• förändringsdrivet (interventionslogiken)
• smart specialisering (som metod för att genom kraftsamling i 16
regionala styrkeområden lösa samhällsutmaningar och bidra till
hållbar utveckling och tillväxt)
• inkludering av partnerskapet (samma som i RUS)

Norra Mellansverige
skrivargruppen – Åsa Ängsback och Lina Andersson
Förslag till prioriteringar och interventioner

Resultatkedja

Direkta insatser till
företag

Utveckling av
stödstrukturer

Uppbyggnad av
miljöer/
infrastruktur

Interventioner

Prestationer

Effekt kort sikt

Stöd till företag,
förmedlas via en
intermediär.

Förmedling av kunskap,
- rådgivning, coachning
m.m. Även direkt
finansiellt stöd

Företag får stöd via projekt
eller
finansieringsinstrument

Företag får ökad kunskap och förmåga att
utveckla innovativa produkter, tjänster och
processer.

Stöd till
organisationer
(ej företag)

Utveckla och/eller
samordna metoder,
samverkan och
arbetssätt. Även
utveckla
produkter/tjänster och
processer

Stöd till
organisationer och
företag.

Utveckling och/eller
uppbyggnad av miljöer
genom forskning eller
fysisk eller digital
infrastruktur

Organisationer får stöd för
att utveckla metoder,
samverkan och arbetssätt.
Även utveckla produkter,
tjänster och processer

Organisationer får ökad kunskap och
förmåga att utveckla innovativa produkter,
tjänster och processer.
Metoder, stödstrukturer och samverkan
implementeras.

Effekt medellång sikt

Företag utvecklar produkter,
tjänster och processer.
Energi- och resurseffektivitet,
klimatanpassning

Organisationer utvecklar
produkter, tjänster och processer
Stödstrukturerna används av
företag.
Energi- och resurseffektivitet,
klimatanpassning

Miljöer samt fysisk och digital
infrastruktur används.
Investeringar genomförs

Miljöer och fysisk samt digital
infrastruktur färdigställda.

Energi- och resurseffektivitet,
klimatanpassning

PO 1.1 Förbättra forsknings- och innovationskapacitet och
användningen av avancerad teknik
Intervention

Prestation

Effekter kort sikt

Effekter medellång sikt

20 Innovationsprocesser i
små och medelstora företag

Små och medelstora företag
som får stöd för hållbar
innovation

Små och medelstora företag
inom Norra Mellansveriges
smarta specialiseringar har
genom ökad tillgång till
forskning, innovation och
ökat internationellt utbyte
höjt kunskapsnivån och stärkt
förutsättningarna för ökat
entreprenörskap och
kommersialisering av
innovationer som kan lösa
miljömässiga, sociala och
ekonomiska
samhällsutmaningar i
enlighet med
målsättningarna i Agenda
2030 och EU:s gröna giv.

Små och medelstora företag
som utvecklar hållbara
produkt-, process- och
tjänsteinnovationer

Direkta insatser för smf:
-förstudier
-insatser för tillämpad
forskning och innovation
utifrån samhällsutmaningar
och små och medelstora
företags behov
-insatser som stärker
entreprenörskap,
kommersialisering och
användning av hållbara
innovationer

Exempel på
aktivitetsindikatorer:
Företag som får stöd genom
bidrag
Företag som får stöd genom
finansieringsinstrument
Företag som får icke
ekonomiskt stöd

Exempel på
resultatindikatorer
SMF som inför produkt eller
processinnovationer
SMF som inför
marknadsförings eller
organisationsinnovationer
Privata investeringar som
matchar offentligt stöd
(bidrag, finansieringsinstrument)

PO 1.1 Förbättra forsknings- och innovationskapacitet och
användningen av avancerad teknik
Intervention

Prestation

21 Tekniköverföring och
samarbete mellan företag,
forsknings-centrum och
sektorn för högre utbildning

Organisationer (ej företag)
får stöd för att bättre kunna
bistå små och medelstora
företag med forskning och
innovation.

Utv. av stödstrukturer:
-förstudier
-utv. av befintliga och nya
innovationskluster utifrån
smart specialisering i NMS
-insatser som stärker
organisationers förmåga att
bidra till forskning och
innovation i smf.
-Samverkan med
innovationsmiljöer i andra
regioner i Sverige och
internationellt.

Effekter kort sikt

Organisationer i innovationssystemet har ökat sin
förmåga att bistå små och
medelstora företag med
forskning och innovation
inom Norra Mellansveriges
Exempel på
smarta specialiseringar.
aktivitetsindikatorer
Deras tjänster når ut till smf i
hela Norra Mellansverige.
Forskningsinstitut som deltar Potentialen för utveckling av
i gemensamma
världsledande innovationer
forskningsprojekt
har stärkts genom ökad
interregional och
Företag som samarbetar med internationell samverkan,
forskningsinstitut
vilket lett till ökad
omvärldsbevakning,
Interregionala investeringar i kompletterande kunskaper
EU-projekt
och skapat en så kallad
”kritisk massa”.

Effekter medellång sikt
Väl fungerande
innovationsstödssystem till
stöd för smf i hela Norra
Mellansverige

Exempel på
resultatindikatorer
Organisationer (ej företag)
som utvecklar produkter,
processer och tjänster
Användare av stödstrukturer

PO 1.1 Förbättra forsknings- och innovationskapacitet och
användningen av avancerad teknik
Intervention

Prestation

Effekter kort sikt

Effekter medellång sikt

003 Investeringar i fasta
tillgångar i offentliga
forsknings-centrum och
högre utbildning direkt
kopplat till forskning och
innovation

Uppbyggnad av
miljöer/infrastruktur

Forsknings- och
innovationsmiljöer har
skapats och vidareutvecklats
inom Norra Mellansveriges
smarta specialiseringar, där
små och medelstora företag
kan testa idéer som skulle
kunna utvecklas till
innovationer, i samverkan
med större företag,
universitet, högskolor och
forskningsinstitut både inom
Norra Mellansverige, mellan
andra regioner i Sverige och
internationellt

Uppbyggda innovations- test
och
demonstrationsanläggningar
används.

Aktivitetsindikator
Uppbyggnad av
miljöer/infrastruktur
-förstudier
-Investeringar i innovations-,
test-,och demonstrationsanläggningar för att utveckla
befintliga och skapa nya
nationellt och internationellt
attraktiva FOI-miljöer

Investeringar MSEK

Resultatindikator
Användare av
miljöer/infrastruktur

PO1:2 Säkra nyttan av digitaliseringen för invånare, företag och
myndigheter
Interventioner

Prestation

Effekter kort sikt

Effekter medellång sikt

10 Digitalisering av små och
medelstora företag

Företag som får stöd för
digitalisering, anpassning till
och utveckling av ny teknik.

Stärkt kapacitet och ökad
digital mognad i små och
medelstora företag kring
digitalisering och
automatisering för att
effektivisera verksamheter och
möta Norra Mellansveriges
samhällsutmaningar kopplat
till t ex energikrävande industri,
utsläppstunga transporter,
åldrande befolkning samt för
att utveckla nya affärsmodeller
som kan generera hållbara
tjänster och systemleveranser i
linje med Norra Mellansveriges
smarta specialiseringar.

Små och medelstora företag
använder ny teknik och
utvecklar automatiserade och
digitala varor och tjänster och
processer

Direkta insatser för smf
-Förstudier

Aktivitetsindikator:
-Insatser som ökar
användandet av digitala
tjänster internt i små och
medelstora företag i branscher
som kopplar an till Norra
Mellansveriges smarta
specialiseringar
-Insatser som leder till
utveckling av digitala varor och
tjänster för att möta
samhällsutmaningar på en
inhemsk och global marknad

Företag får stöd genom bidrag
Företag som får stöd genom
finansieringsinstrument
Företag som får icke
ekonomiskt stöd

Resultatindikator:
Användare av nya och
uppgraderade digitala tjänster,
varor och processer utvecklade
av företag.
SMF som utvecklar tjänster,
varor och processer
Privata investeringar som
matchar offentligt stöd (bidrag,
finansieringsinstrument)

PO1:2 Säkra nyttan av digitaliseringen för invånare, företag och
myndigheter
Interventioner-

Prestation

Effekter kort sikt

Effekter medellång sikt

12 IT-tjänster och tillämpningar för
digitala färdigheter och digital
integration

Offentliga organisationer som får
stöd för att utveckla IKT och och
digital innovation för att förbättra
sina processer, tjänster och
tillämpningar för att nå ut till
invånare, företag och myndigheter i
hela Norra Mellansverige.

Stärkt kapacitet hos
organisationerna i de innovationsoch företagsfrämjande systemen i
Norra Mellansverige kring
implementering och utveckling av
nya IT tjänster till nytta för invånare,
företag och myndigheter och för en
hållbar utveckling i alla delar av
Norra Mellansverige.

Offentliga organisationer använder
ny teknik och erbjuder digitala
tjänster, test – och
demonstrationsmiljöer som
används av invånare företag och
myndigheter både i städer och på
landsbygden.

Utv. av stödstrukturer
-Förstudier
-Insatser som stärker IT-kapaciteten
hos de offentliga aktörerna i de
innovations- och företagsstödjande
systemen i NMS. (Quadrupel helix)
-Insatser som kopplar ihop offentliga
aktörer med expertis inom
digitalisering för att skapa öppna
innovationsplattformar
Uppbyggnad av
miljöer/infrastruktur

-Investeringar i test och
demonstrationsmiljöer

Aktivitetsindikator:

Användare av nya och uppgraderade
offentliga digitala produkter, tjänster
och tillämpningar

Offentliga organisationer som får
stöd att digitalisera tjänster och
tillämpningar

Aktivitetsindikator:

Investeringar i MSEK

Resultatindikator

Norra Mellansverige har lyckats med
ambitionen att bilda en s k
EDIH, en Europeisk Digital
Innovationshub till nytta för
innovationsklustren inom smart
specialisering.

Resultatindikator
Användare av miljöer/infrastruktur

PO 1.3 Förbättra de små och medelstora företagens tillväxt och
konkurrenskraft
Intervention

Prestation

Effekter kort sikt

Effekter medellång sikt

015 Affärsutveckling och
internationalisering för små
och medelstora företag

Företag som får stöd att
stärka konkurrenskraften
och bidra till att skapa ett
mer resilient och
motståndskraftigt näringsliv.
Bidra till att öka mångfalden
av företag och en breddning
av branscher

Utveckling av och en ökad
närvaro i globala
värdekedjor med företag
som nått en ökad
exportmognad. Ett
utvecklat entreprenörskap
och en ökad tillgång på
kapital. Insatser har
bidragit till att
mångfalden i näringslivet
ökad samt en utvecklad
branschbredd med nya
affärsmodeller som bidrar
till att lösa
samhällsutmaningar

Små och medelstora företag
som utvecklar hållbara
produkt-, process- och
tjänster

Direkta insatser för SMF:
-Förstudier
- Insatser för att öka
möjligheterna att till
entreprenörskap och
företagande samt att
utveckla branschbredden i
Norra Mellansveriges
näringsliv
- Finansieringstekniska
instrument ex ägarkapital för
att bidra till utvecklingen av
tillväxtorienterade företag
- Öka exportmognad och
närvaro i globala värdekedjor

Exempel på
aktivitetsindikatorer:

- Företag som får stöd
genom bidrag
- Företag som får stöd
genom
finansieringsinstrument
- Företag som får icke
ekonomiskt stöd

Exempel på
resultatindikatorer
SMF som inför produkt eller
processinnovationer
SMF som inför
marknadsförings eller
organisationsinnovationer
Privata investeringar som
matchar offentligt stöd
(bidrag, finansieringsinstrument)

PO 1.3 Förbättra de små och medelstora företagens tillväxt och
konkurrenskraft
Intervention

Prestation

Effekter kort sikt

Effekter medellång sikt

018 Företagskuvöser, stöd till
avknoppningsföretag och
nystartade företag

Företag som får stöd via
intermediär får avancerat
stöd i tidiga skeden av
processer för avknoppning,
nystartade företag som
genom nya (cirkulära)
affärsmodeller bidrar till att
öka takten för näringslivets
omställning

Ett utvecklat stödsystem
som genom ny kunskap,
metoder och verktyg
fångar upp innovativa
idéer som kan leda till nya
företag och
affärsmodeller och bidrar
till att öka takten i
näringslivets omställning

Små och medelstora företag
som utvecklar hållbara
produkt-, process- och
tjänster

Direkta insatser för SMF:
- Insatser som bidrar till att
skapa nya produkter och
tjänster
- Projekt som bidrar till att
det skapas nya företag med
cirkulära affärsmodeller
- Insatser som bidrar till
näringslivets omställning
genom nya företag, nya
affärsmodeller

Exempel på
aktivitetsindikatorer:

- Företag som får stöd
genom bidrag
- Företag som får stöd
genom
finansieringsinstrument
- Företag som får icke
ekonomiskt stöd

Exempel på
resultatindikatorer
SMF som inför produkt eller
processinnovationer
SMF som inför
marknadsförings eller
organisationsinnovationer
Privata investeringar som
matchar offentligt stöd
(bidrag, finansieringsinstrument)

PO 1.3 Förbättra de små och medelstora företagens tillväxt och
konkurrenskraft
Intervention

Prestation

Effekter kort sikt

Effekter medellång sikt

017 Avancerade stödtjänster
för små och medelstora för
etag och grupper av
sådana företag –

Organisationer får stöd att
utveckla metoder, produkter,
tjänster för att ge stöd till
start- up bolag och
befintliga företag att skala
upp verksamhet och ta en
större plats i globala
värdekedjor och utveckla
hållbara affärsmodeller

Genom utveckling av
metoder, produkter och
tjänster har stödsystemet
ökat sin kapacitet att ge
stöd och rusta starta –up
bolag och befintliga
företag för att företagen i
sin tur kan erbjuda
hållbara lösningar,
produkter och tjänster på
marknaden.

Utvecklat stödsystem för
avancerade stödtjänster

Utveckling av stödstrukturer
- Insatser för avancerade
stödtjänster för små och
medelstora företag och grupper
av sådana företag (inkl. ledning,
marknadsföring och design) att
fånga upp idéer och innovationer
som kan leda till nya företag
- Ökat entreprenörskap samt ett
utvecklat rådgivningssystem som
stimulerar och underlättar
framväxten och utvecklingen av
tillväxtföretag.
- Insatser som ökar
exportmognaden, ökar
möjligheterna för företag i
samverkan att erbjuda hållbara
”paketlösningar”

Exempel på
aktivitetsindikatorer:
Organisationer får stöd för
att utveckla metoder,
samverkan och arbetssätt.
Även utveckla produkter,
tjänster och processer

Exempel på
resultatindikatorer
Organisationer (ej
företag) som utvecklar
produkter, processer och
tjänster
Användare av
stödstrukturer

PO 1.4 Utveckla färdigheter för smartspecialisering,
strukturomvandling och entreprenörskap
Intervention

Prestation

Effekter kort sikt

Effekter medellång sikt

016. Utveckling av
färdigheter för smart
specialisering, industriell
strukturomvandling och
entreprenörskap

Företag som får stöd via
intermediär att
vidareutbilda ledning och
befintlig personal i små och
medelstora företag utifrån
kompetensbehov inom
Norra Mellansveriges
prioriteringar i smart
specialisering för att kunna
ställa om och transformera,
och bidra till ett
konkurrenskraftigt och
hållbart företagande.

Genom satsningar och
utveckling för att öka och
förbättra färdigheter inom
smart specialisering och
industriell omvandling har
Norra Mellansverige högre
kunskap om att ställa om och
transformera idéer som
bidrar till ett hållbart och
konkurrenskraftigt näringsliv

Personal i SMF som avslutar
vidareutbildning (per
färdighet: teknik, förvaltning,
entreprenörskap, ekologi,
annan)

Direkta insatser till SMF

-Vidareutbildning av
ledning och personal i
små och medelstora
företag, t ex inom
entreprenörskap och
industriell omvandling

Exempel på aktivitetsindikatorer:

- SMF som investerar i
färdigheter för smart
specialisering, industriell
omvandling och
entreprenörskap

Antal lärlingsplatser som fått
stöd i SMF

PO 1.4 Utveckla färdigheter för smartspecialisering,
strukturomvandling och entreprenörskap
Intervention

Prestation

Effekter kort sikt

Effekter medellång sikt

016. Utveckling av
färdigheter för smart
specialisering, industriell
strukturomvandling och
entreprenörskap

Organisationer får stöd att
kunskapshöja inom metoden
för smart specialisering.
Genom att involvera
relevanta aktörer utveckla
EDP- processer,
(Entreprenöriella
upptäckarprocesser) i syfte
att utveckla det
innovationsfrämjande
stödsystemet till nytta för
SMF.

Organisationer i Norra
Mellansverige har utvecklat
färdigheter inom smart
specialisering och industriell
omvandling med
utgångspunkt från de
identifierade
styrkeområdena. EDP –
processer har bidragit till en
utveckling inom det
innovationsfrämjande
stödsystemet som erbjuder
stöd för nya lösningar.

Användare av stödstrukturer

Utveckling av stödstrukturer

- Utbildningsinsatser om

metoden för smart
specialisering samt
involvering av relevanta
aktörer i entreprenöriella
upptäckarprocesser i syfte att Exempel på aktivitetsindikatorer:
- Organisationer som får
utveckla det
stöd
innovationsstödjande
- Intressenter som deltar i
systemet till nytta för små
entreprenörskapsprocess
och medelstora företag.
er
- Förbättring av
monitoreringsmodeller och
smart finansiering

Nationella/regionala/lokala
strategier

PO2, Ett grönare Europa…
• Är under arbete
• 30 % till PO2 innebär fler särskilda mål
2.1 Främja energieffektivitet
2.2 Främja förnybar energi genom investeringar i produktionskapacitet

2.3 Utveckla smarta energisystem, smarta nät och smart lagring på lokal nivå
2.6 Främja övergången till cirkulär ekonomi

Tillväxtverket
programansvarig NMS – Lena Johansson Skeri
Aktuellt från Tillväxtverket

Vad har hänt sedan senaste dialogmötet?
Europas återhämtningsplan efter 2020
• Förhandlingar med kommissionen pågår vad gäller förordningsförslag för kommande programperiod
samt återhämtningsinstrumentet ”Next Generation”. Försenade, troligtvis klara under tidig vår
2021?
• Mycket som är osäkert just nu, men partnerskapsöverenskommelsen som Sverige lämnar till
kommissionen i slutet av oktober kan räta ut frågetecken
• Några klargöranden dock;
• React EU – tilldelning av medel ERUF, 660 milj kr. Ska användas 2021-2022. Läggs i det
nationella regionalfondsprogrammet med regionala fördelningsnycklar. Beslut om stöd fattas av
resp regions strukturfondspartnerskap.
• Fonden för rättvis omställning – kommer att omfatta 6,3 miljarder kr. Riktat stöd under 20212027 till de regioner som kommer att påverkas mest av omställningen till klimatneutralitet. Kan
inte användas för att uppfylla kommissionens krav på att 30% av programbudgeten ska gå till
klimatsatsningar.
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