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Kapitel 1 Programstrategi: viktigaste utmaningar
och politiska åtgärder
Inledning
Det nationella regionalfondsprogrammet tar sin utgå ngspunkt frå n de stora
samhä llsutmaningarna och Agenda 2030. Dä rmed ska det bidra till omstä llning och
stä rka nä ringslivets konkurrenskraft.1 Programmet ska tillfö ra mervä rden fö r det
regionala tillvä xtarbetet samt komplettera de insatser som genomfö rs inom ramen fö r
de ö vriga regionalfondsprogrammen.
Specifika utmaningar som hanteras i nationella regionalfondsprogrammet ä r bristande
samordning i innovations- och det fö retagsfrä mjande systemet, finansieringssystemets
begrä nsningar och stä dernas outnyttjade potential vad gä ller klimat och innovation.
Sverige har, i en internationell jä mfö relsei, en relativt stark position i fö rhå llande till
merparten av de globala må len. Men vi stå r ä ndå infö r stora utmaningar, inte minst vad
gä ller klimatfö rä ndringarna. Avancerad teknik, digitalisering och AI ä r viktiga
mö jliggö rare om vi ska nå må len i Agenda 2030.
Sverige ä r en av de mest innovativa ekonomierna genom sina satsningar på forskning
och utbildning2. Det finns dock behov av satsningar på små och medelstora fö retag i att
ta till sig teknik. Det behö vs också ö kad samverkan mellan regioner och ä ven
internationellt samtidigt som den ekonomiska tillvä xten frä mst syns i
storstadsområ dena. Fö rutom detta har Sveriges regering som må l att Sverige ska vara
ledande inom klimat, miljö och energi samt vara vä rldens fö rsta fossilfria
vä lfä rdssamhä lle3.
Europa ä r ett av vä rldens mest urbaniserade områ den. Stä der och stadsområ den ä r
centrum fö r kommunikation, handel och kultur. Genom att stä rka utvecklings- och
innovationskapaciteten och skapa fö rutsä ttningar fö r samarbete mellan olika aktö rer
bidrar man till en ö kad omstä llningsfö rmå ga. Stadsområ den spelar en nyckelroll fö r att
uppnå de globala hå llbarhetsmå len och fö r att lö sa må nga av vå r tids stö rsta
utmaningar. Nationella regionalfondsprogrammet ska bidra till att skapa fö rutsä ttningar
fö r planering, investering och test av hå llbara lö sningar i stä der men också av att skapa
spridningseffekter genom ö kad samverkan mellan stä der och tä torter.
Nä ringslivets engagemang och innovationer ä r en fö rutsä ttning fö r att uppnå
klimatmå len. Omstä llningen till ett fossilfritt vä lfä rdssamhä lle gå r snabbare och blir
mer effektivt om nä ringslivet ä r med och utvecklar produkter och tjä nster som bidrar
till ett mer hå llbart samhä lle. Fö r att underlä tta fö r fö retag behö vs
marknadskompletterande insatser i form av riskkapital riktade till fö retag som kan
bidra till klimatomstä llnigen.
Det ä r också viktigt att sä kra nyttan av digitaliseringen fö r invå nare, fö retag och
myndigheter. Digitaliseringen ska mö jliggö ra att relaterad teknik kan implementeras i
en snabbare takt. Bland annat kan svenska stä der nyttja potentialen fö r ekonomisk
utveckling och innovativ stadsplanering som digitaliseringen skapar. Det finns också ett
behov av att ö ka den digitala mognaden ö ver hela landet vilket kan bidra till stä rkt
Kapacitet och fö rmå ga till omstä llning ä r centralt inte minst med anledning av Covid 19 -pandemin
Landrapporten https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-reportsweden_sv.pdf
3 https://www.regeringen.se/artiklar/2019/10/sverige-ska-bli-ett-fossilfritt-foregangsland/
1
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innovationsfö rmå ga och en lå ngsiktig hå llbar utveckling i hela landet.
Detta få r konsekvenser fö r regionala strategier. Samtliga regioner har idag pekat ut
inom vilka områ den de har mest tillvä xtpotential, i enlighet med smart specialisering,
och prioriterar sina insatser i linje med dessa. Men om dessa områ den ska vara
internationellt konkurrenskraftiga så må ste den digitala omstä llningen accelerera. En
fö rutsä ttning fö r detta ä r samverkan kring AI och digitalisering med andra prioriterade
miljö er bå de nationellt och internationellt.
Det nationella regionalfondsprogrammet tar upp utmaningarna som ä r beskrivna och
ska komplettera de regionala programmen samt bidra till en ö kad flernivå - sektors- och
programsamordning. Programmet ska också interagera med andra program så som
fonden fö r rä ttvis omstä llning och Horisont fö r att skapa synergieffekter och mesta
mö jliga mervä rde.
Utifrå n detta kommer det Nationella regionalfondsprogrammet att adressera:




Stä rka samarbetet mellan nationell och regional nivå i alla delar av landet
Kapitalfö rsö rjning – riskkapital fö r fö retag som bidrar till klimatomstä llning
Hå llbar stadsutveckling

Inom ramen fö r ovanstå ende kommer det att skapas tematiska samarbetsplattformar
fö r kunskapsdrivet tillvä xtarbete. Syftet ä r att genom samverkan och erfarenhetsutbyte
mellan regioner och nationella myndigheter bä ttre kunna nå regionala, nationella och
kommunala må l.
Det nationella regionalfondsprogrammet kommer att agera i linje med omvä rldens
behov och vara ö ppet fö r att hantera eventuella kriser i fö rsta hand genom ovanstå ende
insatser.

Samarbete mellan nationell och regional nivå i alla delar av
landet
Varför finns ”Samarbete mellan nationell och regional nivå” inom nationella
regionalfondsprogrammet”?
Det svenska innovations- och fö retagsfrä mjande systemet ä r fragmenterat. Svenska
regioner har ansvaret fö r att utveckla strategier och handlingsplaner utifrå n sina
fö rutsä ttningar och styrkeområ den. Detsamma gä ller myndigheter som har stor egen
frihet att utforma sina insatser och som på olika sä tt ska samverka med de regionala
å tgä rderna. Detta riskerar att minska effektiviteten i regionala, nationella och
europeiska insatser. I fö rlä ngningen kan detta leda till att potentialen i nä ringslivets
utveckling inte till fullo tas till vara, vilket i sin tur innebä r att Sveriges internationella
konkurrenskraft utvecklas sä mre ä n den kunde ha gjort.
Det ö vergripande syftet med denna del i nationella regionalfondsprogrammet ä r att ö ka
effektiviteten i Sveriges innovations- och fö retagsfrä mjande system och dä rmed bidra
till en stä rkt konkurrenskraft i alla delar av landet. Fö r att lyckas med detta stå r två
områ den i fokus; digitalisering och AI samt utveckling av fö retag och fö retagande inom
ramen fö r regionernas prioriterade områ den.
Fö ljande ö vergripande må l har identifierats:
 Stä rka regionala innovationsmiljö er genom utvecklad samverkan mellan olika

5



miljö er i olika regioner med AI och digitalisering som bas
Stä rka tillgå ngen på fö retagsfrä mjande insatser genom flernivå samverkan.

Utmaningar för att stärka samarbetet mellan nationell och regional nivå i alla
delar av landet
Stärka regional samverkan genom effektivare nyttjande av avancerad teknik,
digitalisering och AI
Idag genomgå r hela vå rt samhä lle en digital omstä llning. Svagheter och brister avseende
digital infrastruktur kan få en negativ inverkan på innovation utifrå n en rad perspektiv.
Forskningen kan till exempel bli lidande på grund av brister i tillgå ngen på data och
nä ringslivet kan tappa konkurrenskraft på grund av att de inte hå ller jä mna steg i
internationell jä mfö relse. Avancerad teknik ä r också viktigt fö r offentlig sektor i
utvecklingen av samhä llstjä nster och samordning av resurser4. Sammantaget kan
tillvä xten i Sverige bromsas in på grund av brist på digital kompetens och digital
infrastruktur 5.

Effektivisera tillgången till företagsfrämjande insatser genom flernivåsamverkan
Smart specialisering syftar till att prioritera och utse de områ den som en region kan bli
konkurrenskraftig inom. Fö r detta krä vs forskning, innovation, att det finns kompetens
inom områ det och att fö retagen kan vä xa. Dä rfö r ä r det nö dvä ndighet att stö tta hå llbar
tillvä xt och utvecklingen av innovativa fö retag i de områ den som ä r prioriterade, genom
fö retagsfrä mjande insatser.
Det fö retagsstö djande systemet ser olika ut i olika regioner.6 Nationella
regionalfondsprogrammet ska bidra till fö rbä ttrad samverkan regionalt och nationellt i
syfte att effektivisera tillgå ngen till fö retagsfrä mjande insatser. Exempel på detta ä r
tillgå ng till kompetenser och resurser i olika delar av landet samt uppkoppling mot
nationella och internationella program och nä tverk.
Samverkan med internationella aktö rer och att attrahera internationella investeringar
till landet ä r viktigt fö r att stimulera fö rnyelse, innovation och tillvä xt. Smart
specialisering och prioriterade miljö er tydliggö r och stä rker det investeringsfrä mjande
arbetet och ö kar hä rigenom Sveriges attraktions- och konkurrenskraft.

Behov för att stärka samarbetet mellan nationell och regional nivå i alla delar
av landet
I Sverige finns en rad olika innovationsmiljö er7 och andra initiativ som oavsett bransch
eller områ de, var och en bygger på AI, digitalisering och cybersä kerhet. Dessa miljö er ä r
fö rankrade i regionernas smarta specialiseringsstrategier och utgö r en fö rutsä ttning fö r
att regionerna ska kunna ligga i framkant nationellt och internationellt inom sina
prioriterade områ den. Att koppla ihop existerande initiativ till starka nationella
plattformar som ä ven inkluderar icke-tekniska discipliner ä r viktigt fö r att vi ska
tillgodogö ra oss potentialen av digitalisering och AI. Dä rfö r finns det ett behov av ö kad
samverkan mellan miljö er med fokus på AI och digitalisering. Ett exempel på detta ä r
VR 2019:10, Vinnova samt Säker hållbar digital infrastruktur och AI, Områ desbeskrivning 2020,
Vinnova (rä tt ref?)
5 OECD Reviews of Digital Transformation: Going Digital in Sweden, OECD 2018
6 Se Regionalt tillvä xtarbete - https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/regionalttillvaxtarbete.html -villkorsrapportering
En nationell strategi fö r hå llbar reigonal tillvä xt och attraktionskraft 201
7Internationellt attraktiva innovationsmiljö er, systemdemonstratorer (test i verklig miljö )7 och
ekosystem fö r innovativa fö retag ä r viktiga komponenter utvecklingen.
4 4 [1]

6

digitaliseringshubbar.8
Ett centralt behov ä r ä ven ett ö kat internationellt samarbete. I syfte att ytterligare hö ja
spetskompetensen hos prioriterade innovationsmiljö er ä r samverkan inom ramen fö r
Horisont Europa en viktig fö rutsä ttning.
Fö r att å stadkomma ett effektivare fö retagsfrä mjande i prioriterade områ den finns ett
behov av en ö kad samordning mellan nationella och regionala aktö rer. Den kan handla
om direkta insatser riktade mot fö retagen men också om utveckling av fö rbä ttrade
stö dstrukturer hos organisationer och intermediä rer. Fö r att få ett effektivare
fö retagande ä r bland annat digitalisering centralt, inte minst nä r det handlar om
fö renkling av myndighetskontakter. Det finns också behov att ta ett samlat grepp om det
investeringsfrä mjande arbetet i syfte attrahera nationella och internationella
intressenter fö r svenska styrkeområ den.

Programmet ska inom denna del bidra till önskade resultat:
Ett ö nskat resultat ä r ett mer innovativt Sverige genom ett mer samordnat och
effektivare ekosystem samt nyttiggö rande av digitaliseringens mö jligheter. Ett annat
resultat ä r ö kad kvalitet på fö retagsfrä mjande insatser fö r innovativa fö retag genom
utvecklad och effektivare flernivå samverkan.
Exempel på insatser:
 Stö tta samverkan mellan befintliga ”hubbar” och miljö er i olika regioner som
oavsett sektor eller bransch arbetar med digitalisering och AI
 Bidra till insatser som bygger internationella relationer bland annat inom
Horisont Europa.
 Genom samverkan mellan nationell och regional nivå bidra till ett effektivare
fö retagsfrä mjande genom bland annat:
o Digitalisering fö r fö renkling och effektivisering av myndighetskontakter.
o Utveckling av ett strategiskt fö retagsstö djande inom olika områ den9.
o Internationaliseringsinsatser och utveckling av investeringsfrä mjande
å tgä rder mot fö retag

Kapitalförsörjning
Varför finns kapitalförsörjning inom nationella regionalfondsprogrammet?
Framgå ngsrik finansiering av fö retagens bidrag till klimatomstä llning krä ver samlad
expertis och finansiellt kapital fö r en nationell marknad. Så dan finansiering bö r dä rfö r
organiseras i nationella insatser. Hö ga kunskapskrav, asymmetrisk information och
lå nga tidshorisonter begrä nsar marknadens mö jligheter att mö ta efterfrå gan på
finansieringen frå n fö retag som bidrar till klimatomstä llning. Detta hindrar utveckling
och kommersialisering av innovationer fö r klimatomstä llning baserade på miljö teknik
samt nya affä rsmodeller så som cirkulä rt fö retagande. Detta behov skiljer sig i sin
karaktä r frå n andra mer generella kapitalfö rsö rjningsbehov dä r regionala variationer
ofta ä r avgö rande fö r att fö rstå fö retagens fö rutsä ttningar fö r utveckling och
kapitalfö rsö rjning.

8Europeiska

digitaliseringshubbar Enligt fö rslaget frå n EU-kommissionen kommer det inom ramen fö r
programmet fö r ett digitalt Europa att etableras ett nä tverk av europeiska digitala innovationshubbar
(EDIH) frå n 2021 och framå t.
9 Kan vara digitalisering, investeringsfrä mjande, kompetensfö rsö rjning med flera insatser
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Utmaningar för finansiering av företags bidrag till klimatomställning
Fö r att Sverige ska nå sina strategiska klimatmå l ä r fö retagens medverkan en
fö rutsä ttning. Omstä llningen till ett fossilfritt vä lfä rdssamhä lle gå r snabbare och blir
mer effektiv om fö retagen och nä ringslivet ä r med och utvecklar processer samt
kommersialiserar produkter och tjä nster som bidrar till omstä llningen.

Kapitalförsörjningen utmanas i flera dimensioner
Tillvä xtverket finner att fö retag som verkar fö r klimatomstä llning eller arbetar med
miljö teknik lider av samma generella utmaningar kring kapitalfö rsö rjning som andra
små och medelstora fö retag. Dessa rö r brist på sä kerheter som minskar mö jligheter till
kreditgivning samt bristande ekonomisk historik under tidiga utvecklingsfaser. Det
finns ä ven regionala skillnader i tillgå ng på finansiering. Dessa utmaningar fö rsvå ras i
fall så dana fö retag utvecklar och brukar ny teknologi, nya affä rsmodeller eller arbetar
med investeringar fö r klimatomstä llning av produktion eller distribution. I allmä nhet
har lö nsamma och mogna fö retag goda fö rutsä ttningar att sä kra extern finansiering fö r
nya investeringar, inklusive investeringar fö r klimatomstä llning. Må nga små och
medelstora fö retag har dock idag svå rt att sä kra nö dvä ndig finansiering av investeringar
relaterade till klimatomstä llning. Utö ver generella utmaningar beror detta på att: 10
















Klimatmå len medfö r behov av fö retagande fö r klimatomstä llning och investeringar som vida ö verstiger omfattningen av dagens marknad.
Fö retagens investeringar fö r klimatomstä llning ofta saknar jä mfö rbar ekonomisk historik som visar på vilka investeringar som ä r ekonomiskt lö nsamma
inom en fö r marknaden acceptabel tidshorisont.
Investeringar fö r klimatomstä llning ofta krä ver lå nga tidshorisonter fö r att visa
lö nsamhet medan marknadens finansiä rer sö ker avkastning inom kortare tidsramar.
Investeringar fö r klimatomstä llning i små och medelstora fö retag ofta ä r betydande i fö rhå llande till omsä ttning och balansomslutning vilket reducerar mö jligheten till finansiering genom så kallade grö na obligationer.
Efterfrå gan på fö retags innovationer, produkter och tjä nster som bidrar till klimatomstä llning ä nnu ä r under tidig och blygsam utveckling. Detta begrä nsar
den marknadsmä ssiga potential som finansiä rer kan se i investeringar fö r klimatomstä llning.
Privata investerares bristande nä rvaro i segmentet beror på ett svagt fö rtroende
hos investerare fö r avkastningspotentialen i grö na investeringar.
Regeringens aviserade grö na kreditgarantier kan underlä tta kreditgivning men
mö ter inte de behov som bä ttre passar riskkapital som finansieringsform.
Finansiering av fö retag baserade på mer avancerad miljö teknik utmanas av hö g
risk och lå nga ledtider till teknologisk mognad, produktion och marknadsintroduktion.
Vä rdering av miljö tekniska innovationer och cirkulä ra affä rsmodeller krä ver
strukturkapital av expertis som få finansiä rer har.
Riskkapitalmarknaden fö r miljö teknik har haft en svag utveckling ö ver tid, frå n
700 miljoner kronor i total investeringsvolym 2008 ned till 51 miljoner kronor
2018.

Miljötekniksektorn exemplifierar utmaningar för finansiering
Må nga fö retag i Sverige bidrar på olika sä tt till klimatomstä llningen. En bransch dä r det
gå r att tydligt urskilja utmanande trender fö r finansiering relaterat till
klimatomstä llning ä r miljö tekniksektorn. Sverige har varit en ledande nation inom
10

8

Tillvä xtverket (2021). ”Fö rhandsbedö mning finansieringsinstrument infö r ERUF 2021-2027”

miljö teknisk innovation och fö retagande. IVL Svenska Miljö institutet (IVL) konstaterar
2019 att svensk miljö teknikexport halkat efter EU. En stark och vä xande export under
perioden 2003-2008 har vä nts till en vikande trend med sjunkande export 2008-2016.
Generellt utvecklas miljö teknikexporten svagare ä n Sveriges annars ö kande export. IVL
menar att framtida framgå ng fö r svensk miljö teknikexport ä r liksom klimatmå len
beroende av fortsatt skalning av existerande teknik jä mte utveckling av ny teknik. 11
Tillvä xtverkets analys finner att EU:s må l om netto-nollutslä pp 2050 i delar kan uppnå s
genom implementering och uppskalning av existerande teknologier och metoder.
Visionen om en fossilfri vä lfä rd till 2045 krä ver emellertid forskning, utveckling samt
kommersialisering av nya teknologier. 12 Andå har miljö tekniksektorn stora utmaningar
med finansiering. Tillvä xtanalys finner att privata aktö rer 2018 stod fö r en mycket
begrä nsad del, ca 4 procent, av riskkapitalvolymerna fö r miljö teknik.13 Det finns dä rmed
ett stort behov av att locka in fler privata investerare till finansiering av miljö teknik.
Utmaningarna gä ller troligtvis bå de fö r kreditfinansiering och riskkapitalfinansiering
fö r må nga grupper av fö retag som bidrar till klimatomstä llning.14

Behov av åtgärder för kapitalförsörjning av klimatomställning
Utmaningarna fö r utveckling av kapitalfö rsö rjning av fö retagande fö r klimatomstä llning
skapar behov av marknadskompletterande offentliga insatser på finansmarknaden och
motiverar anvä ndningen av finansieringsinstrument. Nya investeringssegment krä ver
riskvilliga, lå ngsiktiga och specialiserade finansieringsmandat. Specifikt behö vs
marknadskompletterande instrument som karaktä riseras av:




Nationella insatser genom riskkapital samt ä garkapitalsliknande instrument.
Lå ngsiktiga tidsramar fö r instrumentets lö ptid.
Expertis hos genomfö rande aktö rer inom finansiering av fö retagande som
bidrar till klimatomstä llning.

Programmet ska genom insatser inom kapitalförsörjning bidra till önskade
resultat
Insatser genom finansieringsinstrument fö r fö retag som bidrar till klimatomstä llning
fö rutses leda till:




Okade volymer av finansiering tillgä ngliga fö r små och medelstora fö retag som
bidrar till klimatomstä llning
Utveckling av antingen teknik, affä rer, affä rsmodeller, processer, tjä nster eller
produkter som bidrar till klimatomstä llning hos må lgruppen.
Okade volymer av privat finansiering av må lgruppen.

Hållbar stadsutveckling
Varför finns hållbar stadsutveckling inom nationella
regionalfondsprogrammet?
Europa ä r ett av vä rldens mest urbaniserade områ den. Stä der och stadsområ den ä r
centrum fö r kommunikation, handel och kultur. I stä derna fö rbrukas majoriteten av all
energi och stä derna stå r fö r en stor mä ngd av koldioxidutslä ppen. Stadsområ den spelar
IVL Svenska miljö institutet (2019). ”Styrkeområ den fö r svensk miljö teknikexport”
(2021) ”Fö rhandsbedö mning finansieringsinstrument infö r ERUF 2021-2027”,
13 Tillvä xtanalys (2018). ”Riskkapitalstatistik 2018 – venture capital”
14 Tillvä xtverket (2021) ”Fö rhandsbedö mning finansieringsinstrument infö r ERUF 2021-2027”,
11

12Tillvä xtverket
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en nyckelroll fö r att uppnå de globala hå llbarhetsmå len och fö r att lö sa må nga av vå r
tids stö rsta utmaningar, inte minst effekter av ett fö rä ndrat klimat. Dessa utmaningar
krä ver omstä llning till inkluderande, sä kra, motstå ndskraftiga och hå llbara stä der.
Inom regionalfondsperioden 2014–2020 har ö ronmä rkningen av resurser fö r hå llbar
stadsutveckling avsett tre regionala program – Skå ne-Blekinge, Stockholm och
Vä stsverige. Utvä rderingen menar dock att alla projekt inom ö ronmä rkningen inte
direkt adresserade hå llbar stadsutveckling. Detta beror på att programmen har arbetat
med olika modeller bå de i fö rberedelser och genomfö randet av insatserna fö r hå llbar
stadsutveckling, och dä rmed också olika definitioner av vad hå llbar stadsutveckling ä r.
Rekommendationen var att utveckla ett tydligare kommunalt ansvar med
sektorsö vergripande planer som huvudsakligt strategiskt verktyg samt en gemensam
definition. Inom det nationella regionalfondsprogrammet fö r 2021–2027 bö r detta
kunna fö rbä ttras.
Insatserna fö r hå llbar stadsutveckling kommer i ett fö rsta steg att gö ra ett urval av
stä der som ska genomfö ra programmet. Programmet kommer att erbjuda finansiering
fö r framtagande av integrerade territoriella strategier. Strategierna ska sä kerstä lla lokal
anpassning och ä garskap av insatserna. I ett andra steg kommer ett urval gö ras utifrå n
vilka strategier som beviljas finansiering fö r genomfö randet av strategierna. En
nationellt samordnande organisation ska sä kerstä lla lå ngsiktighet och kontinuitet vid
genomfö randet av programmet. Den nationella samordningsorganisationen kommer att
samla olika aktö rer som ska fungera som ett strategiskt process- och kunskapsstö d vid
genomfö randet av programmet. Den nationella samordningsorganisationen kommer
agera stö d till fö rvaltande myndighet i urval av stä der samt bedö mning av insatser som
genomfö rs inom programmet.

Utmaningar för hållbar stadsutveckling
Hå llbar stadsutveckling omfattar må nga av de utmaningar som lyfts fram i Agenda
2030-må len. Det ä r utmaningar som behö ver adresseras genom bred samverkan mellan
offentlig sektor, akademi, nä ringsliv, civilsamhä lle och invå nare. Den byggda miljö n har
stor inverkan på mä nniskors liv och valmö jligheter genom tillgå ng till bland annat
bostä der, arbetsplatser, mö tesplatser, grö nområ den, ytor fö r fritid, rekreation och idrott
och andra samhä llsfunktioner. Hur stadsmiljö erna utformas skapar fö rutsä ttningar fö r
att tackla utmaningarna och vå ra miljö er blir bä ttre rustade fö r att mö ta framtiden.
Stä dernas ö vergripande utmaningar grupperas inom tre områ den, rä ttvisa, grö na och
produktiva stä der. Digitalisering hanteras som sektorö vergripande verktyg.
Den globala klimatfö rä ndringen ä r idag vå r stö rsta utmaning. Att bekä mpa
klimatfö rä ndringen och samtidigt arbeta med att anpassa samhä llet till dess effekter
skapar dock mö jligheter fö r en omstä llning med hå llbar tillvä xt, sysselsä ttning och ö kad
vä lfä rd. Fö r att nå må lsä ttningen att Sverige ska vara ledande inom klimat, miljö och
energi samt bli vä rldens fö rsta fossilfria vä lfä rdssamhä lle behö ver stä der agera
plattformar fö r innovation. Samtidigt som vi tacklar effekterna av klimatutmaningarna,
behö ver vi frä mja innovativa lö sningar som underlä ttar ö vergå ngen till en grö n och
digital ekonomi. Och skapa motstå ndskraftiga samhä llen med inkluderande och
tillgä ngliga stadsmiljö er som erbjuder alla mä nniskor en attraktiv livsmiljö . Helhetssyn i
planeringen och innovativa, smarta lö sningar kan bidra till stä der dä r mä nniskor kan
leva klimatsmart, hä lsosamt och tryggt.

Rättvisa städer
Urbanisering leder till en fö rskjutning av befolkning och ö kad koncentration till tä ta
urbana områ den. Det innebä r vä xande skillnader bå de mellan och inom grannskap,
stadsdelar och stä der i en region men ä ven mellan landsbygder och stä der. Det finns en
ö kad segregation i svenska stä der och det ä r en utmaning att skapa goda och
vä lkomnande livsmiljö er, rä ttvisa och jä mlika livsvillkor och ett samhä lle dä r mä nniskor
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kä nner fö rtroende fö r och tillit till varandra. En socialt hå llbar stadsutveckling och
områ desfö rnyelse frä mjas genom en helhetssyn dä r fysiska och sociala å tgä rder
kombineras. Dä r finns en stor variation avseende funktioner, boendeformer, tillgä nglig
och inkluderande mobilitet och en omsorgsfull gestaltning av arkitektur, form och
design. En god fö rvaltning av befintlig bebyggelse och bebyggelseområ denas omgivande
miljö er i kombination med ett livskraftigt och rikt kulturliv ä r faktorer som bidrar till att
gö ra platser attraktiva. Det ä r dä rfö r viktigt att ö ka mö jligheterna fö r fastighetsä gare att
få kunskap om de kvaliteter som finns i den byggda miljö n så att de kan fö rvalta
fastighetsbestå nden på ett mer hå llbart vis. Det ä r ä ven viktigt att den offentligt
finansierade kulturen nå r fler. Bå de fö r att uppnå de kulturpolitiska må len, och fö r att
skapa goda, rä ttvisa, trygga och jä mlika livsvillkor och miljö er.

Gröna Städer
I stä derna fö rbrukas majoriteten av all energi och stä derna stå r fö r en stor mä ngd av
koldioxidutslä ppen. Det sker stä ndiga prioriteringar mellan olika vä rden och det ä r
utmanande att visa vä rdet av kvaliteter och funktioner som grö nstrukturen fyller i
stä derna fö r mä nniskors hä lsa och vä lbefinnande, bevarande av biologisk må ngfald
samt fö r att hantera effekter av klimatfö rä ndringen. Fö r att den tä ta staden ska vara
balanserad, resilient och sund bö r begreppet tä thet breddas till att handla om tillgå ng
till olika kvaliteter, inte endast bebyggelse. I de allt tä tare stä derna ä r konkurrensen om
mark stor. Dä r finns behov av bland annat boende, arbetsplatser och service samtidigt
som grö nska behö ver prioriteras fö r att mä nniskor ska kunna leva hå llbart och
hä lsosamt. Den stadsnä ra naturen och parkerna bidrar till livskvalitet och kan fö rbä ttra
folkhä lsan15. Genom naturbaserade lö sningar i vå ra stä der anvä nds naturens fö rmå ga
att leverera ekosystemtjä nster och stä rka biologisk må ngfald.16 Vid ett ö kat byggande
behö ver på verkan på befintlig bebyggelse samt natur- och kulturmiljö er vä gas in.
Fö rtä tning behö ver ske varsamt med hä nsyn till klimatpå verkan, sociala aspekter,
ekonomi, natur- och kulturvä rden.17 En stadsstruktur som frä mjar hå llbar mobilitet kan
ge utrymme fö r andra vä rden att ta plats och utvecklas, vilket ö kar stä dernas
attraktivitet, bidrar till ö kad trygghet, utbyte mellan platser och fö rbä ttrad folkhä lsa.
Det ä r en stor utmaning att mä ta och vä rdera effekter och vä rden av investeringar som
gö rs eller inte gö rs i stä derna, ä ven om de inte kan illustreras i kronor.

Produktiva städer
I stä der och stadsområ den ä r ofta produktiviteten hö g och en hö g andel invå nare har
eftergymnasial utbildning. I stä der finns ofta funktioner fö r forskning och innovation,
fler fö retag med hö g tillvä xt, hö g sysselsä ttningsgrad och bra fysisk och digital
tillgä nglighet. Dä remot ä r sysselsä ttningsgraden fö r invå nare fö dda utanfö r EU lä gre,
priser på bostä der och kommersiella lokaler ä r hö ga och det ä r svå rt att etablera sig på
bostadsmarknaden. En å ldrande befolkning kommer att krä va anpassning av
infrastruktur och offentliga tjä nster med bland annat vä xande behov inom hä lsa- och
sjukvå rd. Att tillhandahå lla hå llbara och effektiva offentliga och kommersiella tjä nster,
samt att bygga en hå llbar lokal ekonomi ä r en stor utmaning. Fö r att ö ka produktiviteten
behö vs kombinationslö sningar av teknik, beteende, planering, policyfö rä ndring och
formande av stadens fysiska miljö . Invå nares olikheter och må ngfald ä r en tillgå ng som
ska tas tillvara. I den produktiva staden behö ver investeringar vara hå llbara och robusta
fö r framtiden, vilket bland annat innebä r att de stö djer ö vergå ngen till en cirkulä r och
klimatneutral ekonomi.

Strategi fö r Levande stä der – politik fö r en hå llbar stadsutveckling
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Fysiskplanering-hallbar-utveckling/Planera-for-klimatanpassning/
17 Riksantikvarieä mbetet, Boverket m.fl. 2011. Slutrapport av regeringsuppdraget till miljö‐ och kulturmyndigheter
om samverkan för att främja en hållbar stadsutveckling (Ku2009/1620/KV). s.12 f.
15
16
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Digitalisering och smarta städer
Digitalisering ä r ett viktigt verktyg fö r stä der att fö rbä ttra offentliga tjä nster, bä ttre
interagera med medborgarna, ö ka produktiviteten och hantera miljö - och
hå llbarhetsutmaningar. Potentialen i digitaliseringen kan exempelvis i form av
delningsplattformar fö r mobilitet eller styrning fö r systemoptimering, minska behovet
av transporter. Ytorna kan då nyttjas mer må ngfunktionellt, ö ka vistelsekvaliteter samt
kunna anvä ndas fö r bebyggelse, grö nområ den, infiltration och klimatfö rbä ttrande
å tgä rder. Anvä ndning av digitala tjä nster och plattformar fö r samverkan mellan olika
aktö rer kan ö ppna upp fö r ö kat engagemang genom att bland annat erbjuda en kanal fö r
att på verka utformningen av områ det dä r man bor och verkar. De kan stä rka
mö jligheterna till ny kunskap och lä rande och skapa fö rutsä ttningar fö r brett
deltagande och involvering. Resursutnyttjandet kan minskas genom delande av olika
produkter och ytor utifrå n att en delandeekonomi byggs upp. Fö r att ta steget till smarta
stä der krä vs strukturerat arbete med att samla in och tillgä ngliggö ra data. Offentlig
sektor kan driva på denna utveckling genom att ö ppna upp data. Digitaliseringens
utveckling och anvä ndning framhä ver ä ven flera utmaningar som dataskydd och
ä ganderä tt, lagstiftning, datadelning och standarder samt cybersä kerhet. Atgä rder
behö ver ä ven vidtas fö r att inte skapa integritetsproblem och digitalt utanfö rskap.

Behov av åtgärder för hållbar stadsutveckling
Behov av åtgärder för ökad innovations‐ och utvecklingskapacitet
Overgå ngen till hå llbara stä der behö ver ledas av kommuner. Men fö retag, medborgare,
akademi, ideell sektor, regionala- och nationella myndigheter behö ver vara med och
tillsammans skapa denna omstä llning. Må nga frå gor inom ramen fö r stadsutveckling
har nä ra koppling till varandra, med direkta eller indirekta konsekvenser på
nä rliggande områ den. Trots detta sker utveckling och fö rvaltning må nga gå nger i
separata processer och på olika nivå er. I stä der mö ts alla dessa frå gor och resulterar i en
hö g grad av komplexitet. Det finns dä rfö r ett stort behov av att samordna processer och
regelverk fö r att skapa fö rutsä ttningar fö r helhetsperspektiv.181920 Fö r att hantera
komplexiteten i omstä llningen till hå llbara stä der krä vs en ö kad kapacitet i vå ra
kommuner fö r att driva det utvecklingsarbete och innovation som behö vs.
Det behö vs må ngfunktionella lö sningar som hanterar flera problem samtidigt. Fö r att nå
effekt på systemnivå , behö vs kombinationer av teknik, beteende, planering,
policyfö rä ndring och formande av stadens fysiska miljö . Avgö rande ä r sambanden
mellan tekniska innovationer, kapacitetsuppbyggnad i stä der och fö retag, offentliga och
privata investeringar, affä rsmodeller som bidrar till beteendefö rä ndringar. En
inkluderande och hå llbar stadsutveckling innebä r att mä nniskors olikheter ses som en
tillgå ng och att innovationsfö rmå gan och entreprenö rskapet tas tillvara fö r alla
mä nniskor som befolkar staden.

Behov av åtgärder för ökad omställningstakt till hållbara städer
Hur stä der och stadsområ den idag ä r planerade, bebyggda och nyttjade ä r bland de
frä msta orsakerna till den globala klimatfö rä ndringen. Hur en hå llbar omstä llning
genomfö rs i stä der och stadsområ den ä r av mycket stor betydelse fö r att nå vå ra klimatoch hå llbarhetsmå l. Det finns må nga genomfö rda och på gå ende satsningar och initiativ
fö r hå llbar stadsutveckling. Dessa satsningar innefattar bå de utveckling genom
forskning och innovation så vä l som pilot- och testsatsningar med goda resultat.
Lä rdomar kring tekniska innovationer, beteendefö rä ndringar, affä rsmodeller och
incitamentsystem behö ver implementeras i hö gre takt fö r att nå hå llbarhetsmå len.
Den Attraktiva Regionen (2015), Strategisk kapacitet fö r regional rumslig planering
FORMAS (2018), Forskning fö r ett integrerat och hå llbart samhä llsbyggande – Strategisk agenda fö r det
nationella forskningsprogrammet fö r hå llbart samhä llsbyggande
20 Delegationen fö r hå llbara stä der 2012. Femton hinder för hållbar stadsutveckling
18
19
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Dagens ohå llbara resursanvä ndning behö ver fö rä ndras, biologisk må ngfald vä rnas och
spridning av farliga ä mnen minskas. Stora investeringar fö r att ö ka kapaciteten i
stä dernas olika infrastruktursystem behö vs och de behö ver bygga på cirkulä ra
lö sningar. Lö sningar som efterliknar processer i naturen och ekosystemtjä nster behö vs
fö r att bidra till klimatanpassning av samhä llet. En stor utmaning fö r hå llbar
stadsutveckling ä r att anpassa samhä llet till den globala klimatfö rä ndringens effekter
men ä ven att stä lla om samhä llet så att vi minskar vå r klimatpå verkan. Utformningen av
den byggda miljö n, inklusive grö nområ den har stor betydelse fö r hå llbara transporter
och resurseffektivare nyttjande av energi. Det behö vs effektiva och fossilfria transporter,
inklusive hå llbar, transportsnå l samhä llsplanering och samordnade varutransporter.
Grö n och blå infrastruktur kan rä tt utformade ta hand om ö kad nederbö rd, bidra till att
dä mpa temperaturen vid vä rmebö ljor och frä mja hä lsa och vä lmå ende hos stadens
invå nare. Fysiska å tgä rder behö ver kombineras med sociala å tgä rder och bidra till
variation av funktioner, boendeformer och gestaltning fö r en socialt hå llbar
stadsutveckling. Det behö vs en grundlä ggande fö rstå else fö r hur specifika områ den eller
platser fungerar utifrå n ett socialt perspektiv. De å tgä rder som gö rs inom ramen fö r den
fysiska samhä llsplaneringen ska genomfö ras så att de motverkar segregation och
frä mjar integration.

Programmet ska genom insatser inom hållbar stadsutveckling bidra till
önskade resultat


Att den nationella politiken fö r hå llbar stadsutveckling framgå ngsrikt
genomfö rs. Sverige ska vara ledande inom klimat, miljö och energi samt bli
vä rldens fö rsta fossilfria vä lfä rdssamhä lle.



Att Sverige få r en ledande roll internationellt inom hå llbar stadsutveckling,
bå de som exempel och fö r att svensk kompetens ska komma till nytta
internationellt. Programmet ska bidra till EU:s mission om klimatneutrala och
smarta stä der och mö jliggö ra ett ö msesidigt lä rande mellan svenska och andra
europeiska stä der och i sin tur sprida lä rdomar och erfarenheter till flera stä der.



Att hantera de alltmer komplexa utmaningarna genom att stä rka utvecklingsoch innovationskapaciteten i stä der. Programmet ska skapa fö rutsä ttningar fö r
offentlig sektor att samarbeta med lokala aktö rer frå n civilsamhä llet, fö retag
och kunskapsinstitutioner och med detta en utvecklad omstä llningsfö rmå ga.21
Programmet ska ge lokala drivkrafter utrymme att medskapa och utforma
stä dernas utveckling fö r att skapa miljö mä ssigt, ekonomiskt, socialt och
kulturellt vä rde. Stö dja etablering av levande laboratorier och testbä ddar samt
ekosystem dä r utbud och efterfrå gan kan mö tas.22



Att på skynda omstä llningen till hå llbara stä der genom implementering och
uppskalning av hå llbara lö sningar. Det ska också skapa lä rande mellan stä der
och samarbetspartners. Ny kunskap, innovationer och arbetssä tt ska ge avtryck
i stadsmiljö n och framgå ngsrika lö sningar ska testas i stö rre skala. Atgä rder ska
vidtas fö r att skapa efterfrå gan på hå llbara lö sningar.23

Kommissionens redogö relse fö r sin preliminä ra syn på prioriterade investeringsområ den och grundlä ggande
villkor fö r ett effektivt genomfö rande av sammanhå llningspolitiken under 2021–2027,
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-sweden_sv.pdf

21

Kommissionens redogö relse fö r sin preliminä ra syn på prioriterade investeringsområ den och grundlä ggande
villkor fö r ett effektivt genomfö rande av sammanhå llningspolitiken under 2021–2027,
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-sweden_sv.pdf
23 Kommissionens redogö relse fö r sin preliminä ra syn på prioriterade investeringsområ den och grundlä ggande
villkor fö r ett effektivt genomfö rande av sammanhå llningspolitiken under 2021–2027,
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-sweden_sv.pdf
22
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Att samordna nationella strukturer fö r ekonomiska stö d inom hå llbar
stadsutveckling och underlä tta kompletterande finansiering. Programmet ska
bygga vidare på befintliga strukturer och samverkan samt bidra till samordning
av svensk medverkan i ”European Urban Initiative”.



Att hjä lpa lokala intressenter att navigera i ett krä vande stö d-, finansieringsoch lagstiftningslandskap. Lokalt genomfö rande av programmet behö ver
kompletteras med att nationella myndigheter sä kerstä ller samordnings-,
lä rande- och spridningsmö jligheter. Programmet ska dä rfö r bidra till att erbjuda
ett nationellt kunskapsstö d genom de finansiä rer, kunskapsaktö rer och
partnerskap som ingå r i genomfö randet av programmet.

Tabell 1 ‐ Motivering för val av särskilda mål för programmet
Politiskt mål

Särskilt mål

Motivering (Max 2 000 tecken per sä rskilt må l exklusive
mellanslag)

Ett smartare
Europa genom
innovativ och
smart ekonomisk
omvandling

Fö rbä ttra forskningsoch innovationskapaciteten och
anvä ndningen av
avancerad teknik

Insatserna ska fokusera på samverkan ö ver regionala
grä nser med AI och digitalisering som bas:
Nationella och regionala satsningar behö ver samverka i
syfte att få ett mer effektivt och mindre fragmenterat
innovationssystem. Fö r att få ett effektivt
innovationssystem krä vs också ett smartare nyttjande av
avancerad teknik, digitalisering och AI.
Det saknas i hö g grad insatser som kopplar ihop mer
utvecklade och mogna regionala noder och
innovationsmiljö er med andra kompletterande regionala
miljö er/nationella insatser till nydanande och
fö rnyelseinriktade nationella plattformar. Fö r att lyckas
med detta ä r det centralt att accelerera tillä mpningar
inom digitalisering och AI, dela kunskap och data och
arbeta lå ngsiktigt. Dä rfö r behö ver vi sä kerstä lla
samverkan ö ver regionala och sektoriella grä nser. Vi ska
också stö dja samverkan med internationella noder och
miljö er.
Fö r att mö jliggö ra ovanstå ende behö vs så vä l riktad
finansiering som tematiska samarbetsformer fö r lä rande
och erfarenhetsutbyte
Insatserna ska skapa en ö kad delaktighet och
engagemang i arbetet med hå llbar stadsutveckling.
Stä derna ä r plattformar fö r innovation och genom att
involvera forskningscentrum, utbildningsinstanser,
nä ringsliv och ideell sektor skapas mö jligheter till
fö rbä ttrad forsknings- och innovationskapacitet samt
anvä ndning av avancerad teknik. Insatser behö vs fö r att
mö jliggö ra fö r innovation, utveckla nya metoder och
arbetssä tt fö r samverkan fö r att myndigheternas
utvecklings- och innovationskapacitet ska stä rkas.
Insatserna ska mö jliggö ra fö r olika aktö rer att delta i

14

Ett smartare
Europa genom
innovativ och
smart ekonomisk
omvandling

Sä kra nyttan av
digitaliseringen fö r
invå nare, fö retag och
myndigheter

Ett smartare
Europa genom
innovativ och
smart ekonomisk
omvandling

Fö rbä ttra de små och
medelstora
fö retagens tillvä xt
och konkurrenskraft

Ett grö nare och
koldioxidsnå lare
Europa

Frä mja
energieffektivitet

samskapande och ö ppna innovationsprocesser.
Insatserna inom detta må l ska skapa fö rutsä ttningar fö r
att digitaliseringens mö jligheter och relaterad teknik
implementeras i en snabbare takt. Att svenska stä der
nyttjar potentialen fö r ekonomisk utveckling och
innovativ stadsplanering som digitaliseringen skapar.
Insatserna ska bidra till att digitaliseringens potential
anvä nds i planeringsprocessen i syfte att samla in,
sortera, visualisera och analysera information om den
byggda miljö ns form och funktion. Data behö ver ses som
en strategisk resurs fö r hå llbar statsutveckling.
Insatserna ska bidra till att digitaliseringen mö jliggö r
nä rmare kontakt med stadens invå nare och ger dem
mö jlighet att forma sina stadsmiljö er genom digital
demokrati.
Insatserna inom detta må l ska å stadkomma ett
effektivare fö retagsfrä mjande genom ö kad samordning
mellan nationella och regionala aktö rer. Det finns behov
av utveckling av så vä l det fö retagsfrä mjande som det
investeringsfrä mjande arbetet.
Det fö retagsstö djande systemet ser olika ut i olika
regioner.24 Fö r att kunna ta ett samlat grepp och inte ha
ett alltfö r fragmenterat system ä r det vä rdefullt att
samverka regionalt och nationellt nä r det handlar om att
stö tta tillvä xt och utveckling av innovativa fö retag i
Sverige.
Det finns behov av utveckling inom så vä l strategiska
rå dgivningsinsatser och digitalisering inom en rad
områ den som internationalisering och utveckling av
exempelvis investeringsfrä mjande å tgä rder. Fö r att
mö jliggö ra ovanstå ende behö vs så vä l riktad finansiering
som tematiska samarbetsformer fö r kunskapsutbyte

Insatserna inom detta må l ska fö rbä ttra de små och
medelstora fö retagens tillvä xt och konkurrenskraft
genom att ä ven stä rka offentlig sektors fö rmå ga att
agera kund och efterfrå ga hå llbara lö sningar genom
offentlig upphandling. Insatserna ska bidra till
klimatneutrala och cirkulä ra affä rsmodeller och
vä rdekedjor i bland annat bygg- och anlä ggningssektorn
och sektorer som bidrar till cirkulä r ekonomi genom
exempelvis lö sningar fö r behov inom vatten- och
avloppsfö rsö rjning och offentlig infrastruktur.
Insatserna ska frä mja ö vergå ngen till en cirkulä r
ekonomi och minskat resursutnyttjande genom att
frä mja innovationer och nya affä rsmodeller och
delandetjä nster kopplat till exempelvis transporter och
bostä der.
Insatser genom finansieringsinstrument ska bidra till
fö rbä ttrad kapitalfö rsö rjning av små och medelstora
fö retag som bidrar till klimatomstä llning.
Insatser inom hå llbar stadsutveckling ska bidra till att

Se Regionalt tillvä xtarbete - https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/regionalttillvaxtarbete.html -villkorsrapportering
24

15

Ett grö nare och
koldioxidsnå lare
Europa

Frä mja anpassning,
riskfö rebyggande och
motstå ndskraft mot
katastrofer i samband
med
klimatfö rä ndringen

Ett grö nare och
koldioxidsnå lare
Europa

Frä mja ö vergå ngen
till en cirkulä r
ekonomi

Referens Artikel 17(3)(b
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det omfattande renoverings- och upprustningsbehov
som finns i stora delar av befintligt bostadsbestå nd sker
på ett sä tt som bå de minskar energianvä ndning och
ä ven sä kerstä ller att renoveringar utfö rs med varsamhet
och med hä nsyn till kulturvä rden och de som bor i och
anvä nder sig av en byggnad. Insatserna ska sä kerstä lla
en socialt hå llbar stadsutveckling och områ desfö rnyelse
frä mjas genom en helhetssyn dä r fysiska å tgä rder
kombineras med sociala å tgä rder. Insatserna ska bidra
till att skapa fö rutsä ttningar fö r miljö vä nliga transporter
och samordnade varutransporter. Det kan ä ven handla
om att bidra till att investeringar i stä dernas olika
infrastruktursystem bygger på energieffektiva och
cirkulä ra kretsloppslö sningar.
Insatserna ska bidra till att anpassa samhä llet till den
globala uppvä rmningen och att minska fö rlusten av
biologisk må ngfald. Utformningen av den byggda miljö n
och grö nstrukturen har stor potential att lä gga grunden
fö r en robust och resilient stadsmiljö och har stor
betydelse fö r samhä llets fö rmå ga att ta hand om
extrema vä derhä ndelser som exempelvis skyfall och
torka. Det sker stä ndiga prioriteringar mellan olika
vä rden och det kan vara utmanande att på visa vä rdet av
flera kvaliteter och funktioner som grö nstrukturen fyller
i stä derna. Insatserna inom detta må l ska bidra till att
den må ngfunktionella betydelsen av parker,
grö nområ den och annan natur i staden få r en mer
framträ dande roll i planering och genomfö rande i
stadsomvandlingsprocesser.
Insatserna inom detta må l ska bidra till att dagens
ohå llbara resursanvä ndning fö rä ndras och att uttaget av
ny rå vara och deponering av avfall minskas. Insatserna
ska bidra till att bygg- och anlä ggningssektorn, tar steg
mot en cirkulä ritet. Insatserna ska ä ven utifrå n ett
bredare stadsutvecklingsperspektiv behö ver ä ven
delandetjä nster och tillhö rande affä rsmodeller kopplat
till transporter och bostä der utvecklas och spridas, fö r
minskat resursnyttjande. Insatserna ska bidra till att
dagens ohå llbara vattenanvä ndning fö rä ndras genom
nya typer av cirkulä ra kretsloppslö sningar och
flö desutjä mning fö r behov inom vatten- och
avloppsfö rsö rjning.

Kapitel 2 Prioriteringar
Referens: Artikel 17(2)) samt 17(3)(c) CPR
Tabell 1 T: Programstruktur fö r Nationella programmet
ID

1

Namn på prioritering

Teknis

Beräknings

(avsnitt 2.1)

kt

grund

(300 tecken)

stöd

Kraftsamla och fö rstä rka

Nej

Fond

ERDF

Stödd region‐

Valt särskilt

kategori

mål

Mer utvecklade

prioriterade områ den fö r

1:1
1:3

internationell
attraktivitet
2

Stä rka

Nej

ERDF

Mer utvecklade

2:1

Nej

ERDF

Mer utvecklade

1:1

kapitalfö rsö rjningen av
små och medelstora
fö retag som bidrar till
klimatomstä llning
3

Stä rka innovations- och
utvecklingskapaciteten

1:2

samt lä randet i och

1:3

mellan stä der
4

Oka takten i

Nej

ERDF

Mer utvecklade

2:1

omstä llningen genom

2:4

implementering och

2:6

uppskalning av hå llbara
lö sningar i stä der

2 A Prioriteringar (andra än tekniskt stöd)
Referens: Artikel 17.3d i‐vi

2.A.1 Kraftsamla och förstärka prioriterade områden för internationell attraktivitet
300 tecken (exklusive mellanslag)

2.A.2 Särskilt mål 1:1 Förbättra forsknings‐ och innovations‐kapaciteten och användningen av avancerad teknik
2.A.2.1 Fondernas interventioner
8 000 tecken (exklusive mellanslag)
Utveckling av stödstrukturer
Betydande offentliga resurser investeras redan idag i olika typer av FoI-insatser fö r att mö ta komplexa samhä llsutmaningar och utveckla ett hå llbart
samhä lle. Det genomfö rs lokalt, regionalt, nationellt och internationellt och inom en må ngfald av sektorer och med en må ngfald av organisationer. Men det
finns stora brister i koordineringen av insatserna, vilket leder till att de gemensamma resurserna inte nyttjas effektivt. Fö rutom detta sker en digital
omstä llning. Svagheter och brister avseende digital infrastruktur kan få en negativ inverkan på innovation utifrå n en rad perspektiv. Dä rfö r ä r det centralt
med AI och digitalisering fö r att utveckla det aktuella prioriterade områ det.
Atgä rden stö djer insatser som kopplar ihop mer utvecklade och mogna regionala noder och innovationsmiljö er med andra kompletterande och
kompetensmä ssigt fö rstä rkande regionala hubbar/miljö er/nationella insatser till nydanande och fö rnyelseinriktade nationella plattformar där AI och
digitalisering är centralt. Utmaningen stö djer dä rfö r insatser som stä rker samverkan mellan regionala FoI-miljö er och med nationella insatser genom
anvä ndning av digitalisering och AI.
Det lå ngsiktiga må let ä r ett hå llbart och konkurrenskraftigt Sverige genom att skapa internationellt konkurrenskraftiga satsningar. Det ska ske genom
samverkan mellan regionala initiativ som ä r prioriterade i regioners smarta specialiseringsstrategier och fokus ska ligga på AI och digitalisering i syfte att
ytterligare lyfta det prioriterade områ det som noderna samverkar kring. Samverkan kan också ske med internationella initiativ. Den fö rä ndrade fö rmå gan
innebä r ett ö kat nyttjande av kompetenser och resurser ö ver geografiska och sektoriella grä nser.
Ett samarbetsprojekt ska involvera flera (minst tre) regionalt prioriterade noder, innovationsmiljö er och kluster i minst två programområ den.
Den intervention vi har anvä nt oss av ä r: 021) Teknikö verfö ring och samarbete mellan fö retag, forskningscentrum och sektorn fö r hö gre utbildning
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De huvudsakliga må lgrupperna
1 000 tecken (exklusive mellanslag)
Må lgruppen ä r primä rt befintliga och vä l fungerande noder, innovationsmiljö er och kluster inom områ den som ä r prioriterade i regionala strategier fö r
smart specialisering. Dessa innovationsmiljö er, noder eller kluster ska ha stor potential att kunna vä xla upp sina verksamheter genom att samverka men
andra innovationsmiljö er etc. som kompletterar deras verksamhet.
Syftet ä r att oavsett bransch eller sektor ska samverkan ske med AI och digitalisering som bas och dä rmed bidra till ä nnu starkare noder, innovationsmiljö er
eller kluster. Detta ska i sin tur leda till internationell konkurrenskraft inom aktuellt områ de.
Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination
2 000 tecken (exklusive mellanslag)
Alla, oavsett bakgrund, ska kunna medverka och bidra i programmets olika delar på lika villkor och ha samma fö rutsä ttningar att nå inflytande i
utvecklingsarbetet och få tillgå ng till de resurser som erbjuds. Ingen få r diskrimineras på grund av kö n, ras, etniskt ursprung, religion eller ö vertygelse,
funktionsnedsä ttning, å lder eller sexuell lä ggning.
Fö r att jä mstä lldhet, icke-diskriminering och tillgä nglighet ska genomsyra insatserna inom programmet ska de insatser som genomfö rs frä mja jä mstä lldhet
fö r kvinnor och mä n. Insatserna inom må let avser att ö ka delaktigheten och medskapandet i bå de framtagande och genomfö rande. Frå gor avseende
jä mstä lldhet, inkludering och icke-diskriminering kommer att bedö mas i relation till respektive insats
Indikation på sä rskilda territorier som fokuseras, inklusive planerad anvä ndningen av territoriella verktyg
2 000 tecken (exklusive mellanslag)
Insatsen ä r nationell i sin geografiska omfattning och fö rutses inte genomfö ras genom territoriella verktyg. Dä remot kommer samverkan med internationella
miljö er att stö ttas om samverkan leder till tillvä xt och utveckling i det aktuella områ det i Sverige.
Interregionala, grä nsregionala och transnationella å tgä rder
2 000 tecken (exklusive mellanslag)
En intervention få r helt eller delvis genomfö ras i annat land, ä ven utanfö r EU, under fö rutsä ttning att insatsen bidrar till det sä rskilda må let. Samarbete med
aktö rer i ett eller flera andra lä nder kan vara integrerat i ett projekt fö r att stä rka arbetet mot projektmå let. Samarbete med aktö rer i ett eller flera andra
lä nder kan också lä ggas till ett redan på gå ende projekt i form av ett på byggnadsprojekt, fö r att stä rka arbetet mot projektmå let. Bå da alternativen kan
anvä ndas fö r insatser i linje med exempelvis smart specialiseringsstrategier, Agenda 2030 eller EU:s strategi fö r Ostersjö regionen.
EU:s strategi fö r Ostersjö regionen ä r en viktig vä gledning fö r interregionala, grä nsö verskridande och transnationella å tgä rder. Samordning av insatser
mellan programmet och Ostersjö strategin ska eftersträ vas fö r att bidra till att mö ta regionens gemensamma utmaningar. Programmet ska bidra till
genomfö randet av EU:s strategi fö r Ostersjö regionen genom att insatser genomfö rs i samarbete med ett eller flera andra lä nder i Ostersjö regionen. De
interregionala, grä nsö verskridande och transnationella å tgä rder som genomfö rs inom må let fö rvä ntas fokusera på samarbete med smart specialisering som
grund fö r utmaningsdriven innovation och dä rmed dra nytta av kollektiva styrkor, gemensamma utmaningar och ta fram nya innovationsfokuserade
vä rdekedjemö jligheter.
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Den planerade anvä ndningen av finansieringsinstrument
Ingen anvä ndning av finansieringsinstrument i denna del.

20

2.A.2.1.2 Indikatorer
Tabell 2: Aktivitetsindikatorer
Prioritering

Särskilt mål

Fond

Region‐kategori

ID

Indikator

Mått‐enhet

Delmål 2024

Mål
2029

1

PO1:1

ERDF

Mer utvecklade

RCO 01

Organisationer som får stöd

Organisationer

26

75

Delmål 2024 – artikel 2.11 anger att delmå l ä r ett mellanliggande vä rde som ska uppnå s vid en viss tidpunkt under programperioden fö r en indikator som
ingå r i ett sä rskilt må l
Mål 2029 – artikel 2.10 anger att må l ä r ett på fö rhand ö verenskommet vä rde som ska uppnå s i slutet av programperioden fö r en indikator som ingå r i ett
sä rskilt må l.
Tabell 3: Resultatindikatorer
Priori

Särskilt mål

Fond

Regionkategori

ID

Indikator

Måttenhet

Baseline

tering
1

Referens‐

Mål 2029

Källa (200)

Kommentar (200)

75

Projekt

Rapporteras vart tredje å r

år
PO1:1

ERDF

Mer utvecklade

RCo05

Organisationer som utvecklar

Organisati

produkter, processer och

oner

0

2020

tjä nster

Mål 2029 – artikel 2.10 anger att må l ä r ett på fö rhand ö verenskommet vä rde som ska uppnå s i slutet av programperioden fö r en indikator som ingå r i ett
sä rskilt må l.
Artikel 17.3d ii, samt Art 37.2b
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2.A.2.3 Vä gledande fö rdelning av anslagna medel efter typ av intervention
Referens: Artikel 17.3d (vii) samt Annex 1, CPR
Tabell 4: Dimension 1 – interventionstyp
Stä rka samarbetet mellan nationell och regional nivå i alla delar av landet
Prioritering nr
1

Fond
ERDF

Regionkategori
Mer utvecklade

Särskilt mål
1.1

Kod
021

Belopp (EUR)
7 500 000

Tabell 5: Dimension 2 – finansieringsform
Stä rka samarbetet mellan nationell och regional nivå i alla delar av landet
Prioritering nr
1

Fond
ERDF

Regionkategori
Mer utvecklade

Särskilt mål
1:1

Kod
021

Belopp (EUR)
7 500 000

Tabell 6: Dimension 3 – territoriell genomförandemekanism och territoriell
inriktning25
Stä rka samarbetet mellan nationell och regional nivå i alla delar av landet
Prioritering nr
1

25

Fond
ERDF

Regionkategori
Mer utvecklade

Särskilt mål
1:1

Kod
021

Belopp (EUR)
7 500 000

Koder fö r territoriell genomfö randemekanism och territoriell inriktning å terfinns i Annex I till CPR

2.A.2 Särskilt mål 1:3 Förbättra de små och medelstora företagens tillväxt och konkurrenskraft
2.A.2.1 Fondernas interventioner
8 000 tecken (exklusive mellanslag)
Insatserna inom detta må l ska fö rbä ttra de små och medelstora fö retagnes tillvä xt och konkurrenskraft genom att koppla nationella och regionala aktö rer till
ett prioriterat områ de i en region.
Fö r att Sverige ska kunna vara internationellt konkurrenskraftigt bö r Sverige, inom ramen fö r det nationella regionalfondsprogrammet, nationellt kraftsamla
på vå ra styrkeområ den och stä rka dessa genom ny kunskap och kompetens. Det ä r fö retagen som stå r fö r tillvä xten och dä rfö r ä r det av stö rsta vikt att vi
nationellt stö ttar de fö retag som finns inom ett områ de som ä r eller ä r på vä g att bli ett internationellt konkurrenskraftigt.
Må let ä r att stä rka små och medelstora fö retags konkurrenskraft i ett regionalt prioriterat områ de i Sverige. Fö r att lyckas med detta krä vs så vä l direkta
insatser mot fö retag som utveckling av stö dstrukturer fö r att etablera samverkan mellan olika aktö rer. Initiativ eller kluster av fö retag som ä r framgå ngsrika
attraherar nationella och internationella investeringar. 26Samtliga regioner har idag prioriterat i enlighet med smart specialisering. Fö r att fö retagen ska
kunna vä xa inom ett specifikt områ de krä vs tillgå ng på kunskap och kompetens inom digitalisering, affä rsutveckling, kompetensutveckling och
internationalisering. Det krä vs också ofta uppkoppling mot och stö d frå n nationella aktö rer fö r att gö ra fö retagen inom det specifika områ det internationellt
attraktiva. Ett exempel ä r investeringsfrä mjande dä r en nationell part tar ett samlat grepp om ett specifikt områ de i Sverige, istä llet fö r att varje enskild aktö r
eller region ska arbeta med detta.
Det ä r också viktigt att utveckla stö dstrukturer fö r fö retag. Det kan handla om att fö retagen behö ver stö d i form av strukturer, metoder eller hjä lp med
samverkan med andra aktö rer. Exempelvis kan det rö ra sig om innovationsprocesser och samverkan med forskningsaktö rer. Den kan också handla om att
fö retagsnä tverk och samverkan med andra fö retag. Det gä ller lå ngsiktiga satsningar som involverar flera aktö rer i syfte att gö ra fö retag attraktiva inom ett
specifikt områ de. Det lå ngsiktiga må let ä r ett hå llbart och konkurrenskraftigt Sverige genom att skapa internationellt konkurrenskraftiga satsningar och
fö retag som lockar till sig nationella och internationella aktö rer. Det ska ske genom samverkan mellan regionala initiativ prioriterade i regioners smarta
specialiseringsstrategier och nationella initiativ. Den fö rbä ttrade fö rmå gan innebä r ett ö kat nyttjande av kompetenser och resurser ö ver geografiska och
sektoriella grä nser.
Den intervention vi har anvä nt oss av ä r: 19) Stö d till innovationskluster och fö retagsnä tverk som i fö rsta hand gynnar små och medelstora fö retag
De huvudsakliga må lgrupperna
1 000 tecken (exklusive mellanslag)
26

S3-piloten, www.tillvaxtverket.se, Vinnvä xt, www.vinnova.se

Den huvudsakliga må lgruppen fö r insatserna inom detta må l ä r små och medelstora fö retag inom ett regionalt prioriterat områ de.
Fö r att nå ut till må lgruppen krä vs ibland också stö djande strukturer i form av organisationer som erbjuder stö d i form av till exempel samverkansprocesser,
metoder och strukturer. Exempel på så dana organisationer ä r klusterorganisationer, science parks, inkubatorer med flera. Detta ä r en sekundä r må lgrupp.
Ytterligare en (sekundä r) må lgrupp ä r nationella aktö rer som stö ttar fö retagen inom ett prioriterat områ de.
Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination
2 000 tecken (exklusive mellanslag)
Alla, oavsett bakgrund, ska kunna medverka och bidra i programmets olika delar på lika villkor och ha samma fö rutsä ttningar att nå inflytande i
utvecklingsarbetet och få tillgå ng till de resurser som erbjuds. Ingen få r diskrimineras på grund av kö n, ras, etniskt ursprung, religion eller ö vertygelse,
funktionsnedsä ttning, å lder eller sexuell lä ggning.
Fö r att jä mstä lldhet, icke-diskriminering och tillgä nglighet ska genomsyra insatserna inom programmet ska de insatser som genomfö rs frä mja jä mstä lldhet
fö r kvinnor och mä n. Insatserna inom må let avser att ö ka delaktigheten och medskapandet i bå de framtagande och genomfö rande. Frå gor avseende
jä mstä lldhet, inkludering och icke-diskriminering kommer att bedö mas i relation till respektive insats.
Indikation på sä rskilda territorier som fokuseras, inklusive planerad anvä ndningen av territoriella verktyg
2 000 tecken (exklusive mellanslag)
Insatsen ä r nationell i sin geografiska omfattning och fö rutses inte genomfö ras genom territoriella verktyg.
Interregionala, grä nsregionala och transnationella å tgä rder
2 000 tecken (exklusive mellanslag)
En intervention få r helt eller delvis genomfö ras i annat land, ä ven utanfö r EU, under fö rutsä ttning att insatsen bidrar till det sä rskilda må let. Samarbete med
aktö rer i ett eller flera andra lä nder kan vara integrerat i ett projekt fö r att stä rka arbetet mot projektmå let. Samarbete med aktö rer i ett eller flera andra
lä nder kan också lä ggas till ett redan på gå ende projekt i form av ett på byggnadsprojekt, fö r att stä rka arbetet mot projektmå let. Bå da alternativen kan
anvä ndas fö r insatser i linje med exempelvis smart specialiseringsstrategier, Agenda 2030 eller EU:s strategi fö r Ostersjö regionen.
EU:s strategi fö r Ostersjö regionen ä r en viktig vä gledning fö r interregionala, grä nsö verskridande och transnationella å tgä rder. Samordning av insatser
mellan programmet och Ostersjö strategin ska eftersträ vas fö r att bidra till att mö ta regionens gemensamma utmaningar. Programmet ska bidra till
genomfö randet av EU:s strategi fö r Ostersjö regionen genom att insatser genomfö rs i samarbete med ett eller flera andra lä nder i Ostersjö regionen. De
interregionala, grä nsö verskridande och transnationella å tgä rder som genomfö rs inom må let fö rvä ntas fokusera på samarbete med smart specialisering som
grund fö r utmaningsdriven innovation och dä rmed dra nytta av kollektiva styrkor, gemensamma utmaningar och ta fram nya innovationsfokuserade
vä rdekedjemö jligheter.
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Den planerade anvä ndningen av finansieringsinstrument
Ingen anvä ndning av finansieringsinstrument i denna del.
.A.2.1.2 Indikatorer
Tabell 2: Aktivitetsindikatorer
Prioritering

Särskilt mål

Fond

Region‐kategori

PO1:3

ERDF

Mer utvecklade

ID

Indikator

Mått‐enhet

Delmål 2024

Mål
2029

1

RCO 01

Antal företag som får stöd

Företag

58

195

Delmål 2024 – artikel 2.11 anger att delmå l ä r ett mellanliggande vä rde som ska uppnå s vid en viss tidpunkt under programperioden fö r en indikator som
ingå r i ett sä rskilt må l
Mål 2029 – artikel 2.10 anger att må l ä r ett på fö rhand ö verenskommet vä rde som ska uppnå s i slutet av programperioden fö r en indikator som ingå r i ett
sä rskilt må l.
Tabell 3: Resultatindikatorer Stockholm, Små land och Oarna, Ostra Mellansverige, Norra Mellansverige, Vä stsverige, Skå ne-Blekinge (exempel)
Prioritering

Särskilt

1

PO1:3

Fond

Regionkategori

ID

Indikator

Måttenhet

Baseline

Referens‐
år

2029

(200)

ERDF

Mer utvecklade

SWR01

Antal företag som utvecklar

Fö retag

0

2020

58,5

Projekt

mål
produkter, processer och

Mål

Källa

Kommentar (200)
Rapporteras vart tredje
å r

affärsmodeller

Mål 2029 – artikel 2.10 anger att må l ä r ett på fö rhand ö verenskommet vä rde som ska uppnå s i slutet av programperioden fö r en indikator som ingå r i ett
sä rskilt må l.
Artikel 17.3d ii, samt Art 37.2b
.A.2.3 Vä gledande fö rdelning av anslagna medel efter typ av intervention
Referens: Artikel 17.3d (vii) samt Annex 1, CPR
Tabell 4: Dimension 1 – interventionstyp
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Stä rka samarbetet mellan nationell och regional nivå i alla delar av landet
Prioritering nr

Fond
ERDF

Regionkategori
Mer utvecklade

Särskilt mål
1:3

Kod
19

Belopp (EUR)
7 500 000

Tabell 5: Dimension 2 – finansieringsform
Stä rka samarbetet mellan nationell och regional nivå i alla delar av landet
Prioritering nr
1

Fond
ERDF

Regionkategori
Mer utvecklade

Särskilt mål
1:3

Kod
19

Belopp (EUR)
7 500 000

Tabell 6: Dimension 3 – territoriell genomförandemekanism och territoriell inriktning27
Stä rka samarbetet mellan nationell och regional nivå i alla delar av landet
Prioritering nr
1

Fond
ERDF

Regionkategori
Mer utvecklade

Särskilt mål
1:3

Kod
19

Belopp (EUR)
750 000

2.A.2 Stärkt kapitalförsörjning av företagande för klimatomställning
300 tecken (exklusive mellanslag)

2.A.2 Särskilt mål 2:1 Ett grönare och koldioxid‐snålare Europa genom att främja energieffektivitet
2.A.2.1 Fondernas interventioner
8 000 tecken (exklusive mellanslag)
Nationella regionalfondsprogrammet fö rutser anvä ndning av finansieringsinstrument fö r att tillhandahå lla marknadskompletterande finansiering av små
och medelstora fö retag som bidrar till klimatomstä llning. Detta kan gä lla miljö teknikfö retag som arbetar med fö rsä ljning av existerande miljö tekniska
27

Koder fö r territoriell genomfö randemekanism och territoriell inriktning å terfinns i Annex I till CPR
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lö sningar likvä l som fö retag som utvecklar nya miljö tekniska innovationer. Det kan inkludera fö retag som inte arbetar med miljö teknik per se men som vill
stä lla om verksamheten fö r att bidra till klimatomstä llning. Det kan ä ven inkludera fö retag som utvecklar affä rsmodeller med bidrag till klimatomstä llning
till exempel så kallade cirkulä ra fö retag.
Ambitionen ä r en breddning och utveckling av den insatsmodell som implementeras inom ramen fö r nationella regionalfondsprogrammet under
programperioden 2014-2020. Denna fokuserade på miljö teknisk innovation medan nya insatser riktar sig bredare till små och medelstora fö retag i tidiga
utvecklingsfaser som bidrar till klimatomstä llning.
Interventionstyp 027 - Stö d till fö retag som tillhandahå ller tjä nster som bidrar till en koldioxidsnå l ekonomi och motstå ndskraft mot klimatfö rä ndringar:
Insatser ska bidra till stä rkt kapitalfö rsö rjning av små och medelstora fö retag som bidrar till klimatomstä llning. Detta rö r finansiering av investeringar fö r
utveckling av teknik, processer, affä rsmodeller, produkter eller tjä nster som bidrar till klimatomstä llning.
Den fö rsta generationernas regionala riskkapitalfonder, fö rvaltade av Almi Invest, har successivt bö rjar investera i fö retag som bidrar till klimatomstä llning.
Detta flö de av propå er har fonderna delvis kunnat hantera. Delvis har segmentet utmanat fonderna i de fall miljö tekniska investeringar krä ver expertis som
de regionala fondbolagen inte besitter. I Sverige har etableringen av offentliga Almi Invest Green Tech 2016 inom programperioden 2014-2020 genom det
nationella programmet, bidragit till att i del kompensera fö r bortfallet av privata finansiä rer samt avsaknaden av specialisering i de offentliga regionala
riskkapitalfonderna. 28
Tillkomsten av fler privata riskkapitalaktö rer inriktade på miljö teknik samt aviserade kreditgarantier fö r grö na investeringar kan bidrag till
kapitalfö rsö rjningen av må lgruppen. Dock fö rutser Tillvä xtverket att behov kommer att bestå sä rskilt i tidigare utvecklingsfaser. Ett bredare må lgruppsfokus
innebä r mö jligheten att inkludera fler grupper av små och medelstora fö retag med betydelsefulla bidrag till klimatomstä llning. Inkluderingen av
miljö teknikfö retag i må lgruppen mö ter behovet av kontinuitet i finansiering av innovation som krä vs fö r att mö ta klimatmå len. Insatser fö rutses med detta
kunna bidra till bå de uppskalning av existerande lö sningar samt utveckling av nya lö sningar fö r klimatomstä llning. 29
Insatser genom nationella programmet ska mö ta må lgruppens finansieringsbehov som karaktä riseras av faktorer på nationell snarare ä n regional nivå .
Insatser kan utnyttja mö jligheter till privata intermediä rer i genomfö randet samt privat kompletterande finansiering ä ven på fondnivå . Detta kan ö ka det
investeringsbara kapitalet. Regionalfondens programbidrag inklusive nationell medfinansiering avses kunna fungera som en grundplå t av kapital som kan
locka in privata medfinansiä rer. Det kan i så fall leda till en stö rre och mer kostnadseffektiv insats genomfö rd med offentliga medel. Detaljer om ramar och
utformning artikuleras i Tillvä xtverkets fö rhandsbedö mning fö r finansieringsinstrument infö r programperioden 2021-2027.30
De huvudsakliga må lgrupperna
1 000 tecken (exklusive mellanslag)
Tillvä xtverket, ”Fö rhandsbedö mning finansieringsinstrument infö r ERUF 2021-2027”, 2021.
Tillvä xtverket, ”Fö rhandsbedö mning finansieringsinstrument infö r ERUF 2021-2027”, 2021.
30 Tillvä xtverket, ”Fö rhandsbedö mning finansieringsinstrument infö r ERUF 2021-2027”, 2021.
28
29

27

Må lgruppen ä r små och medelstora fö retag som bidrar till klimatomstä llning.
Exempel på fö retag som fö rutses dra nytta av insatser ä r (men inte uteslutande):
 Små och medelstora fö retag som bidrar till klimatomstä llning och som har svå rt att få extern kreditfinansiering eller riskkapital.
 Fö retag i tidiga utvecklingsfaser som behö ver riskvilligt kapital fö r utveckling av innovativ miljö teknik med lå nga ledtider.
 Fö retag som utvecklar nya, exempelvis cirkulä ra, affä rsmodeller.
 Fö retag som sö ker stä lla om existerande produktion eller distribution till mer klimatvä nliga format.
Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination31
2 000 tecken (exklusive mellanslag)
Insatser fö rutses genomfö ras genom mandat till av Finansinspektionen och EU reglerade och certifierade aktö rer inom finansindustrin. Jä mstä lldhet,
inkludering och icke-diskriminering ä r reglerade fö r finansindustrins aktö rer. Fö ljsamhet med Europeiska unionens fö rdrag avseende dessa horisontella
kriterier kommer att sä kerstä llas i avtalsskrivande med genomfö rande aktö rer.
Indikation på sä rskilda territorier som fokuseras, inklusive planerad anvä ndningen av territoriella verktyg
2 000 tecken (exklusive mellanslag)
Insatser ä r nationella i sin geografiska omfattning och fö rutses inte genomfö ras genom territoriella verktyg.
Interregionala, grä nsregionala och transnationella å tgä rder
2 000 tecken (exklusive mellanslag)
Insatser fö rutses inte innefatta nå gra interregionala, grä nsregionala eller transnationella å tgä rder
Den planerade anvä ndningen av finansieringsinstrument
2 000 tecken (exklusive mellanslag)
Insatser fö rutses utfö ras genom allokering av investeringsmandat till riskkapitalaktö rer med fö rmå ga att stö dja och utveckla fö retagande fö r
klimatomstä llning. Mandaten verkstä lls genom kapitalallokering frå n programbidraget samt eventuell kompletterande finansiering till fonder fö r
investeringar genom ä garkapital eller ä garkapitalsliknande instrument.
Anvä ndningen av finansieringsinstrument fö r klimatomstä llning bö r ha ett så brett fokus som mö jligt och så lå nga tidsramar som mö jligt, fö r att kunna agera
flexibelt mellan må lgrupper, faser och finansieringsverktyg. Detta ä r ä ven av vikt fö r att kunna attrahera privat medfinansiering på alla nivå er.
Fokus på klimatomstä llning ska sä kerstä llas i genomfö rande av insatser. Antalet fö retag som finansieras, volymen investeringar samt attraherad privat
Art 3 Fö rdraget om Europeiska Unionen (TEU), Art. 10 Fö rdraget om Europeiska unionens funktionssä tt (TFEU), art 5 TEU, Art 9 Konventionen om rä ttigheter fö r personer med
funktionsnedsä ttning.

31
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medfinansiering ska vara en del av lö pande uppfö ljning. Dä rtill bö r insatser utvä rderas med avseende på effekter i relation till klimatomstä llning.
Specifikation av ramar fö r insatser artikuleras i Tillvä xtverkets fö rhandsbedö mning fö r finansieringsinstrument infö r programperioden 2021-2027.32
2.A.2.1.2 Indikatorer
Tabell 2: Aktivitetsindikatorer: Kapitalfö rsö rjning av fö retagande fö r klimatomstä llning
Prioritering
2

Särskilt mål

Fond

Region‐kategori

2:1

ERDF

Mer utvecklade

ID
RCO 03

Indikator

Mått‐enhet

Företag som får stöd genom

Antal

finansieringsinstrument

företag

Delmål 2024

Mål 2029

18

54

Delmål 2024 – artikel 2.11 anger att delmå l ä r ett mellanliggande vä rde som ska uppnå s vid en viss tidpunkt under programperioden fö r en indikator som
ingå r i ett sä rskilt må l
Mål 2029 – artikel 2.10 anger att må l ä r ett på fö rhand ö verenskommet vä rde som ska uppnå s i slutet av programperioden fö r en indikator som ingå r i ett
sä rskilt må l.
Tabell 3: Resultatindikatorer: Kapitalfö rsö rjning av fö retagande fö r klimatomstä llning
Priori

Särskilt mål

Fond

Regionkategori

ID

Indikator

Måttenhet

Baseline

tering
2

Referens‐

Mål 2029

Källa (200)

Kommentar (200)

574

Projekt

Rapporteras vart tredje å r

år

2:1

ERDF

Mer utvecklade

RCR 02

Privata investeringar som matchar offentligt stöd från finansieringsinstrument

Miljoner

0

2020

kronor

Mål 2029 – artikel 2.10 anger att må l ä r ett på fö rhand ö verenskommet vä rde som ska uppnå s i slutet av programperioden fö r en indikator som ingå r i ett
sä rskilt må l.
Artikel 17.3d ii, samt Art 37.2b

32

Tillvä xtverket, ”Fö rhandsbedö mning finansieringsinstrument infö r ERUF 2021-2027”, 2021.
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2.A.2.3 Vä gledande fö rdelning av anslagna medel efter typ av intervention
Referens: Artikel 17.3d (vii) samt Annex 1, CPR
Tabell 4: Dimension 1 – interventionstyp
Kapitalfö rsö rjning av fö retagande fö r klimatomstä llning
Prioritering nr
2

Fond
ERDF

Regionkategori
Mer utvecklade

Särskilt mål
2:1

Kod
027

Belopp (EUR)
25 000 000

Kod
02

Belopp (EUR)
25 000 000

Tabell 5: Dimension 2 – finansieringsform
Kapitalfö rsö rjning av fö retagande fö r klimatomstä llning
Prioritering nr
2

Fond
ERDF

Regionkategori
Mer utvecklade

Särskilt mål
2:1

Tabell 6: Dimension 3 – territoriell genomförandemekanism och territoriell
inriktning33
Kapitalfö rsö rjning av fö retagande fö r klimatomstä llning
Prioritering nr
2

33

Fond
ERDF

Regionkategori
Mer utvecklade

Särskilt mål

Kod

Belopp (EUR)

Koder fö r territoriell genomfö randemekanism och territoriell inriktning å terfinns i Annex I till CPR

2.A.1 Stärka innovations‐ och utvecklingskapaciteten samt lärandet i och mellan städer
300 tecken (exklusive mellanslag)

2.A.2 Särskilt mål 1:1 Förbättra forsknings‐ och innovationskapaciteten och användningen av
avancerad teknik
2.A.2.1 Fondernas interventioner
Relaterade typer av å tgä rder (Interventioner)
8 000 tecken (exklusive mellanslag)
Insatserna inom detta må l ska skapa en ö kad delaktighet och engagemang genom framtagande av så
kallade integrerade territoriella strategier. Genom att engagera brett i framtagandet och sedermera i
genomfö randet av dessa strategier stä rks de lokala myndigheternas utvecklings- och
innovationskapacitet och mö jlighet att leda omstä llningsarbetet mot hå llbara stä der.
Stä derna ä r plattformar fö r innovation och genom att involvera forskningscentrum,
utbildningsinstanser, nä ringsliv och ideell sektor i framtagande av stä dernas integrerade territoriella
strategier, skapas mö jligheter till fö rbä ttrad forsknings- och innovationskapacitet samt anvä ndning
av avancerad teknik i genomfö randet av strategierna. Offentlig sektor ä r en vä rdefull
innovationsmiljö . Insatser behö vs fö r att mö jliggö ra fö r innovation, utveckla nya metoder och
arbetssä tt fö r samverkan fö r att myndigheternas utvecklings- och innovationskapacitet ska stä rkas.
Genom ett aktivt och brett samarbete i framtagandet och genomfö randet av integrerade territoriella
strategier mellan akademi, nä ringsliv, ideell sektor och forskningsorganisationer skapas intresse,
engagemang och nä tverk som stimulerar till nytä nkande. Dessa aktö rer behö ver ges mö jlighet att
delta i samskapande och ö ppna innovationsprocesser.
Insatserna inom detta må l ska mö jliggö ra samordning med European Urban Initiative samt
mö jliggö ra fö r deltagande och finansiering av projekt inom Horisont Europa och exempelvis
partnerskapet Driving Urban Transitions to a sustainable future. Insatserna ska ä ven mö jliggö ra
utbyte och lä rande med andra europeiska stä der inom exempelvis URBACT-programmet. Fokus fö r
dessa insatser ska baseras på stä dernas och stadsområ denas regionala sammanhang och expertis
inom respektive smart specialiseringsområ den. På så sä tt bidrar insatserna till att svensk kompetens
kommer till nytta internationellt och att svenska exempel visar att Sverige har en ledande
internationell roll inom hå llbar stadsutveckling samt bidrar till EUs mission om klimatneutrala och
smarta stä der.
Det handlar om att utveckla stödstrukturer som kan utveckla nya metoder och arbetssä tt fö r
samverkan och mö jliggö r bredare medverkan och inflytande i stä dernas hå llbara omstä llning.
Insatserna inom detta må l ska ä ven nyttjas i genomfö randet av de integrerade territoriella
strategierna. Exempelvis ska test- och demonstrationsmiljö er, så kallade testbä ddar, nyttjas och
utvecklas. Nä ringsliv och offentlig sektor bö r delta i samskapande och ö ppna innovationsprocesser.
På det sä ttet kan de utveckla och testa hå llbara varor och tjä nster som bidrar till omstä llning av
stä derna. En testbä dd eller demonstrationsmiljö ä r en fysisk eller virtuell miljö dä r fö retag, akademi
och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och infö rande av nya produkter, tjä nster,
processer eller organisatoriska lö sningar inom utvalda områ den34.
Det handlar ä ven hä r om att utveckla stödstrukturer dä r kunskaper och innovationer utbyts mellan
det offentliga, forskningscentrum och fö retag och optimerarar lö sningarna i
demonstrationsmiljö erna.
Det handlar också om att utveckla dessa miljöer och infrastruktur fö r att kunna genomfö ra
demonstrationer i virtuell- eller fysisk stadsmiljö .
34

Vinnova – vad ä r en testbä dd? https://www.vinnova.se/m/testbadd-sverige/

De huvudsakliga må lgrupperna
1 000 tecken (exklusive mellanslag)
Den huvudsakliga må lgruppen fö r insatserna inom detta må l ä r forskningscentrum, hö gre
utbildningsinstanser, nä ringsliv och ideell sektor. Fö r att nå ut till må lgrupperna behö vs insatser fö r
att utveckla stö djande strukturer i offentlig sektor. Offentlig sektor ä r en vä rdefull innovationsmiljö
och insatserna inom detta må l ska mö jliggö ra nya metoder och arbetssä tt fö r samverkan mellan
må lgrupperna och offentlig sektor. Insatserna ska i fö rsta hand bidra till att stä rka och utveckla
befintliga strukturer och initiativ inom prioriterade områ den.
Potentiella stö dmottagare fö r insatserna ä r offentlig sektor, offentliga forskningscentrum, hö gre
utbildningsinstanser, fö retag och ideell sektor.
Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination35
2 000 tecken (exklusive mellanslag)
Alla, oavsett bakgrund, ska kunna medverka och bidra i programmets olika delar på lika villkor och
ha samma fö rutsä ttningar att nå inflytande i utvecklingsarbetet och få tillgå ng till de resurser som
erbjuds. Ingen få r diskrimineras på grund av kö n, ras, etniskt ursprung, religion eller ö vertygelse,
funktionsnedsä ttning, å lder eller sexuell lä ggning. En inkluderande stadsutvecklingsprocess ö kar
fö rutsä ttningarna fö r att de miljö er som skapas fö rmå r mö ta den må ngfald som finns i befolkningen.
Inkludering utifrå n ett stadsutvecklingsperspektiv handlar alltså om så vä l process som utfall.
Insatserna inom må let avser att ö ka delaktigheten och medskapandet i bå de framtagande och
genomfö rande. Frå gor avseende jä mstä lldhet, inkludering och icke-diskriminering kommer att
bedö mas i relation till respektive insats.
Indikation på sä rskilda territorier som fokuseras, inklusive planerad anvä ndningen av territoriella
verktyg
2 000 tecken (exklusive mellanslag)
Samtliga må l inom hå llbar stadsutveckling kommer att genomfö ras som integrerade territoriella
investeringar. Programmet kommer att genomfö ras genom framtagande av territoriella strategier
som antingen kan vara inriktade på en eller flera stä der i kommunö verskridande strukturer och
funktionella samband eller på stä der i nä tverk. Insatserna som sker ska syfta till att ge effekt i den
geografin som strategin definierar. Strategierna behö ver ha utå triktat perspektiv och beakta
ö msesidiga beroenden och relationer mellan olika rumsliga och administrativa skalor och se den i
strategin definierade geografin i ett stö rre geografiskt sammanhang. Strategierna ska stimulera
samverkan mellan olika nivå er och aktö rer, bidra till sektorssamordning och frä mja synergieffekter
mellan finansieringskä llor.
I ett fö rsta steg kommer ett urval av stä der som ska genomfö ra programmet gö ras. Programmet
kommer att erbjuda finansiering fö r framtagande av integrerade territoriella strategier. Strategierna
ska sä kerstä lla lokal anpassning och ä garskap av insatserna samt att investeringar och insatser utgö r
del av en lå ngsiktig strategi som beaktar det faktum att den byggda miljö n utgö r del av ett komplext
system. I ett andra steg kommer ett urval gö ras utifrå n vilka strategier som beviljas finansiering fö r
genomfö randet av strategierna. En nationellt samordnande organisation ska sä kerstä lla lå ngsiktighet
och kontinuitet vid genomfö randet av programmet. Den kommer att samla olika aktö rer som ska
fungera stö d vid genomfö randet av programmet. Den nationella samordningsorganisationen kommer
agera stö d till fö rvaltande myndighet i urval av stä der samt bedö mning av insatser som genomfö rs
inom programmet.
En nationellt samordnande organisation ska sä kerstä lla lå ngsiktighet och kontinuitet vid
genomfö randet av programmet. Den nationella samordningsorganisationen kommer att samla olika
Art 3 Fö rdraget om Europeiska Unionen (TEU), Art. 10 Fö rdraget om Europeiska unionens funktionssä tt (TFEU), art
5 TEU, Art 9 Konventionen om rä ttigheter fö r personer med funktionsnedsä ttning.

35
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aktö rer som ska fungera som ett strategiskt process- och kunskapsstö d vid genomfö randet av
programmet. Detta inbegriper bland annat att koppla samman arbetet med hå llbar stadsutveckling i
Sverige med olika fonder och investeringskä llor inom så vä l EU som i Sverige, driva på
kunskapsutveckling och sprida lä rdomar och erfarenheter frå n olika insatser med inriktning på
hå llbar stadsutveckling.
Interregionala, grä nsregionala och transnationella å tgä rder
2 000 tecken (exklusive mellanslag)
En intervention få r helt eller delvis genomfö ras i annat land, ä ven utanfö r EU, under fö rutsä ttning att
insatsen bidrar till det sä rskilda må let. Samarbete med aktö rer i ett eller flera andra lä nder kan vara
integrerat i ett projekt fö r att stä rka arbetet mot projektmå let. Samarbete med aktö rer i ett eller flera
andra lä nder kan också lä ggas till ett redan på gå ende projekt i form av ett på byggnadsprojekt, fö r att
stä rka arbetet mot projektmå let. Bå da alternativen kan anvä ndas fö r insatser i linje med exempelvis
smart specialiseringsstrategier, Agenda 2030 eller EU:s strategi fö r Ostersjö regionen.
EU:s strategi fö r Ostersjö regionen ä r en viktig vä gledning fö r interregionala, grä nsö verskridande och
transnationella å tgä rder. Samordning av insatser mellan programmet och Ostersjö strategin ska
eftersträ vas fö r att bidra till att mö ta regionens gemensamma utmaningar. Programmet ska bidra till
genomfö randet av EU:s strategi fö r Ostersjö regionen genom att insatser genomfö rs i samarbete med
ett eller flera andra lä nder i Ostersjö regionen. De interregionala, grä nsö verskridande och
transnationella å tgä rder som genomfö rs inom må let fö rvä ntas fokusera på samarbete med smart
specialisering som grund fö r utmaningsdriven innovation och dä rmed dra nytta av kollektiva styrkor,
gemensamma utmaningar och ta fram nya innovationsfokuserade vä rdekedjemö jligheter.
Insatserna ska strä va efter att bidra till, och samordnas med European Urban Initiative samt
mö jliggö ra fö r deltagande och finansiering av projekt inom Horisont Europa. Under programperioden
2014–2020 har relativt få svenska stä der nyttjat de nä tverk och utbyte som URBACT-programmet
mö jliggö r. Insatserna ska dä rfö r ä ven mö jliggö ra ett utö kat utbyte och lä rande med andra europeiska
stä der genom exempelvis URBACT-programmet. Insatserna ska ä ven bidra till EUs mission om
klimatneutrala och smarta stä der och fö resprå ka europeiskt utbyte genom det.
Den planerade anvä ndningen av finansieringsinstrument
2 000 tecken (exklusive mellanslag)
Det ä r inte aktuellt med anvä ndning av finansieringsinstrument inom det sä rskilda må let.
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2.A.2.1.2 Indikatorer
Tabell 2: Aktivitetsindikatorer fö r sä rskilt må l 1:1 Fö rbä ttra forsknings- och innovationskapaciteten och anvä ndningen av avancerad teknik
Prioritering

Särskilt mål

Fond

Region‐kategori

ID

Indikator

Mått‐enhet

Delmål 2024

Mål 2029

3

1:1

ERDF

Mer utvecklade

RCO 75

Antal integrerade strategier för stadsutveckling

strategier

15

15

3

1:1

ERDF

Mer utvecklade

SWO 01

Antal organisationer som får stöd

Projekt

12

21

3

1:1

ERDF

Mer utvecklade

SWO 02

Investeringar i MSEK

MSEK

3 834 152 €

13 693 400
€

Delmål 2024 – artikel 2.11 anger att delmå l ä r ett mellanliggande vä rde som ska uppnå s vid en viss tidpunkt under programperioden fö r en indikator som
ingå r i ett sä rskilt må l
Mål 2029 – artikel 2.10 anger att må l ä r ett på fö rhand ö verenskommet vä rde som ska uppnå s i slutet av programperioden fö r en indikator som ingå r i ett
sä rskilt må l.
Tabell 3: Resultatindikatorer fö r sä rskilt må l 1:1 Fö rbä ttra forsknings- och innovationskapaciteten och anvä ndningen av avancerad teknik
Priori

Särskilt mål

Fond

Regionkategori

ID

Indikator

Måttenhet

Baseli

Referens‐

ne

år

intressenter

0

användare

0

tering
3

1:1

ERDF

Mer utvecklade

RCR76

Antal intressenter som deltar i

Mål 2029

Källa (200)

Kommentar (200)

2020

294

Projekt

Rapporteras vart tredje å r

2020

280

Projekt

Rapporteras vart tredje å r

förberedelserna och
genomförandet av strategier
för stadsutveckling
3

1:1

ERDF

Mer utvecklade

SWR04

Användare av utvecklad
miljö/infrastruktur

Mål 2029 – artikel 2.10 anger att må l ä r ett på fö rhand ö verenskommet vä rde som ska uppnå s i slutet av programperioden fö r en indikator som ingå r i ett
sä rskilt må l.
Artikel 17.3d ii, samt Art 37.2b

2.A.2.3 Vä gledande fö rdelning av anslagna medel efter typ av intervention
Referens: Artikel 17.3d (vii) samt Annex 1, CPR
Tabell 4: Dimension 1 – interventionstyp (50% av budget för prioriteringen)
Sä rskilt må l 1:1 Fö rbä ttra forsknings- och innovationskapaciteten och anvä ndningen av
avancerad teknik
Prioritering
nr
3

Fond

Regionkategori

Särskilt mål

Kod

ERDF

Mer utvecklade

1:1

009 Forskning och
innovation i offentliga
forskningscentrum,
högre utbildning och
kompetenscentrum,
inklusive nätverkande

Belopp
(EUR)
13 324 720 €
(100 %)

Tabell 5: Dimension 2 – finansieringsform
Sä rskilt må l 1:1 Fö rbä ttra forsknings- och innovationskapaciteten och anvä ndningen av
avancerad teknik
Prioritering nr
3

Fond
ERDF

Regionkategori
Mer utvecklade

Särskilt mål
1:1

Kod
01

Belopp (EUR)
13 324 720 €
(100%)

Tabell 6: Dimension 3 – territoriell genomförandemekanism och territoriell
inriktning36
Sä rskilt må l 1:1 Fö rbä ttra forsknings- och innovationskapaciteten och anvä ndningen av
avancerad teknik
Prioritering nr
3

ERDF

Regionkategori
Mer utvecklade

Särskilt mål
1:1

Kod
12

3

ERDF

Mer utvecklade

1:1

13

36

Fond

Belopp (EUR)
8 794 315 €
(66%)
4 530 405 €
(34%)

Koder fö r territoriell genomfö randemekanism och territoriell inriktning å terfinns i Annex I till CPR

2.A.2 Särskilt mål 1:2 Säkra nyttan av digitaliseringen för invånare, företag och myndigheter
2.A.2.1 Fondernas interventioner
Relaterade typer av å tgä rder (Interventioner)
8 000 tecken (exklusive mellanslag)
Insatserna inom detta må l ska skapa fö rutsä ttningar fö r att digitaliseringens mö jligheter och
relaterad teknik implementeras i en snabbare takt. Att svenska stä der nyttjar potentialen fö r
ekonomisk utveckling och innovativ stadsplanering som digitaliseringen skapar. Digitaliseringen har
potential att stä rka, komplettera och ö verbrygga brister i den byggda miljö n. Bland annat genom nya
kommunikationsmedel och nya sä tt att stä rka tillgå ngen till service och mö tesplatser, men också
genom att underlä tta en mer effektiv och hå llbar resursanvä ndning. Att sä kra nyttan av
digitaliseringen ä r avgö rande fö r att stimulera ekonomisk, social och miljö mä ssigt hå llbar utveckling.
Insatserna ska stö dja Europas digitala politik och initiativ och på skynda ö vergå ngen till hå llbarhet fö r
stä der och samhä llen. De kan med fö rdel komplettera insatser inom programmet Digitala Europa.
Insatserna bö r bygga vidare på befintliga strukturer och kompetenser inom utpekade digitala hubbar
och utifrå n regionala smarta specialiseringsstrategier.
Insatserna ska också bidra till att digitaliseringens potential anvä nds i planeringsprocessen i syfte att
samla in, sortera, visualisera och analysera information om den byggda miljö ns form och funktion.
Olika indikatorer och data kan bland annat skapa fö rstå else fö r hur byggda strukturer på verkar
tillgå ngen till resurser, till exempel service, kommunikationer, parker och grö nområ den. Data
behö ver ses som en strategisk resurs fö r hå llbar statsutveckling. Digitaliseringen mö jliggö r mer
kvalitativ planering och anvä ndning av mark med mer blandade funktioner, ö kad variation av
boendeformer och fler delandelö sningar. En så dan fö rstå else underlä ttas av att samla
planeringsinformation i en gemensam digital miljö . Exempelvis finns det en ö kad anvä ndning av så
kallade ”digitala tvillingar” fö r att slå samman fysiska och virtuella objekt och utrymmen fö r att ö ka
den experimentella potentialen i design och planering.
Insatserna inom detta må l ska ä ven bidra till att digitaliseringen mö jliggö r nä rmare kontakt med
stadens invå nare och ger dem mö jlighet att forma sina stadsmiljö er genom digital demokrati.
Anvä ndning av digitala tjä nster och plattformar fö r samverkan mellan olika aktö rer kan ö ppna upp
fö r ö kat engagemang genom att bland annat erbjuda breddade kanaler fö r att på verka utformningen
av miljö er dä r mä nniskor bor och verkar. De kan stä rka mö jligheterna till ny kunskap och lä rande och
skapa fö rutsä ttningar fö r brett deltagande och involvering. Insatser fö r att inte skapa
integritetsproblem och digitalt utanfö rskap kan ä ven genomfö ras inom detta må l.
Det handlar om att utveckla stödstrukturer dä r nyttan av digitaliseringen fö r invå nare, fö retag och
myndigheter kan testas och experimenteras med. Det kan exempelvis handla om strukturer fö r att
samla in, sortera, visualisera och analysera information. Genom att synliggö ra samhä llsutmaningar
blir det enklare fö r fö retag, organisationer och enskilda att bidra med lö sningar genom datadriven
innovation och digital samverkan.
Det handlar också om att utveckla miljöer och infrastruktur fö r digitala tjä nster och plattformar fö r
att exempelvis ö ka anvä ndning av så kallade ”digitala tvillingar”.
De huvudsakliga må lgrupperna
1 000 tecken (exklusive mellanslag)
Den huvudsakliga må lgruppen fö r insatserna inom detta må l ä r offentlig sektor, forskningscentrum,
hö gre utbildningsinstanser, nä ringsliv, ideell sektor och invå nare. Fö r att nå ut till må lgrupperna
behö vs insatser fö r att utveckla stö djande strukturer i offentlig sektor. Kommuner, myndigheter och
andra offentliga aktö rer behö ver gö ra insatser fö r att underlä tta tillgå ngen till digitala lö sningar.
Offentlig sektor ä r en vä rdefull innovationsmiljö och insatserna inom detta må l ska mö jliggö ra nya
metoder och arbetssä tt fö r samverkan mellan må lgrupperna och offentlig sektor. Fö retag inom IKT,
tech och digitalisering, kan utveckla och kommersialisering nya digitala lö sningar genom

behovsdriven innovation, i samverkan med aktö rer inom offentlig sektor. Insatserna ska i fö rsta hand
bidra till att stä rka och utveckla befintliga strukturer och initiativ inom prioriterade områ den.
Potentiella stö dmottagare fö r insatserna ä r offentlig sektor, offentliga forskningscentrum, hö gre
utbildningsinstanser, fö retag och ideell sektor.
Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination37
2 000 tecken (exklusive mellanslag)
Alla, oavsett bakgrund, ska kunna medverka och bidra i programmets olika delar på lika villkor och
ha samma fö rutsä ttningar att nå inflytande i utvecklingsarbetet och få tillgå ng till de resurser som
erbjuds. Ingen få r diskrimineras på grund av kö n, ras, etniskt ursprung, religion eller ö vertygelse,
funktionsnedsä ttning, å lder eller sexuell lä ggning. En inkluderande stadsutvecklingsprocess ö kar
fö rutsä ttningarna fö r att de miljö er som skapas fö rmå r mö ta den må ngfald som finns i befolkningen.
Inkludering utifrå n ett stadsutvecklingsperspektiv handlar alltså om så vä l process som utfall.
Insatserna inom må let avser att ö ka delaktigheten och medskapandet i bå de framtagande och
genomfö rande. Frå gor avseende jä mstä lldhet, inkludering och icke-diskriminering kommer att
bedö mas i relation till respektive insats.
Indikation på sä rskilda territorier som fokuseras, inklusive planerad anvä ndningen av territoriella
verktyg
2 000 tecken (exklusive mellanslag)
Samtliga må l inom hå llbar stadsutveckling kommer att genomfö ras som integrerade territoriella
investeringar. Programmet kommer att genomfö ras genom framtagande av territoriella strategier
som antingen kan vara inriktade på en eller flera stä der i kommunö verskridande strukturer och
funktionella samband eller på stä der i nä tverk. Insatserna som sker ska syfta till att ge effekt i den
geografin som strategin definierar. Strategierna behö ver ha utå triktat perspektiv och beakta
ö msesidiga beroenden och relationer mellan olika rumsliga och administrativa skalor och se den i
strategin definierade geografin i ett stö rre geografiskt sammanhang. Strategierna ska stimulera
samverkan mellan olika nivå er och aktö rer, bidra till sektorssamordning och frä mja synergieffekter
mellan finansieringskä llor.
I ett fö rsta steg kommer ett urval av stä der som ska genomfö ra programmet gö ras. Programmet
kommer att erbjuda finansiering fö r framtagande av integrerade territoriella strategier. Strategierna
ska sä kerstä lla lokal anpassning och ä garskap av insatserna samt att investeringar och insatser utgö r
del av en lå ngsiktig strategi som beaktar det faktum att den byggda miljö n utgö r del av ett komplext
system. I ett andra steg kommer ett urval gö ras utifrå n vilka strategier som beviljas finansiering fö r
genomfö randet av strategierna. En nationellt samordnande organisation ska sä kerstä lla lå ngsiktighet
och kontinuitet vid genomfö randet av programmet. Den kommer att samla olika aktö rer som ska
fungera stö d vid genomfö randet av programmet. Den nationella samordningsorganisationen kommer
agera stö d till fö rvaltande myndighet i urval av stä der samt bedö mning av insatser som genomfö rs
inom programmet.
En nationellt samordnande organisation ska sä kerstä lla lå ngsiktighet och kontinuitet vid
genomfö randet av programmet. Den nationella samordningsorganisationen kommer att samla olika
aktö rer som ska fungera som ett strategiskt process- och kunskapsstö d vid genomfö randet av
programmet. Detta inbegriper bland annat att koppla samman arbetet med hå llbar stadsutveckling i
Sverige med olika fonder och investeringskä llor inom så vä l EU som i Sverige, driva på
kunskapsutveckling och sprida lä rdomar och erfarenheter frå n olika insatser med inriktning på
hå llbar stadsutveckling.
Interregionala, grä nsregionala och transnationella å tgä rder
2 000 tecken (exklusive mellanslag)
Art 3 Fö rdraget om Europeiska Unionen (TEU), Art. 10 Fö rdraget om Europeiska unionens funktionssä tt (TFEU), art
5 TEU, Art 9 Konventionen om rä ttigheter fö r personer med funktionsnedsä ttning.

37

37

En intervention få r helt eller delvis genomfö ras i annat land, ä ven utanfö r EU, under fö rutsä ttning att
insatsen bidrar till det sä rskilda må let. Samarbete med aktö rer i ett eller flera andra lä nder kan vara
integrerat i ett projekt fö r att stä rka arbetet mot projektmå let. Samarbete med aktö rer i ett eller flera
andra lä nder kan också lä ggas till ett redan på gå ende projekt i form av ett på byggnadsprojekt, fö r att
stä rka arbetet mot projektmå let. Bå da alternativen kan anvä ndas fö r insatser i linje med exempelvis
smart specialiseringsstrategier, Agenda 2030 eller EU:s strategi fö r Ostersjö regionen.
EU:s strategi fö r Ostersjö regionen ä r en viktig vä gledning fö r interregionala, grä nsö verskridande och
transnationella å tgä rder. Samordning av insatser mellan programmet och Ostersjö strategin ska
eftersträ vas fö r att bidra till att mö ta regionens gemensamma utmaningar. Programmet ska bidra till
genomfö randet av EU:s strategi fö r Ostersjö regionen genom att insatser genomfö rs i samarbete med
ett eller flera andra lä nder i Ostersjö regionen. De interregionala, grä nsö verskridande och
transnationella å tgä rder som genomfö rs inom må let fö rvä ntas fokusera på samarbete med smart
specialisering som grund fö r utmaningsdriven innovation och dä rmed dra nytta av kollektiva styrkor,
gemensamma utmaningar och ta fram nya innovationsfokuserade vä rdekedjemö jligheter.
Insatserna ska strä va efter att mö jliggö ra fö r deltagande och finansiering av projekt inom Horisont
Europa. Under programperioden 2014-2020 har relativt få svenska stä der nyttjat de nä tverk och
utbyte som URBACT-programmet mö jliggö r. Insatserna ska dä rfö r ä ven mö jliggö ra ett utö kat utbyte
och lä rande med andra europeiska stä der genom exempelvis URBACT-programmet. Insatserna ska
ä ven bidra till EUs mission om klimatneutrala och smarta stä der och fö resprå ka europeiskt utbyte
genom det. Insatserna bö r knyta an till nationella och europeiska digitala innovations hubbar fö r att
skapa lä rande och utbyte samt nya marknadsmö jligheter i digital ekonomi.
Den planerade anvä ndningen av finansieringsinstrument
2 000 tecken (exklusive mellanslag)
Det ä r inte aktuellt med anvä ndning av finansieringsinstrument inom det sä rskilda må let
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2.A.2.1.2 Indikatorer
Tabell 2: Aktivitetsindikatorer fö r sä rskilt må l 1:2 Sä kra nyttan av digitaliseringen fö r invå nare, fö retag och myndigheter
Prioritering

Särskilt mål

Fond

Region‐kategori

ID

Indikator

Mått‐enhet

Delmål 2024

Mål 2029

3

1:2

ERDF

Mer utvecklade

RCO 13

SWO 01 Antal organisationer som får stöd

organisationer

4

15

3

1:2

ERDF

Mer utvecklade

SWO02

Investeringar i MSEK

msek

2 798 191 €

9 993 540
€

Delmål 2024 – artikel 2.11 anger att delmå l ä r ett mellanliggande vä rde som ska uppnå s vid en viss tidpunkt under programperioden fö r en indikator som
ingå r i ett sä rskilt må l
Mål 2029 – artikel 2.10 anger att må l ä r ett på fö rhand ö verenskommet vä rde som ska uppnå s i slutet av programperioden fö r en indikator som ingå r i ett
sä rskilt må l.
Tabell 3: Resultatindikatorer fö r sä rskilt må l 1:2 Sä kra nyttan av digitaliseringen fö r invå nare, fö retag och myndigheter
Priori

Särskilt mål

Fond

Regionkategori

ID

Indikator

Måttenhet

Baseline

Referens‐

1:2

ERDF

Mer utvecklade

SWR 03

Användare av implementerade

användare

0

användare

0

tering
3

Mål 2029

Källa (200)

Kommentar (200)

2020

123

Projekt

Rapporteras vart tredje å r

2020

204

Projekt

Rapporteras vart tredje å r

år
stödstrukturer

3

1:2

ERDF

Mer utvecklade

SWR04

Användare av utvecklad
miljö/infrastruktur

Mål 2029 – artikel 2.10 anger att må l ä r ett på fö rhand ö verenskommet vä rde som ska uppnå s i slutet av programperioden fö r en indikator som ingå r i ett
sä rskilt må l.
Artikel 17.3d ii, samt Art 37.2b

2.A.2.3 Vä gledande fö rdelning av anslagna medel efter typ av intervention
Referens: Artikel 17.3d (vii) samt Annex 1, CPR
Tabell 4: Dimension 1 – interventionstyp (30% av budget för prioriteringen)
Sä rskilt må l 1:2 Sä kra nyttan av digitaliseringen fö r invå nare, fö retag och myndigheter
Prioritering
nr
3

Fond

Regionkategori

ERDF

Mer utvecklade

Särskilt
mål
1:2

Kod

Belopp (EUR)

011 IKT‐lösningar, e‐
tjänster och tillämpningar
för myndigheter.

7 994 832 €
(100%)

Tabell 5: Dimension 2 – finansieringsform
Sä rskilt må l 1:2 Sä kra nyttan av digitaliseringen fö r invå nare, fö retag och myndigheter
Prioritering nr
3

Fond
ERDF

Regionkategori
Mer utvecklade

Särskilt mål
1:2

Kod
01

Belopp (EUR)
7 994 832 €
(100%)

Tabell 6: Dimension 3 – territoriell genomförandemekanism och territoriell inriktning38
Sä rskilt må l 1:2 Sä kra nyttan av digitaliseringen fö r invå nare, fö retag och myndigheter
Prioritering nr
3

ERDF

Regionkategori
Mer utvecklade

Särskilt mål
1:2

Kod
12

3

ERDF

Mer utvecklade

1:2

13

38

Fond

Belopp (EUR)
5 276 589 €
(66 %)
2 718 243 €
(34 %)

Koder fö r territoriell genomfö randemekanism och territoriell inriktning å terfinns i Annex I till CPR

2.A.2 Särskilt mål 1:3 Förbättra de små och medelstora företagens tillväxt och
konkurrenskraft
2.A.2.1 Fondernas interventioner
Relaterade typer av å tgä rder (Interventioner)
8 000 tecken (exklusive mellanslag)
Insatserna inom detta må l ska fö rbä ttra de små och medelstora fö retagens tillvä xt och
konkurrenskraft genom att stä rka offentlig sektors fö rmå ga att agera kund och efterfrå ga hå llbara
lö sningar genom exempelvis offentlig upphandling. Flera fö retag ser offentliga myndigheter som
potentiella nyckelkunder fö r utveckling av innovationer och vä rdeerbjudanden till vä lfä rdens gagn.
Fö retagande som bygger på hö gteknologisk innovation, till exempel miljö teknik, men ä ven mindre
hö gteknologiska fö retag kan se sina fö rsta potentiella kunder i offentliga aktö rer som vå gar satsa på
nya lö sningar. Sociala fö retag och fö retag inom kulturella och kreativa nä ringar ä r exempel dä r
offentlig sektor ä r en potentiellt viktig partner och finansiä r fö r att kunna genomfö ra social
innovation inom så dant som arbetsmarknad, vå rd och omsorg, sociala insatser fö r utsatta
må lgrupper av stadens invå nare.
Det handlar om att utveckla stödstrukturer fö r att utveckla praxis och kravstä llning som en nyckel
till att ö ka efterfrå gan på nya hå llbara lö sningar och innovation.
Insatserna ska inom detta må l ä ven bidra till klimatneutrala och cirkulä ra affä rsmodeller och
vä rdekedjor i bland annat bygg- och anlä ggningssektorn och sektorer som bidrar till cirkulä r
ekonomi genom exempelvis lö sningar fö r behov inom vatten- och avloppsfö rsö rjning och offentlig
infrastruktur. Dagens stadsutveckling leder till stora uttag av nya jungfruliga och ä ndliga resurser och
ger upphov till mycket avfall och klimatpå verkan. Detta kan ä ndras genom att det stä lls krav på
byggnaders och anlä ggningars klimatpå verkan ur ett livscykelperspektiv. Insatserna ska ä ven bidra
till att cirkulä ra affä rsmodeller utvecklas och nyttjas inte bara vid nyproduktion utan ä ven vid
investeringar och i fö rvaltning av befintligt byggnadsbestå nd. Renoveringar må ste utfö ras med
varsamhet och med hä nsyn till kulturvä rden. Det gä ller ä ven energieffektivisering i ä ldre byggnader.39
Fö r en cirkulä r ekonomi behö vs kunskap och fä rdigheter kring exempelvis å terbruk av byggmaterial.
Anpassning av byggnader fö r nya funktioner och å teranvä ndning av material kan i sin tur hjä lpa till
att skydda kulturvä rden och vitalisera kulturmiljö er.40 Insatserna ska ä ven frä mja ö vergå ngen till en
cirkulä r ekonomi och minskat resursutnyttjande genom att frä mja innovationer och nya
affä rsmodeller och delandetjä nster kopplat till exempelvis transporter och bostä der. Hä r spelar små och medelstora fö retag en viktig roll fö r att driva på omstä llningen och utmana befintliga
affä rsmodeller och system.
Aven på detta områ de handlar det om att utveckla stödstrukturer fö r att utveckla praxis och
kravstä llning kring anlä ggning, byggnation och fö rvaltning av bebyggd miljö så vä l som fö r andra
branscher som exempelvis transporter och fastighet som en nyckel till nya lö sningar och innovation.
Det handlar ä ven om direkta insatser till företagen fö r affä rsutveckling, innovation och
vä rdeerbjudanden samt fö r utveckling och utbyte av forskning och innovation kring cirkulä ra
affä rsmodeller.
De huvudsakliga må lgrupperna
1 000 tecken (exklusive mellanslag)
Den huvudsakliga må lgruppen fö r insatserna inom detta må l ä r små och medelstora fö retag. Fö r att
nå ut till må lgrupperna behö vs insatser fö r att utveckla stö djande strukturer i offentlig sektor.
Kommuner, myndigheter och andra offentliga aktö rer behö ver stä rka sin fö rmå ga att skapa efterfrå ga
på hå llbara lö sningar genom att exempelvis agera kund genom offentlig upphandling. Offentlig sektor
39
40

Politik för gestaltad livsmiljö. Prop. 2017/18:110. s. 64 f.
Norska Riksantekvaren 2020. Høringsuttalelse fra Riksantikvaren – Klimakur 2030. s. 7 f.
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ä r en vä rdefull innovationsmiljö och insatserna inom detta må l ska mö jliggö ra nya metoder och
arbetssä tt fö r samverkan mellan må lgrupperna och offentlig sektor. Insatserna ska i fö rsta hand bidra
till att stä rka och utveckla befintliga strukturer och initiativ inom prioriterade områ den.
Potentiella stö dmottagare fö r insatserna ä r offentlig sektor, fö retag och ideell sektor.
Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination41
2 000 tecken (exklusive mellanslag)
Alla, oavsett bakgrund, ska kunna medverka och bidra i programmets olika delar på lika villkor och
ha samma fö rutsä ttningar att nå inflytande i utvecklingsarbetet och få tillgå ng till de resurser som
erbjuds. Ingen få r diskrimineras på grund av kö n, ras, etniskt ursprung, religion eller ö vertygelse,
funktionsnedsä ttning, å lder eller sexuell lä ggning. En inkluderande stadsutvecklingsprocess ö kar
fö rutsä ttningarna fö r att de miljö er som skapas fö rmå r mö ta den må ngfald som finns i befolkningen.
Inkludering utifrå n ett stadsutvecklingsperspektiv handlar alltså om så vä l process som utfall.
Insatserna inom må let avser att ö ka delaktigheten och medskapandet i bå de framtagande och
genomfö rande. Frå gor avseende jä mstä lldhet, inkludering och icke-diskriminering kommer att
bedö mas i relation till respektive insats.
Indikation på sä rskilda territorier som fokuseras, inklusive planerad anvä ndningen av territoriella
verktyg
2 000 tecken (exklusive mellanslag)
Samtliga må l inom hå llbar stadsutveckling kommer att genomfö ras som integrerade territoriella
investeringar. Programmet kommer att genomfö ras genom framtagande av territoriella strategier
som antingen kan vara inriktade på en eller flera stä der i kommunö verskridande strukturer och
funktionella samband eller på stä der i nä tverk. Insatserna som sker ska syfta till att ge effekt i den
geografin som strategin definierar. Strategierna behö ver ha utå triktat perspektiv och beakta
ö msesidiga beroenden och relationer mellan olika rumsliga och administrativa skalor och se den i
strategin definierade geografin i ett stö rre geografiskt sammanhang. Strategierna ska stimulera
samverkan mellan olika nivå er och aktö rer, bidra till sektorssamordning och frä mja synergieffekter
mellan finansieringskä llor.
I ett fö rsta steg kommer ett urval av stä der som ska genomfö ra programmet gö ras. Programmet
kommer att erbjuda finansiering fö r framtagande av integrerade territoriella strategier. Strategierna
ska sä kerstä lla lokal anpassning och ä garskap av insatserna samt att investeringar och insatser utgö r
del av en lå ngsiktig strategi som beaktar det faktum att den byggda miljö n utgö r del av ett komplext
system. I ett andra steg kommer ett urval gö ras utifrå n vilka strategier som beviljas finansiering fö r
genomfö randet av strategierna. En nationellt samordnande organisation ska sä kerstä lla lå ngsiktighet
och kontinuitet vid genomfö randet av programmet. Den kommer att samla olika aktö rer som ska
fungera stö d vid genomfö randet av programmet. Den nationella samordningsorganisationen kommer
agera stö d till fö rvaltande myndighet i urval av stä der samt bedö mning av insatser som genomfö rs
inom programmet.
En nationellt samordnande organisation ska sä kerstä lla lå ngsiktighet och kontinuitet vid
genomfö randet av programmet. Den nationella samordningsorganisationen kommer att samla olika
aktö rer som ska fungera som ett strategiskt process- och kunskapsstö d vid genomfö randet av
programmet. Detta inbegriper bland annat att koppla samman arbetet med hå llbar stadsutveckling i
Sverige med olika fonder och investeringskä llor inom så vä l EU som i Sverige, driva på
kunskapsutveckling och sprida lä rdomar och erfarenheter frå n olika insatser med inriktning på
hå llbar stadsutveckling.
Interregionala, grä nsregionala och transnationella å tgä rder
2 000 tecken (exklusive mellanslag)
Art 3 Fö rdraget om Europeiska Unionen (TEU), Art. 10 Fö rdraget om Europeiska unionens funktionssä tt (TFEU), art
5 TEU, Art 9 Konventionen om rä ttigheter fö r personer med funktionsnedsä ttning.
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En intervention få r helt eller delvis genomfö ras i annat land, ä ven utanfö r EU, under fö rutsä ttning att
insatsen bidrar till det sä rskilda må let. Samarbete med aktö rer i ett eller flera andra lä nder kan vara
integrerat i ett projekt fö r att stä rka arbetet mot projektmå let. Samarbete med aktö rer i ett eller flera
andra lä nder kan också lä ggas till ett redan på gå ende projekt i form av ett på byggnadsprojekt, fö r att
stä rka arbetet mot projektmå let. Bå da alternativen kan anvä ndas fö r insatser i linje med exempelvis
smart specialiseringsstrategier, Agenda 2030 eller EU:s strategi fö r Ostersjö regionen.
EU:s strategi fö r Ostersjö regionen ä r en viktig vä gledning fö r interregionala, grä nsö verskridande och
transnationella å tgä rder. Samordning av insatser mellan programmet och Ostersjö strategin ska
eftersträ vas fö r att bidra till att mö ta regionens gemensamma utmaningar. Programmet ska bidra till
genomfö randet av EU:s strategi fö r Ostersjö regionen genom att insatser genomfö rs i samarbete med
ett eller flera andra lä nder i Ostersjö regionen. De interregionala, grä nsö verskridande och
transnationella å tgä rder som genomfö rs inom må let fö rvä ntas fokusera på samarbete med smart
specialisering som grund fö r utmaningsdriven innovation och dä rmed dra nytta av kollektiva styrkor,
gemensamma utmaningar och ta fram nya innovationsfokuserade vä rdekedjemö jligheter.
Insatserna ska strä va efter att mö jliggö ra fö r deltagande och finansiering av projekt inom Horisont
Europa. Under programperioden 2014-2020 har relativt få svenska stä der nyttjat de nä tverk och
utbyte som URBACT-programmet mö jliggö r. Insatserna ska dä rfö r ä ven mö jliggö ra ett utö kat utbyte
och lä rande med andra europeiska stä der genom exempelvis URBACT-programmet. Insatserna ska
ä ven bidra till EUs mission om klimatneutrala och smarta stä der och fö resprå ka europeiskt utbyte
genom det. Insatserna bö r koordineras med exempelvis Smart City Sweden som nationell export- och
investeringsplattform fö r smarta lö sningar fö r den hå llbara staden. Inom plattformen visas inte bara
miljö teknik utan ä ven smarta lö sningar inom mobilitet, digitalisering, stadsplanering och social
hå llbarhet. Genom insatser fö r klimatneutrala och hå llbara stä der avses vidare att mö jliggö ra
finansiering fö r insatser som kan stä rka fö retag i deras tillvä xt och konkurrenskraft.
Den planerade anvä ndningen av finansieringsinstrument
2 000 tecken (exklusive mellanslag)
Det ä r inte aktuellt med anvä ndning av finansieringsinstrument inom det sä rskilda må let
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2.A.2.1.2 Indikatorer
Tabell 2: Aktivitetsindikatorer fö r sä rskilt må l 1:3 Fö rbä ttra de små och medelstora fö retagens tillvä xt och konkurrenskraft
Prioritering
3

Särskilt mål

Fond

Region‐kategori

1:3

ERDF

Mer utvecklade

ID
RCO01

Indikator

Mått‐enhet

Företag som får stöd (fördelade per

Delmål 2024

Mål 2029

företag

43

155

organisationer

2

8

mikroföretag, små, medelstora, stora företag)
3

1:3

ERDF

Mer utvecklade

SWO01

Organisationer som får stöd

Delmål 2024 – artikel 2.11 anger att delmå l ä r ett mellanliggande vä rde som ska uppnå s vid en viss tidpunkt under programperioden fö r en indikator som
ingå r i ett sä rskilt må l
Mål 2029 – artikel 2.10 anger att må l ä r ett på fö rhand ö verenskommet vä rde som ska uppnå s i slutet av programperioden fö r en indikator som ingå r i ett
sä rskilt må l.
Tabell 3: Resultatindikatorer fö r sä rskilt må l 1:3 Fö rbä ttra de små och medelstora fö retagens tillvä xt och konkurrenskraft
Priori

Särskilt mål

Fond

Regionkategori

ID

Indikator

Måttenhet

Baseline

Referens‐

1:3

ERDF

Mer utvecklade

SWR 01

SMF som utvecklar produkter,

företag

0

användare

0

tering
3

Mål 2029

Källa (200)

Kommentar (200)

2020

70

Projekt

Rapporteras vart tredje å r

2020

65

Projekt

Rapporteras vart tredje å r

år
processer och tjänster

3

1:3

ERDF

Mer utvecklade

SWR03

Användare av implementerade
stödstrukturer

Mål 2029 – artikel 2.10 anger att må l ä r ett på fö rhand ö verenskommet vä rde som ska uppnå s i slutet av programperioden fö r en indikator som ingå r i ett
sä rskilt må l.
Artikel 17.3d ii, samt Art 37.2b

2.A.2.3 Vä gledande fö rdelning av anslagna medel efter typ av intervention
Referens: Artikel 17.3d (vii) samt Annex 1, CPR
Tabell 4: Dimension 1 – interventionstyp (20% av budget för prioriteringen)
sä rskilt må l 1:3 Fö rbä ttra de små och medelstora fö retagens tillvä xt och konkurrenskraft
Prioritering
nr
3

Fond

Regionkategori

ERDF

Mer utvecklade

Särskilt
mål
1:3

Kod

Belopp (EUR)

020 Innovationsprocesser i
små och medelstora företag
(processer, organisation,
marknadsföring, gemensamt
skapande, användar‐ och
efterfrågestyrd innovation)

5 596 382 €

Tabell 5: Dimension 2 – finansieringsform
Sä rskilt må l 1:2 Sä kra nyttan av digitaliseringen fö r invå nare, fö retag och myndigheter
Prioritering nr
3

Fond
ERDF

Regionkategori
Mer utvecklade

Särskilt mål
1:3

Kod
01

Belopp (EUR)
5 596 382 €
(100%)

Tabell 6: Dimension 3 – territoriell genomförandemekanism och territoriell inriktning42
Sä rskilt må l 1:2 Sä kra nyttan av digitaliseringen fö r invå nare, fö retag och myndigheter
Prioritering nr
3

ERDF

Regionkategori
Mer utvecklade

Särskilt mål
1:3

Kod
12

3

ERDF

Mer utvecklade

1:3

13

42

Fond

Belopp (EUR)
3 693 612 €
(66 %)
1 902 770 €
(34 %)

Koder fö r territoriell genomfö randemekanism och territoriell inriktning å terfinns i Annex I till CPR

2.A.1 Öka takten i omställningen genom implementering och uppskalning av hållbara
lösningar i städer
300 tecken (exklusive mellanslag)

2.A.2 Särskilt mål 2:1 Främja energieffektivitet
2.A.2.1 Fondernas interventioner
Relaterade typer av å tgä rder (Interventioner)
8 000 tecken (exklusive mellanslag)
Insatserna inom detta må l ska bidra till att det omfattande renoverings- och upprustningsbehov som
finns i stora delar av befintligt bostadsbestå nd sker på ett sä tt som bå de minskar energianvä ndning
och ä ven sä kerstä ller att renoveringar utfö rs med varsamhet och med hä nsyn till kulturvä rden och de
som bor i och anvä nder sig av en byggnad. Insatserna ska sä kerstä lla en socialt hå llbar
stadsutveckling och områ desfö rnyelse frä mjas genom en helhetssyn dä r fysiska å tgä rder kombineras
med sociala å tgä rder. Det omfattande renoverings- och upprustningsbehoven ger mö jligheter till att
också skapa sociala, miljö mä ssiga och ekonomiska fö rdelar. Insatserna ska bidra till att
energieffektiviseringså tgä rder ä ven bidrar till friskare, grö nare, mer tillgä ngliga och
motstå ndskraftiga bostadsmiljö er. Insatser kan då bidra till att bevara grö nska och biologisk
må ngfald.
Det handlar om att utveckla stödstrukturer så att demonstrationsprojekt och stö då tgä rder omsä tter
innovationer, nya arbetssä tt och processer till nytta i samband med att renoveringar och
upprustningar genomfö rs i befintligt bostadsbestå nd.
Insatserna inom detta må l ska ä ven bidra till att skapa fö rutsä ttningar fö r miljö vä nliga transporter
och samordnade varutransporter. Insatserna ska bidra till stadsstrukturer som minskar efterfrå gan
på biltrafik och frä mjar hå llbar mobilitet och så ledes energieffektivitet. Detta ger i sin tur utrymme
fö r andra vä rden att ta plats och utvecklas, som stä dernas attraktivitet, en ö kad trygghet och en
fö rbä ttrad folkhä lsa. Det kan ä ven handla om att bidra till att investeringar i stä dernas olika
infrastruktursystem bygger på energieffektiva och cirkulä ra kretsloppslö sningar.
Det handlar om att utveckla stödstrukturer så att demonstrationsprojekt och stö då tgä rder omsä tter
innovationer, nya arbetssä tt och processer till nytta i samband med att renoveringar och
upprustningar genomfö rs i offentlig infrastruktur.
De huvudsakliga må lgrupperna
1 000 tecken (exklusive mellanslag)
Den huvudsakliga må lgruppen fö r insatserna inom detta må l ä r offentlig sektor och fö retag. Fö r att nå
ut till må lgrupperna behö vs insatser fö r att utveckla stö djande strukturer i offentlig sektor.
Kommuner, andra offentliga aktö rer och fö retag behö ver ö kad fö rmå ga att nyttja befintlig och ny
kunskap och innovation fö r att skapa efterfrå ga på hå llbara lö sningar i samband med renoveringsoch upprustning av befintligt bostadsbestå nd och i samband med investeringar i offentlig
infrastruktur. Insatserna inom detta må l ska mö jliggö ra nya metoder och arbetssä tt fö r samverkan
mellan må lgrupperna och offentlig sektor och implementering av ny kunskap och innovation.
Insatserna ska i fö rsta hand bidra till att stä rka och utveckla befintliga strukturer och initiativ inom
prioriterade områ den.
Potentiella stö dmottagare fö r insatserna ä r offentlig sektor och fö retag.
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Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination43
2 000 tecken (exklusive mellanslag)
Alla, oavsett bakgrund, ska kunna medverka och bidra i programmets olika delar på lika villkor och
ha samma fö rutsä ttningar att nå inflytande i utvecklingsarbetet och få tillgå ng till de resurser som
erbjuds. Ingen få r diskrimineras på grund av kö n, ras, etniskt ursprung, religion eller ö vertygelse,
funktionsnedsä ttning, å lder eller sexuell lä ggning. En inkluderande stadsutvecklingsprocess ö kar
fö rutsä ttningarna fö r att de miljö er som skapas fö rmå r mö ta den må ngfald som finns i befolkningen.
Inkludering utifrå n ett stadsutvecklingsperspektiv handlar alltså om så vä l process som utfall.
Insatserna inom må let avser att ö ka delaktigheten och medskapandet i bå de framtagande och
genomfö rande. Frå gor avseende jä mstä lldhet, inkludering och icke-diskriminering kommer att
bedö mas i relation till respektive insats.
Indikation på sä rskilda territorier som fokuseras, inklusive planerad anvä ndningen av territoriella
verktyg
2 000 tecken (exklusive mellanslag)
Samtliga må l inom hå llbar stadsutveckling kommer att genomfö ras som integrerade territoriella
investeringar. Programmet kommer att genomfö ras genom framtagande av territoriella strategier
som antingen kan vara inriktade på en eller flera stä der i kommunö verskridande strukturer och
funktionella samband eller på stä der i nä tverk. Insatserna som sker ska syfta till att ge effekt i den
geografin som strategin definierar. Strategierna behö ver ha utå triktat perspektiv och beakta
ö msesidiga beroenden och relationer mellan olika rumsliga och administrativa skalor och se den i
strategin definierade geografin i ett stö rre geografiskt sammanhang. Strategierna ska stimulera
samverkan mellan olika nivå er och aktö rer, bidra till sektorssamordning och frä mja synergieffekter
mellan finansieringskä llor.
I ett fö rsta steg kommer ett urval av stä der som ska genomfö ra programmet gö ras. Programmet
kommer att erbjuda finansiering fö r framtagande av integrerade territoriella strategier. Strategierna
ska sä kerstä lla lokal anpassning och ä garskap av insatserna samt att investeringar och insatser utgö r
del av en lå ngsiktig strategi som beaktar det faktum att den byggda miljö n utgö r del av ett komplext
system. I ett andra steg kommer ett urval gö ras utifrå n vilka strategier som beviljas finansiering fö r
genomfö randet av strategierna. En nationellt samordnande organisation ska sä kerstä lla lå ngsiktighet
och kontinuitet vid genomfö randet av programmet. Den kommer att samla olika aktö rer som ska
fungera stö d vid genomfö randet av programmet. Den nationella samordningsorganisationen kommer
agera stö d till fö rvaltande myndighet i urval av stä der samt bedö mning av insatser som genomfö rs
inom programmet.
En nationellt samordnande organisation ska sä kerstä lla lå ngsiktighet och kontinuitet vid
genomfö randet av programmet. Den nationella samordningsorganisationen kommer att samla olika
aktö rer som ska fungera som ett strategiskt process- och kunskapsstö d vid genomfö randet av
programmet. Detta inbegriper bland annat att koppla samman arbetet med hå llbar stadsutveckling i
Sverige med olika fonder och investeringskä llor inom så vä l EU som i Sverige, driva på
kunskapsutveckling och sprida lä rdomar och erfarenheter frå n olika insatser med inriktning på
hå llbar stadsutveckling.
Interregionala, grä nsregionala och transnationella å tgä rder
2 000 tecken (exklusive mellanslag)
En intervention få r helt eller delvis genomfö ras i annat land, ä ven utanfö r EU, under fö rutsä ttning att
insatsen bidrar till det sä rskilda må let. Samarbete med aktö rer i ett eller flera andra lä nder kan vara
integrerat i ett projekt fö r att stä rka arbetet mot projektmå let. Samarbete med aktö rer i ett eller flera
andra lä nder kan också lä ggas till ett redan på gå ende projekt i form av ett på byggnadsprojekt, fö r att
stä rka arbetet mot projektmå let. Bå da alternativen kan anvä ndas fö r insatser i linje med exempelvis
smart specialiseringsstrategier, Agenda 2030 eller EU:s strategi fö r Ostersjö regionen.
Art 3 Fö rdraget om Europeiska Unionen (TEU), Art. 10 Fö rdraget om Europeiska unionens funktionssä tt (TFEU), art
5 TEU, Art 9 Konventionen om rä ttigheter fö r personer med funktionsnedsä ttning.
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EU:s strategi fö r Ostersjö regionen ä r en viktig vä gledning fö r interregionala, grä nsö verskridande och
transnationella å tgä rder. Samordning av insatser mellan programmet och Ostersjö strategin ska
eftersträ vas fö r att bidra till att mö ta regionens gemensamma utmaningar. Programmet ska bidra till
genomfö randet av EU:s strategi fö r Ostersjö regionen genom att insatser genomfö rs i samarbete med
ett eller flera andra lä nder i Ostersjö regionen.
Insatserna ska strä va efter att mö jliggö ra fö r deltagande och finansiering av projekt inom Horisont
Europa. Under programperioden 2014-2020 har relativt få svenska stä der nyttjat de nä tverk och
utbyte som URBACT-programmet mö jliggö r. Insatserna ska dä rfö r ä ven mö jliggö ra ett utö kat utbyte
och lä rande med andra europeiska stä der genom exempelvis URBACT-programmet. Insatserna ska
ä ven bidra till EUs mission om klimatneutrala och smarta stä der och fö resprå ka europeiskt utbyte
genom det. De interregionala, grä nsö verskridande och transnationella å tgä rder som genomfö rs inom
må let fö rvä ntas fokusera på samarbete med smart specialisering som grund fö r utmaningsdriven
innovation och dä rmed dra nytta av kollektiva styrkor, gemensamma utmaningar och ta fram nya
innovationsfokuserade vä rdekedjemö jligheter.
Den planerade anvä ndningen av finansieringsinstrument
2 000 tecken (exklusive mellanslag)
Det ä r inte aktuellt med anvä ndning av finansieringsinstrument inom det sä rskilda må let
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2.A.2.1.2 Indikatorer
Tabell 2: Aktivitetsindikatorer fö r sä rskilt må l 2:1 Frä mja energieffektivitet
Prioritering
4

Särskilt mål

Fond

2:1

ERDF

Region‐kategori

ID

Mer utvecklade

Indikator
SWO01

Mått‐enhet

Organisationer som får stöd

Delmål 2024

organisationer

14

Mål 2029
48

Delmål 2024 – artikel 2.11 anger att delmå l ä r ett mellanliggande vä rde som ska uppnå s vid en viss tidpunkt under programperioden fö r en indikator som
ingå r i ett sä rskilt må l
Mål 2029 – artikel 2.10 anger att må l ä r ett på fö rhand ö verenskommet vä rde som ska uppnå s i slutet av programperioden fö r en indikator som ingå r i ett
sä rskilt må l.
Tabell 3: Resultatindikatorer fö r sä rskilt må l 2:1 Frä mja energieffektivitet
Priori

Särskilt mål

Fond

Regionkategori

ID

Indikator

Måttenhet

Baseline

tering
3

Referens‐

Mål 2029

Källa (200)

Kommentar (200)

16

Projekt

Rapporteras vart tredje å r

år
2:1

ERDF

Mer utvecklade

SWR02

Organisationer som utvecklar

organisatio

produkter, processer och

ner

0

2020

tjänster

Mål 2029 – artikel 2.10 anger att må l ä r ett på fö rhand ö verenskommet vä rde som ska uppnå s i slutet av programperioden fö r en indikator som ingå r i ett
sä rskilt må l.
Artikel 17.3d ii, samt Art 37.2b

2.A.2.3 Vä gledande fö rdelning av anslagna medel efter typ av intervention
Referens: Artikel 17.3d (vii) samt Annex 1, CPR
Tabell 4: Dimension 1 – interventionstyp (20% av budget för prioriteringen)
Sä rskilt må l 2:1 Frä mja energieffektivitet
Prioritering
nr
3

Fond

Regionkategori

ERDF

Mer utvecklade

Särskilt
mål
2:1

3

ERDF

Mer utvecklade

2:1

Kod

Belopp (EUR)

025 Upprustning av
befintliga bostäder för ökad
energieffektivitet,
demonstrationsprojekt och
stödåtgärder.
026 Upprustning av offentlig
infrastruktur för ökad
energieffektivitet,
demonstrationsprojekt och
stödåtgärder

3 997 416 €
(50%)

3 997 416 €
(50%)

Tabell 5: Dimension 2 – finansieringsform
Sä rskilt må l 2:1 Frä mja energieffektivitet
Prioritering nr
3

Fond
ERDF

Regionkategori
Mer utvecklade

Särskilt mål
2:1

Kod
01

Belopp (EUR)
7 994 832 €
(100%)

Tabell 6: Dimension 3 – territoriell genomförandemekanism och territoriell inriktning44
Sä rskilt må l 2:1 Frä mja energieffektivitet
Prioritering nr
3

ERDF

Regionkategori
Mer utvecklade

Särskilt mål
2:1

Kod
12

3

ERDF

Mer utvecklade

2:1

13

44

Fond

Belopp (EUR)
5 276 589 €
(66 %)
2 718 243 €
(34 %)

Koder fö r territoriell genomfö randemekanism och territoriell inriktning å terfinns i Annex I till CPR

2.A.2 Särskilt mål 2:4 Främja anpassning, riskförebyggande och motståndskraft mot
katastrofer i samband med klimatförändringen
2.A.2.1 Fondernas interventioner
Relaterade typer av å tgä rder (Interventioner)
8 000 tecken (exklusive mellanslag)
Insatserna inom detta må l ska bidra till att anpassa samhä llet till den globala uppvä rmningen och att
minska fö rlusten av biologisk må ngfald. Utformningen av den byggda miljö n och grö nstrukturen har
stor potential att lä gga grunden fö r en robust och resilient stadsmiljö och har stor betydelse fö r
samhä llets fö rmå ga att ta hand om extrema vä derhä ndelser som exempelvis skyfall och torka.
Klimatfö rä ndringen leder till behov av att i den fysiska planeringen beakta ö kad nederbö rd, behov av
att kunna dä mpa temperaturen vid vä rmebö ljor och att bidra till att mö ta sjukdomsutbrott och
pandemier. Rä tt utformade å tgä rder och vä l genomtä nkta insatser fö r att klimatanpassa den byggda
miljö n och grö nstrukturen kan dä rmed bidra till att anpassa samhä llet till den på gå ende globala
uppvä rmningen och till negativa effekter av klimatfö rä ndringen.
Det sker stä ndiga prioriteringar mellan olika vä rden och det kan vara utmanande att på visa vä rdet av
flera kvaliteter och funktioner som grö nstrukturen fyller i stä derna. Insatserna inom detta må l ska
bidra till att den må ngfunktionella betydelsen av parker, grö nområ den och annan natur i staden få r
en mer framträ dande roll i planering och genomfö rande i stadsomvandlingsprocesser. Genom att
frä mja naturbaserade lö sningar, biologisk må ngfald och grö n infrastruktur i stä der och stadsområ den
anvä nds naturens egen fö rmå ga att leverera ekosystemtjä nster som ä r centrala fö r en hå llbar
stadsutveckling. Parker och grö nområ den ger ä ven mö jlighet till vila, å terhä mtning, lek och
rekreation. Grö nområ den, grö nska och vatten i en stad tillhandahå ller ekosystemtjä nster som luftoch vattenrening, klimatreglering, bullerdä mpning och mö jlighet till rekreation. En stor
variationsrikedom i form av landskap med må nga olika typer av ekosystem, livsmiljö er och arter,
samt en stor genetisk variation inom arterna ger ekosystem som ä r robusta och resilienta. Insatserna
ska bidra till att planering, byggande, skö tsel och fö rvaltning bidrar till att ekosystemtjä nster frä mjas
bå de i den byggda miljö n och i landskapet i stort.
Det handlar om att utveckla stödstrukturer så att innovationer, nya arbetssä tt och processer
kommer till nytta. Det handlar ä ven om insatser fö r att skapa attraktiva miljöer och infrastruktur
som ä r bä ttre anpassade till klimatfö rä ndringen, samt insatser fö r att fö rebygga och stä rka vå r
fö rmå ga att hantera klimatrelaterade risker genom att skala upp innovationer och processer och
implementera dessa i stä der och stadsområ den.
De huvudsakliga må lgrupperna
1 000 tecken (exklusive mellanslag)
Den huvudsakliga må lgruppen fö r insatserna inom detta må l ä r offentlig sektor. Kommuner och
andra offentliga aktö rer behö ver ö kad fö rmå ga att nyttja befintlig och ny kunskap och innovation fö r
att hantera och fö rebygga klimatrelaterade risker. Insatserna inom detta må l ska mö jliggö ra nya
metoder och arbetssä tt fö r samverkan mellan må lgrupperna och offentlig sektor och implementering
av ny kunskap och innovation. Insatserna ska i fö rsta hand bidra till att stä rka och utveckla befintliga
strukturer och initiativ inom prioriterade områ den.
Potentiella stö dmottagare fö r insatserna ä r offentlig sektor.
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Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination45
2 000 tecken (exklusive mellanslag)
Alla, oavsett bakgrund, ska kunna medverka och bidra i programmets olika delar på lika villkor och
ha samma fö rutsä ttningar att nå inflytande i utvecklingsarbetet och få tillgå ng till de resurser som
erbjuds. Ingen få r diskrimineras på grund av kö n, ras, etniskt ursprung, religion eller ö vertygelse,
funktionsnedsä ttning, å lder eller sexuell lä ggning. En inkluderande stadsutvecklingsprocess ö kar
fö rutsä ttningarna fö r att de miljö er som skapas fö rmå r mö ta den må ngfald som finns i befolkningen.
Inkludering utifrå n ett stadsutvecklingsperspektiv handlar alltså om så vä l process som utfall.
Insatserna inom må let avser att ö ka delaktigheten och medskapandet i bå de framtagande och
genomfö rande. Frå gor avseende jä mstä lldhet, inkludering och icke-diskriminering kommer att
bedö mas i relation till respektive insats.
Indikation på sä rskilda territorier som fokuseras, inklusive planerad anvä ndningen av territoriella
verktyg
2 000 tecken (exklusive mellanslag)
Samtliga må l inom hå llbar stadsutveckling kommer att genomfö ras som integrerade territoriella
investeringar. Programmet kommer att genomfö ras genom framtagande av territoriella strategier
som antingen kan vara inriktade på en eller flera stä der i kommunö verskridande strukturer och
funktionella samband eller på stä der i nä tverk. Insatserna som sker ska syfta till att ge effekt i den
geografin som strategin definierar. Strategierna behö ver ha utå triktat perspektiv och beakta
ö msesidiga beroenden och relationer mellan olika rumsliga och administrativa skalor och se den i
strategin definierade geografin i ett stö rre geografiskt sammanhang. Strategierna ska stimulera
samverkan mellan olika nivå er och aktö rer, bidra till sektorssamordning och frä mja synergieffekter
mellan finansieringskä llor.
I ett fö rsta steg kommer ett urval av stä der som ska genomfö ra programmet gö ras. Programmet
kommer att erbjuda finansiering fö r framtagande av integrerade territoriella strategier. Strategierna
ska sä kerstä lla lokal anpassning och ä garskap av insatserna samt att investeringar och insatser utgö r
del av en lå ngsiktig strategi som beaktar det faktum att den byggda miljö n utgö r del av ett komplext
system. I ett andra steg kommer ett urval gö ras utifrå n vilka strategier som beviljas finansiering fö r
genomfö randet av strategierna. En nationellt samordnande organisation ska sä kerstä lla lå ngsiktighet
och kontinuitet vid genomfö randet av programmet. Den kommer att samla olika aktö rer som ska
fungera stö d vid genomfö randet av programmet. Den nationella samordningsorganisationen kommer
agera stö d till fö rvaltande myndighet i urval av stä der samt bedö mning av insatser som genomfö rs
inom programmet.
En nationellt samordnande organisation ska sä kerstä lla lå ngsiktighet och kontinuitet vid
genomfö randet av programmet. Den nationella samordningsorganisationen kommer att samla olika
aktö rer som ska fungera som ett strategiskt process- och kunskapsstö d vid genomfö randet av
programmet. Detta inbegriper bland annat att koppla samman arbetet med hå llbar stadsutveckling i
Sverige med olika fonder och investeringskä llor inom så vä l EU som i Sverige, driva på
kunskapsutveckling och sprida lä rdomar och erfarenheter frå n olika insatser med inriktning på
hå llbar stadsutveckling.
Interregionala, grä nsregionala och transnationella å tgä rder
2 000 tecken (exklusive mellanslag)
En intervention få r helt eller delvis genomfö ras i annat land, ä ven utanfö r EU, under fö rutsä ttning att
insatsen bidrar till det sä rskilda må let. Samarbete med aktö rer i ett eller flera andra lä nder kan vara
integrerat i ett projekt fö r att stä rka arbetet mot projektmå let. Samarbete med aktö rer i ett eller flera
andra lä nder kan också lä ggas till ett redan på gå ende projekt i form av ett på byggnadsprojekt, fö r att
stä rka arbetet mot projektmå let. Bå da alternativen kan anvä ndas fö r insatser i linje med exempelvis
smart specialiseringsstrategier, Agenda 2030 eller EU:s strategi fö r Ostersjö regionen.
Art 3 Fö rdraget om Europeiska Unionen (TEU), Art. 10 Fö rdraget om Europeiska unionens funktionssä tt (TFEU), art
5 TEU, Art 9 Konventionen om rä ttigheter fö r personer med funktionsnedsä ttning.
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EU:s strategi fö r Ostersjö regionen ä r en viktig vä gledning fö r interregionala, grä nsö verskridande och
transnationella å tgä rder. Samordning av insatser mellan programmet och Ostersjö strategin ska
eftersträ vas fö r att bidra till att mö ta regionens gemensamma utmaningar. Programmet ska bidra till
genomfö randet av EU:s strategi fö r Ostersjö regionen genom att insatser genomfö rs i samarbete med
ett eller flera andra lä nder i Ostersjö regionen.
Insatserna ska strä va efter att mö jliggö ra fö r deltagande och finansiering av projekt inom Horisont
Europa. Under programperioden 2014-2020 har relativt få svenska stä der nyttjat de nä tverk och
utbyte som URBACT-programmet mö jliggö r. Insatserna ska dä rfö r ä ven mö jliggö ra ett utö kat utbyte
och lä rande med andra europeiska stä der genom exempelvis URBACT-programmet. Insatserna ska
ä ven bidra till EUs mission om klimatneutrala och smarta stä der och fö resprå ka europeiskt utbyte
genom det. De interregionala, grä nsö verskridande och transnationella å tgä rder som genomfö rs inom
må let fö rvä ntas fokusera på samarbete med smart specialisering som grund fö r utmaningsdriven
innovation och dä rmed dra nytta av kollektiva styrkor, gemensamma utmaningar och ta fram nya
innovationsfokuserade vä rdekedjemö jligheter.
Den planerade anvä ndningen av finansieringsinstrument
2 000 tecken (exklusive mellanslag)
Det ä r inte aktuellt med anvä ndning av finansieringsinstrument inom det sä rskilda må le
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2.A.2.1.2 Indikatorer
Tabell 2: Aktivitetsindikatorer fö r sä rskilt må l 2:4 Frä mja anpassning, riskfö rebyggande och motstå ndskraft mot katastrofer i samband med
klimatfö rä ndringen
Prioritering

Särskilt mål

Fond

Region‐kategori

ID

Indikator

Mått‐enhet

Delmål 2024

Mål 2029

4

2:4

ERDF

Mer utvecklade

SWO02

Investeringar i MSEK

MSEK

6 295 930 €

22 485 465 €

4

2:4

ERDF

Mer utvecklade

SWO01

Organisationer som får stöd

organisationer

8

28

Delmål 2024 – artikel 2.11 anger att delmå l ä r ett mellanliggande vä rde som ska uppnå s vid en viss tidpunkt under programperioden fö r en indikator som
ingå r i ett sä rskilt må l
Mål 2029 – artikel 2.10 anger att må l ä r ett på fö rhand ö verenskommet vä rde som ska uppnå s i slutet av programperioden fö r en indikator som ingå r i ett
sä rskilt må l.
Tabell 3: Resultatindikatorer fö r sä rskilt må l 2:4 Frä mja anpassning, riskfö rebyggande och motstå ndskraft mot katastrofer i samband med
klimatfö rä ndringen
Priori

Särskilt mål

Fond

Regionkategori

ID

Indikator

Måttenhet

Baseline

tering
4

Referens‐

Mål 2029

Källa (200)

Kommentar (200)

år
2:4

ERDF

Mer utvecklade

SWR04

Användare av utvecklad

användare

0

2020

459

Projekt

Rapporteras vart tredje å r

Organisationer som utvecklar

organisatio

0

2020

8

Projekt

Rapporteras vart tredje å r

produkter, processer och

ner

miljö/infrastruktur
4

2:4

ERDF

Mer utvecklade

SWR02

tjänster

Mål 2029 – artikel 2.10 anger att må l ä r ett på fö rhand ö verenskommet vä rde som ska uppnå s i slutet av programperioden fö r en indikator som ingå r i ett
sä rskilt må l.
Artikel 17.3d ii, samt Art 37.2b

2.A.2.3 Vä gledande fö rdelning av anslagna medel efter typ av intervention
Referens: Artikel 17.3d (vii) samt Annex 1, CPR
Tabell 4: Dimension 1 – interventionstyp (45 % av budget för prioriteringen)
Sä rskilt må l 2:4 Frä mja anpassning, riskfö rebyggande och motstå ndskraft mot katastrofer i samband
med klimatfö rä ndringen
Prioritering
nr
3

Fond

Regionkategori

ERDF

Mer utvecklade

Särskilt
mål
2:4

Kod

Belopp (EUR)

037. Åtgärder för anpassning
till klimatförändringarna och
förebyggande och hantering
av klimatrelaterade risker:
övrigt

17 988 372 €

Tabell 5: Dimension 2 – finansieringsform
Sä rskilt må l 2:4 Frä mja anpassning, riskfö rebyggande och motstå ndskraft mot katastrofer i samband
med klimatfö rä ndringen
Prioritering nr
3

Fond
ERDF

Regionkategori
Mer utvecklade

Särskilt mål
2:4

Kod
01

Belopp (EUR)
17 988 372 €
(100 %)

Tabell 6: Dimension 3 – territoriell genomförandemekanism och territoriell inriktning46
Sä rskilt må l 2:4 Frä mja anpassning, riskfö rebyggande och motstå ndskraft mot katastrofer i samband
med klimatfö rä ndringen
Prioritering nr
3

ERDF

Regionkategori
Mer utvecklade

Särskilt mål
2:4

Kod
12

3

ERDF

Mer utvecklade

2:4

13

46

Fond

Belopp (EUR)
11 872 326
(66 %)
6 116 046 €
(34 %)

Koder fö r territoriell genomfö randemekanism och territoriell inriktning å terfinns i Annex I till CPR

2.A.2 Särskilt mål 2:6 Främja övergången till en cirkulär ekonomi
2.A.2.1 Fondernas interventioner
Relaterade typer av å tgä rder (Interventioner)
8 000 tecken (exklusive mellanslag)
Insatserna inom detta må l ska bidra till att dagens ohå llbara resursanvä ndning fö rä ndras och att
uttaget av ny rå vara och deponering av avfall minskas. Utvecklingen må ste vä ndas till en hå llbar
resursanvä ndning fö r kommande generationer. Insatserna ska frä mja ö vergå ngen till cirkulä r
ekonomi genom bland annat anpassning av byggnader fö r nya funktioner som frä mjar delande och
å teranvä ndning av material, vilket också bidrar till att skydda kulturvä rden och att vitalisera
kulturmiljö er.
Det handlar om att utveckla stödstrukturer fö r innovationer, nya arbetssä tt och processer kommer
till nytta. Det kan handla om att stö dja implementering av innovativa tekniska lö sningar eller insatser
fö r att stö dja ett fö rä ndrat beteende fö r fö rebyggande och effektivitetsså tgä rder.
Insatserna inom må let ska ä ven bidra till att bygg- och anlä ggningssektorn, som idag tillsammans
med fastighetssektorn stå r fö r en femtedel av Sveriges klimatpå verkan, tar steg mot en cirkulä ritet.
Mycket utslä pp sker vid tillverkning av byggmaterial. Insatserna ska bidra till att steg tas mot en
klimatneutral vä rdekedja i bygg- och anlä ggningssektorn. Utifrå n ett bredare
stadsutvecklingsperspektiv behö ver ä ven delandetjä nster och tillhö rande affä rsmodeller kopplat till
transporter och bostä der utvecklas och spridas, fö r minskat resursnyttjande.
Det handlar då ä ven om direkta insatser till fö retag fö r att bidra till hå llbara cirkulä ra
affä rsmodeller och till att implementera forskning- och innovation, teknikö verfö ring och stö tta
samarbete mellan fö retag som ä r inriktade på cirkulä r ekonomi inom exempelvis bygg- och
anlä ggningsbranschen, transporter, fastigheter, delandetjä nster utifrå n ett bredare
stadsutvecklingsperspektiv och så vidare.
Insatserna inom må let ska ä ven bidra till att dagens ohå llbara vattenanvä ndning fö rä ndras genom
nya typer av cirkulä ra kretsloppslö sningar och flö desutjä mning fö r behov inom vatten- och
avloppsfö rsö rjning. I klimatfö rä ndringens spå r ä r bristen på fä rskvatten en realitet i allt fler svenska
stä der. Samtidigt ö kar fö roreningsrisken i samband med kraftiga skyfall och ö versvä mningar.
Ekosystemtjä nster, tekniker och lö sningar som efterliknar processer i naturen ä r viktiga fö r att
effektivisera anvä ndningen av vattenresurser.
Det handlar om att utveckla stödstrukturer fö r att innovationer, nya arbetssä tt och processer
kommer till nytta. Det kan handla om att stö dja implementering av innovativa tekniska lö sningar,
men ä ven insatser fö r att stö dja ett fö rä ndrat beteende fö r fö rebyggande och effektivitetsså tgä rder.

De huvudsakliga må lgrupperna
1 000 tecken (exklusive mellanslag)
Den huvudsakliga må lgruppen fö r insatserna inom detta må l ä r offentlig sektor, forskningscentrum,
hö gre utbildningsinstanser, nä ringsliv, ideell sektor och invå nare. Fö r att nå ut till må lgrupperna
behö vs insatser fö r att utveckla stö djande strukturer i offentlig sektor. Kommuner och andra
offentliga aktö rer behö ver ö kad fö rmå ga att nyttja befintlig och ny kunskap och innovation fö r att
frä mja ö vergå ngen till en cirkulä r ekonomi. Insatserna inom detta må l ska mö jliggö ra nya metoder
och arbetssä tt fö r samverkan mellan må lgrupperna och offentlig sektor och implementering av ny
kunskap och innovation. Insatserna ska i fö rsta hand bidra till att stä rka och utveckla befintliga
strukturer och initiativ inom prioriterade områ den.
Potentiella stö dmottagare fö r insatserna ä r offentlig sektor, nä ringsliv och ideell sektor.

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination47
2 000 tecken (exklusive mellanslag)
Alla, oavsett bakgrund, ska kunna medverka och bidra i programmets olika delar på lika villkor och
ha samma fö rutsä ttningar att nå inflytande i utvecklingsarbetet och få tillgå ng till de resurser som
erbjuds. Ingen få r diskrimineras på grund av kö n, ras, etniskt ursprung, religion eller ö vertygelse,
funktionsnedsä ttning, å lder eller sexuell lä ggning. En inkluderande stadsutvecklingsprocess ö kar
fö rutsä ttningarna fö r att de miljö er som skapas fö rmå r mö ta den må ngfald som finns i befolkningen.
Inkludering utifrå n ett stadsutvecklingsperspektiv handlar alltså om så vä l process som utfall.
Insatserna inom må let avser att ö ka delaktigheten och medskapandet i bå de framtagande och
genomfö rande. Frå gor avseende jä mstä lldhet, inkludering och icke-diskriminering kommer att
bedö mas i relation till respektive insats.
Indikation på sä rskilda territorier som fokuseras, inklusive planerad anvä ndningen av territoriella
verktyg
2 000 tecken (exklusive mellanslag)
Samtliga må l inom hå llbar stadsutveckling kommer att genomfö ras som integrerade territoriella
investeringar. Programmet kommer att genomfö ras genom framtagande av territoriella strategier
som antingen kan vara inriktade på en eller flera stä der i kommunö verskridande strukturer och
funktionella samband eller på stä der i nä tverk. Insatserna som sker ska syfta till att ge effekt i den
geografin som strategin definierar. Strategierna behö ver ha utå triktat perspektiv och beakta
ö msesidiga beroenden och relationer mellan olika rumsliga och administrativa skalor och se den i
strategin definierade geografin i ett stö rre geografiskt sammanhang. Strategierna ska stimulera
samverkan mellan olika nivå er och aktö rer, bidra till sektorssamordning och frä mja synergieffekter
mellan finansieringskä llor.
I ett fö rsta steg kommer ett urval av stä der som ska genomfö ra programmet gö ras. Programmet
kommer att erbjuda finansiering fö r framtagande av integrerade territoriella strategier. Strategierna
ska sä kerstä lla lokal anpassning och ä garskap av insatserna samt att investeringar och insatser utgö r
del av en lå ngsiktig strategi som beaktar det faktum att den byggda miljö n utgö r del av ett komplext
system. I ett andra steg kommer ett urval gö ras utifrå n vilka strategier som beviljas finansiering fö r
genomfö randet av strategierna. En nationellt samordnande organisation ska sä kerstä lla lå ngsiktighet
och kontinuitet vid genomfö randet av programmet. Den kommer att samla olika aktö rer som ska
fungera stö d vid genomfö randet av programmet. Den nationella samordningsorganisationen kommer
agera stö d till fö rvaltande myndighet i urval av stä der samt bedö mning av insatser som genomfö rs
inom programmet.
En nationellt samordnande organisation ska sä kerstä lla lå ngsiktighet och kontinuitet vid
genomfö randet av programmet. Den nationella samordningsorganisationen kommer att samla olika
aktö rer som ska fungera som ett strategiskt process- och kunskapsstö d vid genomfö randet av
programmet. Detta inbegriper bland annat att koppla samman arbetet med hå llbar stadsutveckling i
Sverige med olika fonder och investeringskä llor inom så vä l EU som i Sverige, driva på
kunskapsutveckling och sprida lä rdomar och erfarenheter frå n olika insatser med inriktning på
hå llbar stadsutveckling.
Interregionala, grä nsregionala och transnationella å tgä rder
2 000 tecken (exklusive mellanslag)
En intervention få r helt eller delvis genomfö ras i annat land, ä ven utanfö r EU, under fö rutsä ttning att
insatsen bidrar till det sä rskilda må let. Samarbete med aktö rer i ett eller flera andra lä nder kan vara
integrerat i ett projekt fö r att stä rka arbetet mot projektmå let. Samarbete med aktö rer i ett eller flera
andra lä nder kan också lä ggas till ett redan på gå ende projekt i form av ett på byggnadsprojekt, fö r att
stä rka arbetet mot projektmå let. Bå da alternativen kan anvä ndas fö r insatser i linje med exempelvis
smart specialiseringsstrategier, Agenda 2030 eller EU:s strategi fö r Ostersjö regionen.
Art 3 Fö rdraget om Europeiska Unionen (TEU), Art. 10 Fö rdraget om Europeiska unionens funktionssä tt (TFEU), art
5 TEU, Art 9 Konventionen om rä ttigheter fö r personer med funktionsnedsä ttning.
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EU:s strategi fö r Ostersjö regionen ä r en viktig vä gledning fö r interregionala, grä nsö verskridande och
transnationella å tgä rder. Samordning av insatser mellan programmet och Ostersjö strategin ska
eftersträ vas fö r att bidra till att mö ta regionens gemensamma utmaningar. Programmet ska bidra till
genomfö randet av EU:s strategi fö r Ostersjö regionen genom att insatser genomfö rs i samarbete med
ett eller flera andra lä nder i Ostersjö regionen.
Insatserna ska strä va efter att mö jliggö ra fö r deltagande och finansiering av projekt inom Horisont
Europa. Under programperioden 2014-2020 har relativt få svenska stä der nyttjat de nä tverk och
utbyte som URBACT-programmet mö jliggö r. Insatserna ska dä rfö r ä ven mö jliggö ra ett utö kat utbyte
och lä rande med andra europeiska stä der genom exempelvis URBACT-programmet. Insatserna ska
ä ven bidra till EUs mission om klimatneutrala och smarta stä der och fö resprå ka europeiskt utbyte
genom det. De interregionala, grä nsö verskridande och transnationella å tgä rder som genomfö rs inom
må let fö rvä ntas fokusera på samarbete med smart specialisering som grund fö r utmaningsdriven
innovation och dä rmed dra nytta av kollektiva styrkor, gemensamma utmaningar och ta fram nya
innovationsfokuserade vä rdekedjemö jligheter.
Den planerade anvä ndningen av finansieringsinstrument
2 000 tecken (exklusive mellanslag)
Det ä r inte aktuellt med anvä ndning av finansieringsinstrument inom det sä rskilda må let
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.A.2.1.2 Indikatorer
Tabell 2: Aktivitetsindikatorer fö r sä rskilt må l 2:6 Frä mja ö vergå ngen till en cirkulä r ekonomi
Prioritering
4

Särskilt mål

Fond

Region‐kategori

2:6

ERDF

Mer utvecklade

ID
SWR02

Indikator

Mått‐enhet

Organisationer som utvecklar produkter,

Delmål 2024

Mål 2029

organisationer

6

22

företag

68

244

processer och tjänster
4

2:6

ERDF

Mer utvecklade

RCO01

Företag som får stöd (fördelade per
mikroföretag, små, medelstora, stora företag)

Delmål 2024 – artikel 2.11 anger att delmå l ä r ett mellanliggande vä rde som ska uppnå s vid en viss tidpunkt under programperioden fö r en indikator som
ingå r i ett sä rskilt må l
Mål 2029 – artikel 2.10 anger att må l ä r ett på fö rhand ö verenskommet vä rde som ska uppnå s i slutet av programperioden fö r en indikator som ingå r i ett
sä rskilt må l.
Tabell 3: Resultatindikatorer fö r sä rskilt må l 2:6 Frä mja ö vergå ngen till en cirkulä r ekonomi
Priori

Särskilt mål

Fond

Regionkategori

ID

Indikator

Måttenhet

Baseline

tering
4

Referens‐

Mål 2029

Källa (200)

Kommentar (200)

år
2:6

ERDF

Mer utvecklade

SWR02

Organisationer som utvecklar

organisatio

produkter, processer och

ner

0

2020

6

Projekt

Rapporteras vart tredje å r

0

2020

110

Projekt

Rapporteras vart tredje å r

tjänster
4

2:6

ERDF

Mer utvecklade

SWR 01

SMF som utvecklar produkter,

företag

processer och tjänster

Mål 2029 – artikel 2.10 anger att må l ä r ett på fö rhand ö verenskommet vä rde som ska uppnå s i slutet av programperioden fö r en indikator som ingå r i ett
sä rskilt må l.
Artikel 17.3d ii, samt Art 37.2b

2.A.2.3 Vä gledande fö rdelning av anslagna medel efter typ av intervention
Referens: Artikel 17.3d (vii) samt Annex 1, CPR
Tabell 4: Dimension 1 – interventionstyp (35 % av budget för prioriteringen)
Sä rskilt må l 2:6 Frä mja ö vergå ngen till en cirkulä r ekonomi
Prioritering
nr
3

Fond

Regionkategori

ERDF

Mer utvecklade

Särskilt
mål
2:6

Kod

Belopp (EUR)

045
Främjande av
användningen
av återvunnet
material som
råvara

13 990 956 €

Tabell 5: Dimension 2 – finansieringsform
Sä rskilt må l 2:6 Frä mja ö vergå ngen till en cirkulä r ekonomi
Prioritering nr
3

Fond
ERDF

Regionkategori
Mer utvecklade

Särskilt mål
2:6

Kod
01

Belopp (EUR)
13 990 956 €
(100%)

Tabell 6: Dimension 3 – territoriell genomförandemekanism och territoriell
inriktning48
Sä rskilt må l 2:6 Frä mja ö vergå ngen till en cirkulä r ekonomi
Prioritering nr
3

ERDF

Regionkategori
Mer utvecklade

Särskilt mål
2:6

Kod
12

3

ERDF

Mer utvecklade

2:6

13

48

Fond

Belopp (EUR)
9 234 031 €
(66 %)
4 756 925 €
(34 %)

Koder fö r territoriell genomfö randemekanism och territoriell inriktning å terfinns i Annex I till CPR

2 B Prioritering för Tekniskt stöd (TA)
Denna del av avsnitt 2 ansvarar Tillvä xtverket fö r.
Referens: 17.3, 31‐3249 CPR

2.B.1 Prioritering för TA (Flat rates)
2.B.1.1 Fondens interventioner
-

Relaterade typer av åtgärder (Interventioner)

Textavsnitt
8 000 tecken (exklusive mellanslag)
-

De huvudsakliga målgrupperna

Textavsnitt
1 000 tecken (exklusive mellanslag)

2.B.1.2 Indikatorer
Tabell 2: Aktivitetsindikatorer
Prioritering

Särskilt
mål

Fond

Region‐

ID

Indikator

kategori

Mått‐

Delmål

Mål

enhet

2024

2029

2.B.1.3 Indikativ fördelning enligt typ av intervention
Prioritering nr

Fond

Regionkategori

Kod

Belopp (EUR)

2.B.2 Prioriteringar för TA (finansiering inte kopplat till kostnader)
Hä r upprepas samtliga avsnitt ovan inklusive tabeller fö rutom de huvudsakliga
må lgrupperna samt tabell 2 Aktivitetsindikatorer.

Enligt Appendix V fö r programmallen hä nvisas till artiklarna 30(4) och 30(5) som inte finns i CPR.
Tillvä xtverkets uppfattning ä r att det handlar om art 31-32
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Kapitel 3: Finansieringsplan
Regionerna ansvarar fö r avsnitt 3.2 Totala anslag per fond och nationell
medfinansiering.
Regeringskansliet ansvarar fö r avsnitt 3.A Overfö ringar och bidrag samt 3.1 Anslag per
å r.

3.A Överföringar och bidrag
Referens: Artikel 17.3 f (i‐iii), artikel 106.1‐3, 10 och 21 CPR
⎕

Programme amendment related to article 10, CPR (contributions to Invest EU)

⎕

Programme amendment related to article 21, CPR (transfers to instrument
under direct or indirect management between shared management funds)

Tabell 15: Contribution to InvestEU
Regionkategori
ERDF

Fönster 1

Fönster 2

Fönster 3

Fönster 4

Belopp

(a)

(b)

(c)

(d)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)

Mer utvecklade
Yttre randområ den

Textavsnitt
3 500 tecken (exklusive mellanslag)
Tabell 16: Transfers to instrument under direct or indirect management
Regionkategori
ERDF

Mer utvecklade
Yttre randområ den

Motivering fö r ö verfö ring av medel.

Textavsnitt
3 500 tecken (exklusive mellanslag)

Instrument 1

Instrument 2

Instrument 3

Instrument 4

Instrument 5

Belopp

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)

Tabell 17: Överföring mellan shared management funds – tabellen ackumulerar alla överföringsbelopp under programperioden.

Motivering fö r ö verfö ring av medel.

Textavsnitt
3 500 tecken (exklusive mellanslag)

3.1 Anslag per år
Tabellen nedan visar fö rdelning av fondens medel per å r under hela programperioden. I beloppen inkluderas belopp som eventuellt ö verfö rts i enlighet till
annan fond under ”shared management”.
Tabell 10: Anslag per år
Fond

Regionkategori

ERDF

Mer utvecklade
Yttre randområ den…

Totalt

Artikel 17.3f i.

2021

2022

2023

2024

2025

2026
Utan flexibilitet

2026
Med flexibilitet

2027
Utan flexibilitet

2027
Med flexibilitet

Totalt

3.2 Totala anslag per fond och nationell medfinansiering
Tabell 11: Totala anslag per fond och nationell medfinansiering Åren 2021 – 2025 (Financing not linked to costs)
Politiskt

EU:s

Nationellt

Nationella bidraget

mål nr el

Prioritering

av unionens stöd (tot el

bidrag

bidrag

Offentligt

Privat

TA

offentligt)

(a)

(b)=(c+d)

(c)

(d)

1

Underlag för beräkning

Offentlig/totalt

Fond

ERDF

2
TA

Regionkategori

Totalt

Medfinansieringsgrad

(c)=(a)+(b)

(F)=(a)/(c)

Mer utvecklade
Yttre randområ den..

Artikel 29

ERDF

Artikel 30

ERRF

Totalt ERDF

Mer utvecklade
Yttre randområ den..

Totalt
Artikel 17.3 f ii, 17.6 samt 30 CPR

Tabell 11: Totala anslag per fond och nationell medfinansiering Åren 2021 – 2025 (Flat rate)
Politiskt

Prio

Unionens stöd

mål nr

(tot el

el TA

offentligt)

Fond

Regionkategori

EU:s bidrag
(a)=(b)+(c+(i)

EU:s bidrag
EU
(b)

EU(TA)
(c)

Nationellt

Nationella bidraget

Flexibilitet

bidrag

Offentligt

(i)

(d)=(e+f)

(e)

Totalt

(f)

Medfinansie
rings

Privat
(g)=(a)+(d)

grad
(h)=(a)/(g)

PO1

1

ERDF

Mer utvecklade

15 000 000

22 500 000

21 375 000

PO2

2

ERDF

Mer utvecklade

25 000 000

37 500 000

37 500 000

PO1

3

ERDF

Mer utvecklade

27 616 000

41 424 000

39 352 800

PO2

4

ERDF

Mer utvecklade

41 424 000

62 136 000

Mer utvecklade

109 040 000

163 560 000

Totalt
samt 31?

1

1 125 000

37 500 000

40%

62 500 000

40%

2 071 200

69 040 000

40%

59 029 200

3 106 800

103 560 000

40%

157 257 000

3 459 500

272 600 000

40 %

Kapitel 4: Nödvändiga villkor
Tabell 12: Nödvändiga villkor
Nö dvä ndig

Fond

a villkor

Uppfyl

Hä nvisning till relevanta

yllna

lnad av

dokument

d av

kriteri

nö d-

er

Sä rskilt

Uppf

må l

Kriterier

Motivering

vä nd
igt
villk
or
Nö dvä ndig
t villkor fö r
PO1

ERDF

PO1:1,
2,3,4

Ja/
Nej

Kriterium 1

Ja/Nej

Det har gjorts en rad analyser
vad gäller innovation i Sverige
bland annat:
Vinnovas analysbilaga: Systeminnovation för en hållbar
framtid Vinnovas analysbilaga
Rapport från SKR om regionalt
utvecklingsarbete: Finansiering av regionalt utvecklingsarbete
Kommande forskningsproposition – Denna kommer vid
årsskiftet
Report on the smart specialisation in Sweden Lägesrapport S3 i Sverige
500 tecken

Vad gäller analys av flaskhalsar gällande innovation, inklusive digitalisering pekar rapporten ”Report on the implementation of Smart specialisation in Sweden på:
När det gäller mer strukturella utmaningar har
den regionala storleken betydelse; bland annat
vad gäller begränsad kritisk massa i vissa regioner. Även begränsade resurser är en utmaning.
Utmaningar som kan lösas genom institutionella
eller organisatoriska förändringar är: regional
avsaknad av uppdrag eller mandat samt att det
finns svårigheter att jobba över NUTS2 områden.
Dessutom är det en utmaning att säkerställa strategisk riktning på ERUF.
Mer operationella utmaningar som kan lösas genom aktiviteter som att synkronisera olika behov
och olika utmaningar genom att se till och förbättra innovationsstödssystemen. Även forskningskopplingar som ofta är individbaserade bör
synkroniseras mera.

Nö dvä ndi
gt villkor
fö r PO1

ERDF

PO1:1,
2,3,4

Kriterium 2

Ja/Nej

Den som är ansvarig för smart specialisering i
Sverige är Näringsdepartementet och vad gäller
att stötta regionerna med smart specialisering
har Tillväxtverket ett regeringsuppdrag 2016–
2020. Regionerna har ansvar för sina egna strategier och att följa upp dessa.

Nö dvä ndi
gt villkor
fö r PO1

ERDF

PO1:1,
2,3,4

Kriterium 3

Ja/Nej

Nö dvä ndi
gt villkor
fö r PO1

ERDF

PO1:1,
2,3,4

Kriterium 4

Ja/Nej

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att utveckla verktyg för övervakning och utvärdering
för att mäta resultat kopplade till strategier för
smart specialisering inom Regionalfonden 2021–
2027. Tillväxtverket kommer att mäta och följa
resultat i projekt med koppling till smart specialisering med hjälp av myndighetens ärendehanteringssystem, utvärdering och nationell-regional dialog
I Sverige har vi ingen nationell smart specialiseringsstrategi utan vi har 21 regionala strategier.
Tillväxtverket har haft fram till 2020 ett regeringsuppdrag att stötta regionerna i deras smarta
specialiseringsarbete och att vara nationell koordinator. Tillväxtverket kommer att ha fortsatta
dialoger med regioner och aktörer såsom kluster.
Vi kommer att arrangera möten och workshops
flera gånger per år såsom vi gjort innevarande
programperiod. Vi har också under förra programperioden ordnat större konferenser på temat smart specialisering. Regionerna har sedan i
sin tur en egen EDP-process50 (dialogprocess)
med sina aktörer i syfte att sy ihop sina smarta
specialiseringsstrategier.

www.tillvaxtverket.se

Genom gränsöverskridande samverkan, liksom
innevarande programperiod, kommer vi att låta
50

EDP stå r fö r Entrepreneurial Discovery -process
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satsningar och initiativ som är baserade på regionala styrkeområden att samverka. På detta sätt
lyfter vi upp regionala styrkeområden på en nationell nivå.
Insatser för att regionerna samverkar bland annat genom att olika FoI-miljöer samverkar med
andra kompletterande miljöer i andra regioner
kommer leda till naturlig kraftsamling kring nationella styrkeområden. Dessutom kommer vi genom flernivåsamverkan effektivisera råd och
stöd till förtag i prioriterade områden. Detta leder till ett effektivare utnyttjande av resurser och
expertis i Sverige. Det leder också till att tvärsektoriella satsningar kan knytas samman och komplettera varandra och detta leder därigenom till
kompetensbefruktning och mer konkurrenskraftiga satsningar.

Kriterium 5

Inom hållbar stadsutveckling kommer man att
arbeta för att koppla samman arbetet i Sverige
med olika strategiska insatser samt olika fonder
och investeringskällor inom såväl EU som i Sverige, driva på kunskapsutveckling och sprida lärdomar och erfarenheter från olika projekt med
inriktning på hållbar stadsutveckling.

Kriterium 6
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Nyindustrialiseringsstrategin
Fö retagens villkor och
verklighet 2017
www.tillvaxtverket.se

Regionerna uppdaterar ständigt sina smarta specialiseringsstrategier vilket inkluderar industriell omställning. PO1 i Nationella regionalfondsprogrammet kommer att adressera insatser som
är prioriterade i regionerna inom ramen för
smart specialisering:
Gränsöverskridande samverkan kommer att
adressera satsningar som är inom de områden
som är prioriterade i regionerna.

Inom Hållbara Städer kommer vi att inom PO 1
kräva att den aktuella tätorten ska fokusera på
satsningar som går linje med regionens aktuella
s3-strategi.
Hållbarhet är ett viktigt kriterium i Nationella
regionalfondsprogrammet. Samtliga tre hållbarhetsaspekter behöver uppfyllas för att kommande satsningar ska få stöd.
Nationella regionalfondsprogrammet kommer
att använda sig av befintliga plattformar för att
hantera industriell omställning bland annat: S3piloten (kluster) och Vinnväxt, IHubs, RND-nätverket, S3-nätverket. Programsatsningar på olika
myndigheter ger oss information om industriell
omställning.
Nyindustrialiseringsstrategin, Företagens villkor
och verklighet samt våra uppföljningssystem är
viktiga hjälpmedel för att få information och
kunna hantera industriell omställning.
Kriterium 7

Samverkan med andra europeiska länder kommer att stimuleras. Ett syfte med nationellt och
internationellt samarbete är att komplettera befintliga värdekedjor med efterfrågad kompetens.
Målet är att de aktuella projekten inom ERDF
även ska kunna söka till Horizon Europe för att
få medel till den spetskompetens de har utvecklat.
Vi samarbetar mycket med S3-plattformen i Sevilla. Syftet är ett lärande och kunskapsutbyte på
nationell nivå för att sedan kunna stödja regionerna.
Inom hållbara stadsutveckling kommer vi att stimulera internationell samverkan i syfte att hitta
rätt expertis och resurser, exempelvis:
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 Tillväxtverket är nationell kontaktpunkt för URBACT-programmet där spridning av insatser
inom NRP har möjlighet att spridas i europeiska nätverk
 Insatserna kring hållbar stadsutveckling inom NRP finns kopplingar till European Urban Initiative
 Insatserna kring hållbar stadsutveckling inom NRP finns kopplingar till partnerskap inom ”Drivning Urban Transitions” inom Horizon
 Internationell spridning genom
samarbete med andra nationella
insatser som ”Smart Cities Sweden” exempelvis

ERDF
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PO2:1
Frä mja
energi
effekti
vitet

Kriterium 1
En nationell
lå ngsiktig
renoveringsstrat
egi till stö d fö r
renovering av
det nationella
bestå ndet av
bostadshus och
andra byggnader
antas, i enlighet
med kraven i

Ja

Sveriges renoveringsstrategi:
https://www.regeringen.se/4
95d4b/contentassets/b64992
71ac374526b9aa6f5e944b04
72/sveriges-tredje-nationellastrategi-forenergieffektiviseranderenovering.pdf
Kap 6.2.1Effektivare
energianvä ndning i det
nationella byggnadsbestå ndet

I renoveringsstrategin har mål satts upp i form
av indikativa milstolpar som syftar till att visa på
vilken förändring som bör ha inträffat vid en viss
tidpunkt. Milstolparna är framåtsyftande och utvalda för att vara relevanta och förenliga med
Sveriges energi- och klimatpolitik så väl som att
bidra till att uppnå unionens energieffektivitetsmål på minst 32,5 procent fram till 2030 i enlighet med energieffektiviseringsdirektivet.

direktiv
2010/31/EU om
byggnaders
energiprestanda,
som
a. omfattar
vä gledande
delmå l fö r 2030
och 2040 samt
må l fö r 2050,

ERDF
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och tabell 14.
Kap 6.2.2 Fö rbä ttrad
fö rdelning av
byggnadsbestå ndets
energiklassning och ö kad
andel nä ranollenergibyggnader och
tabeller 16 och 17

Kriterium 2
b. ger en
vä gledande
beskrivning av
budgetmedel fö r
att stö dja
genomfö randet
av strategin,

Ja

Kriterium 3
c. faststä ller effektiva mekanismer fö r att
frä mja investeringar i byggnadsrenovering.

Ja

Kap 6.2.3 Fasa ut direkt
anvä ndning av fossila
brä nslen i byggnadsbestå ndet
och tabell 18.
Kap 3. Styrmedel och å tgä rder
beskriver redan på gå ende
styrmedel.
Kap 6.1 Sektorsstrategier fö r
energieffektivisering
beskriver uppdraget med
sektorsstrategierna och hur
det ska bidra till strategin.

Kap 4. Stö d fö r mobilisering
av investeringar beskriver
grö na lå n och grö na
obligationer som ska frä mja
investeringar i
byggnadsrenovering

För att genomföra strategin har Sverige flera pågående styrmedel. Ett av dessa är sektorsstrategier för energieffektivisering. Energimyndighetens uppdrag med sektorsstrategier pågår till och
med 2030. Den sektor som har starkast koppling
till renovering och energieffektivitet i byggnadsbeståndet är Resurseffektiv bebyggelse.

Åtgärder har vidtagits för att säkerställa mekanismer för att främja investeringar i byggnadsrenovering av Boverket och Energimyndigheten.
Det handlar om bland annat om ”gröna lån”, kreditgarantier, teknikupphandling och stöd för innovationskluster. 2016 infördes ett stöd för att
stimulera renovering och energieffektivisering

Kap 4.1 Stö d fö r
marknadsintroduktion,
teknikutveckling och
innovationskluster.
Kap 4.2 Riskminskande
å tgä rder fö r investerare
Kap 4.3 Anvä ndning av
offentliga medel fö r att
stimulera den privata sektorn
Kap 4.4 Styrning av
investeringar mot
energieffektiva offentliga
byggnader
Kap 4.5 Atkomliga och
transparenta
rå dgivningsverktyg
Kriterium 4
2. Atgä rder fö r
fö rbä ttrad
energieffektivitet
fö r att uppnå de
energibesparinga
r som krä vs

Ja

Sveriges renoveringsstrategi:
https://www.regeringen.se/4
95d4b/contentassets/b64992
71ac374526b9aa6f5e944b04
72/sveriges-tredje-nationellastrategi-forenergieffektiviseranderenovering.pdf
Kap 3. Styrmedel och å tgä rder
Sveriges nationella energioch klimatplan:
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av hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar. Vidare har Riksgäldskontoret
fått i uppdrag att genomföra en emission av
gröna obligationer. Informationscentrum för
hållbart byggande (ICHB) inrättades den 1 januari 2018 och drivs av Svensk Byggtjänst AB på
uppdrag av Boverket. Nationellt Renoveringscentrum (NRC) är organisatoriskt och administrativt knutet till Lunds Tekniska Högskola

Sverige har flera styrmedel som ger incitament
fö r energieffektivisering i samband med
renoveringar. Må nga styrmedel kompletterar
varandra och syftar till att korrigera fö r olika
marknadsmisslyckanden kopplade till
energieffektivisering och renovering, exempelvis
delade incitament eller bristande tillgå ng till
information.
En ö vergripande beskrivning av Sveriges
befintliga styrmedel fö r energieffektivisering och
minskade utslä pp av vä xthusgaser finns i
Sveriges integrerade nationella energi- och
klimatplan, avsnitt 3.

https://ec.europa.eu/energy/
sites/ener/files/documents/s
e_final_necp_main_se.pdf

2:4

51

ERDF

PO2:4

Ja

Kriterium 1
En beskrivning
av huvudsakliga
risker, bedö mda i
enlighet med
bestä mmelserna
i artikel 6 a i
beslut nr
1313/2013/EU,
som å terspeglar
nuvarande och
lå ngsiktiga hot
(25–35 å r).

Ja

Se avsnitt 3 fö r en
ö vergripande beskrivning av
Sveriges befintliga styrmedel
fö r energieffektivisering och
minskade utslä pp av
vä xthusgaser
Del I Riskbedömning i: MSB.
(2020). Sammanfattande
redovisning under artikel 6.1(d)
civilskyddsmekanismen som
underlag till Sveriges
rapportering till Europeiska
kommissionen ‐ Svar på
uppdrag 4 i Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps
regleringsbrev 2020. MSB dnr.
2019‐04556‐12.
Prop. 2017/18:163 Nationell
strategi för klimatanpassning;
SMHI. (2020). Myndigheternas
arbete med klimatanpassning
2019. Klimatologi nr 4 2020;
eller Klimatanpassning.se.
(2020). Vad gör myndigheterna.

Artikel 6.1(d) anger att medlemsstaterna ska
tillhandahålla kommissionen en sammanfattning av
relevanta delar av de bedömningar som avses i
punkterna a (och b) med fokus på centrala risker.
Sammanfattningen ska tillhandahållas
kommissionen senast den 31 december 2020 och
därefter vart tredje år och om det föreligger viktiga
förändringar.
I 2020‐års regleringsbrev51 gavs MSB i uppgift att
redovisa en sammanfattning av utarbetade riskbe‐
dömningar på nationell nivå och utarbetade be‐
dömningar av riskhanteringsförmågan på nationell
nivå. Redovisningen ska även beskriva förebyg‐
gande åtgärder och beredskapsåtgärder för cen‐
trala risker med gränsöverskridande konsekvenser
samt i förekommande fall risker med låg sannolik‐
het och stora konsekvenser som ska kunna utgöra
underlag för Sveriges rapportering till Europeiska
kommissionen. Redovisningen ska lämnas till

Justitiedepartementet. (2019). Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
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Hämtad 2020‐04‐20:
https://www.klimatanpassning.
se/vem‐gor‐vad/vad‐gor‐
myndigheterna.
MSB. (2019). Nationell risk‐ och
förmågebedömning 2019.
Rapportnr: MSB1392.
Ja
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Kriterium 2 . En
beskrivning av
å tgä rder fö r
fö rebyggande,
beredskap och
hantering av
katastrofer fö r
att hantera de
risker som
identifierats.
Atgä rderna ska
prioriteras i
fö rhå llande till
riskerna och
deras
ekonomiska
effekter,
kapacitetsbrister
6 , effektivitet
och
ä ndamå lsenlighe
t, med beaktande

Ja

Del III Prioriterade åtgärder i:
MSB. (2020). Sammanfattande
redovisning under artikel 6.1(d)
civilskyddsmekanismen som
underlag till Sveriges
rapportering till Europeiska
kommissionen ‐ Svar på
uppdrag 4 i Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps
regleringsbrev 2020. MSB dnr.
2019‐04556‐12.
Prop. 2017/18:163 Nationell
strategi för klimatanpassning;
SMHI. (2020). Myndigheternas
arbete med klimatanpassning
2019. Klimatologi nr 4 2020;
eller Klimatanpassning.se.
(2020). Vad gör myndigheterna.
Hämtad 2020‐04‐20:
https://www.klimatanpassning.
se/vem‐gor‐vad/vad‐gor‐
myndigheterna.
MSB. (2019). Nationell risk‐ och

Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast
den 2 oktober 2020.

av mö jliga
alternativ.

förmågebedömning 2019.
Rapportnr: MSB1392.
MSB. (2020). Anslag 2:4
Krisberedskap – Uppföljning
2019. Redovisning av uppdrag i
MSB:s regleringsbrev för 2020.
Rapportnr: MSB1544. För mer
information se:
https://www.msb.se/sv/amnes
omraden/krisberedskap‐‐civilt‐
forsvar/finansiering/anslag_2_4
_myndigheter/#Redovisa_ekon
omi.
Myndigheters risk‐ och
sårbarhetsanalys (RSA) i
enlighet med 6, 8 §§ förordning
(2015:1052) om krisberedskap
och bevakningsansvariga
myndigheters åtgärder vid höjd
beredskap.

ERUF
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Kriterium 3
Information om
budgetmässiga
och finansiella
medel och mekanismer som

Ja

Myndigheters årsredovisningar
i enlighet med 3 § förordning
(2000:605) om årsredovisning
och budgetunderlag.
Myndigheters risk‐ och
sårbarhetsanalys (RSA) i
enlighet med 6, 8 §§ förordning
(2015:1052) om krisberedskap
och bevakningsansvariga
myndigheters åtgärder vid höjd

I linje med ansvarsprincipen ska åtgärder för att
upprätthålla en tillräcklig förmåga vid allvarliga
händelser och kriser normalt finansieras inom
ramen för aktörens ordinarie finansiering.
Myndigheter och länsstyrelsen har således inom

finns tillgängliga
för att täcka
kostnaderna för
drift och underhåll i samband
med förebyggande, beredskap och hantering.

beredskap.
MSB. (2019). Inriktning för
projektmedel till myndigheter
2020‐2021 ‐ Anslag 2:4
Krisberedskap. MSB dnr. 2019‐
06128‐13; MSB. (2020). Bilaga
2 – tillägg till inriktning. MSB
dnr. 2019‐06128. För mer
information se:
https://www.msb.se/sv/amnes
omraden/krisberedskap‐‐civilt‐
forsvar/finansiering/anslag_2_4
_myndigheter/#Redovisa_ekon
omi.
Anslag 2:2 för förebyggande
åtgärder mot jordskred, andra
naturolyckor, av statsbidrag till
kommuner för förebyggande
åtgärder mot naturolyckor som
följer av ett förändrat klimat.
Anslag 2:3 som får användas för
att, i enlighet med lagen
(2003:778) om skydd mot
olyckor, finansiera vissa
ersättningar till följd av
uppkomna kostnader vid
genomförda räddningsinsatser
och finansiera insatser för att
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ramen för tilldelade anslag från regeringen och
statsbudgeten (som beslutas av riksdagen), eller
finansiering genom avgifter från tjänster, fördela
ekonomiska resurser till myndighetens verksamhet,
inklusive myndighetens krisberedskapsarbete.
Kommuner och regioner fördelar ekonomiska
resurser från skatteintäkter till sitt
krisberedskapsarbete i konkurrens med annan
verksamhet.

bekämpa olja med mera till
sjöss.
Anslag 1:10 under
utgiftsområde 20 fördelas via
SMHI. Medlen får användas för
karteringar,
konsekvensbedömningar och
riskhanteringsplaner avseende
klimatrelaterade
översvämningar, ras, skred,
värmeböljor och skogsbränder.

2.6 Upp‐
daterad
planering
för avfalls‐
hantering

ERUF

Ja

Planer för avfalls‐
hantering finns i
enlighet med arti‐
kel 28 i direktiv
2008/98/EG, i
dess ändrade ly‐
delse enligt direk‐
tiv (EU) 2018/851,
och omfattar hela
medlemsstatens
territorium och
inkluderar föl‐
jande:
1. En analys av
den nuvarande si‐
tuationen när det
gäller avfallshan‐
tering i det
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Ja

Sveriges nationella avfallsplan
och avfallsförebyggande
program
http://www.naturvardsverket.s
e/Miljoarbete‐i‐
samhallet/Miljoarbete‐i‐
Sverige/Uppdelat‐efter‐
omrade/Avfall/Avfallsplanen/

En beskrivning av Sveriges avfallsmängder, typ och
ursprung inklusive import och export finns under
kapitel 6 Avfallsmängder i Sverige.
I kapitel 12 Framtida avfallsprognoser görs en
bedömning av hur framtida avfallsflöden kan
komma att utvecklas fram till 2035.
I kapitel 10 Avfallsförebyggande styrmedel och
åtgärder beskrivs de avfallsförebyggande styrmedel
och åtgärder som beslutats nationell och hur de
bidrar till avfallsförebyggandet.
I bilaga 3 Åtgärder kopplade till bilaga IV beskrivs
de nationella åtgärder som finns kopplade till
exemplen på åtgärder i bilaga IV Exempel på
avfallsförebyggande åtgärder enligt artikel 29.

berörda geogra‐
fiska området, in‐
begripet avfallets
typ, mängd och
källa, och en ut‐
värdering av den
framtida utveckl‐
ing med hänsyn
till de förväntade
effekterna av åt‐
gärderna som
anges i de avfalls‐
förebyggande
program som ut‐
arbetas i enlighet
med artikel 29 i
direktiv
2008/98/EG, i
dess ändrade ly‐
delse genom di‐
rektiv
2018/851/EU.
ERUF

79

2. En bedömning
av befintliga sy‐
stem för in‐
samling av avfall,
inklusive den ma‐
teriella och terri‐
toriella täck‐
ningen av separat
insamling och åt‐
gärder för att för‐
bättra deras
funktion, samt

Nytt är att bidragen från avfallsförebyggande
åtgärder som finns i den nya bilagan Bilaga IVa
Exempel på ekonomiska styrmedel och andra
åtgärder för att ge incitament till tillämpningen av
den avfallshierarki som avses i artikel 4.3 ska
beskrivas
En ny bilaga Bilaga 4 Åtgärder kopplade till
avfallsdirektivets bilaga IVa och artikel 9.1 (a‐m)
har tagits fram där de svenska åtgärderna för att
förebygga avfallsgenerering beskrivs kopplat till
åtgärderna enligt artikel 9.1. I bilagan beskrivs även
åtgärdernas förväntade bidrag till
avfallsförebyggande.

Ja

Sveriges nationella avfallsplan
och avfallsförebyggande
program (se ovan)

I kapitel 4 Lagstiftning beskrivs det svenska
avfallsregelverket som har betydelse för insamling,
transport och behandling av avfall.
I kapitel 5 Aktörer inom avfallssektorn beskrivs
befintliga system för insamling av avfall.
I kapitel 8 Behandling av avfall beskrivs
avfallsbehandlingen i Sverige utifrån
avfallshierarkin

behovet av nya
insamlingssystem.
ERUF

ERUF
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3. En bedömning
av investeringsbe‐
hovet som moti‐
verar behovet av
ytterligare eller
uppgraderad av‐
fallsinfrastruktur,
med uppgifter om
tillgängliga in‐
komstkällor som
motsvarar kostna‐
der för drift och
underhåll

4. Information om
kriterierna om
geografiskt läge

Ja

Sveriges nationella avfallsplan
och avfallsförebyggande
program (se ovan)

I kapitel 5 Aktörer inom avfallssektorn beskrivs
olika aktörer inom avfallssektorn och deras an‐
svarsfördelningen. Där beskrivs även kommuner‐
nas avfallsavgift och för hantering av kommunalt
avfall.
I kapitel 8 Behandling av avfall finns beskrivning av
nuvarande kapacitet och en bedömning av fram‐
tida kapacitetsbehov för olika avfallsbehandlingar.
Uppgifter om bland annat kommunernas avfallsav‐
gift och finansiering av avfallshantering har utveck‐
lats i kapitel 5.

Ja

Sveriges nationella avfallsplan
och avfallsförebyggande
program (se ovan)

Naturvårdsverket bedömer att detta är tillräckligt
för att uppfylla kravet men kommer i kommande
avfallsplaner vidareutveckla detta då Kommunerna
from 1 augusti 2020 i föreskrifterna för
kommunala avfallsplaner får krav att på begäran av
Naturvårdsverket lämna uppgifter om behovet av
nya insamlingssystem och anläggningar för att
hantera avfall, behovet av nedläggning eller
förändring av befintliga insamlingssystem och
anläggningar för att hantera avfall, vilka
investeringar och andra ekonomiska resurser som
behövs för att tillgodose dessa behov, och
avfallsflödenas framtida utveckling.
I kapitel 8 Behandling av avfall finns beskrivning av
nuvarande kapacitet och en bedömning av fram‐
tida kapacitetsbehov för olika avfallsbehandlingar.

för platsidentifie‐
ring och om kapa‐
citeten för fram‐
tida anläggningar
för avfallsbehand‐
ling
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En lista med samtliga avfallsbehandlingsanlägg‐
ningar och deras geografisk placering finns i bilaga
2 Avfallsbehandlingsanläggningar

Kapitel 5: Programmyndigheter
Regeringskansliet ansvarar fö r detta avsnitt.
Referens: Art 17.3 (j), 65, 78 CPR
Tabell 13: Programmyndigheter
Programmyndigheter
Fö rvaltande myndighet

Revisionsmyndighet
Organisation som erhåller
utbetalningar från KOM
Organisation -art 30(5)
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Namn

Kontakt

E‐post

Kapitel 6: Partnerskap
Referens: Art 6 CPR och förordning (EU) nr 240/2014

Textavsnitt
10 000 tecken (exklusive mellanslag)
Tillvä xtverket har tillsammans med Boverket, Naturvå rdsverket, Riksantikvarieä mbetet och Vinnova tagit fram detta fö rslag till Nationellt
regionalfondsprogram fö r programperioden 2021–2027
Det nationella regionalfondsprogrammet har tagits fram tillsammans med ett brett partnerskap i enlighet med den europeiska uppfö randekoden fö r
partnerskap enligt kommissionens delegerade fö rordning (EU nr240/2014) om den europeiska uppfö randekoden fö r partnerskap inom ramen fö r de
europeiska struktur och investeringsfonderna. Fö rslaget till program har tagit fram i dialog med regionerna och Gotlands kommun.
Vad gä ller partnerskap vill lyfta fram fö ljande:
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I framtagandet av programmet har det funnits en bred kompetens inom olika sakområ den och det har varit en jä mn fö rdelning mellan kvinnor och mä n.
I den nä rmaste programgruppen som inkluderade Tillvä xtverket, Boverket, Naturvå rdsverket, Riksantikvarieä mbetet samt Vinnova ingick sex kvinnor
och fem mä n.



Fö rslaget till program har också tagits fram i dialog med regionerna och Gotlands kommun. Tillvä xtverket genomfö rt tematiska seminarier inom olika
områ den så som smart specialisering, hå llbar stadsutveckling, finansieringsinstrument med flera ä mnen. Vi har också genomfö rt dialogmö ten med olika
Nuts2 områ den tillsammans med Vinnova, Energimyndigheten och Naturvå rdsverket. Fö rutom detta har utkast till program skickats ut vid ett par
tillfä llen till regionerna fö r synpunkter.



Genom regionala dialoger och mö tet till exempel RND-nä tverket, har vi nå tt ut till aktö rer inom forskning, nä ringsliv och offentlig sektor.



Fö rutom ovan nä mnda myndigheter har Tillvä xtverket haft en dialog med 23 myndigheter och samtliga lä nsstyrelser enligt uppdraget
N2020/00898/RTL (Uppdrag att bistå i arbetet att ta fram fö rslag till program fö r europeiska regionala utvecklingsfonden, programperioden 2021-2027).
Tillvä xtverket har bjudit in och genomfö rt en dialog samt skickat ut programutkast till dessa myndigheter. Bland dessa fanns bland annat Statens
skolverk (i syfte att nå grundskolan och gymnasieskolan).



Tillvä xtverket har genomfö rt en workshop med representanter frå n nä ringslivet den 16 november 2020. Fö retagsorganisationer så som Fö retagarna och
Samhä llsbyggarna deltog och klusterorganisationer frå n programmen Vinnvä xt på Vinnova och S3 piloten på Tillvä xtverket.



Inom ramen fö r Hå llbar stadsutveckling har Boverket, Naturvå rdsverket, Riksantikvarieä mbetet, Vinnova varit aktiva i programskrivningen
tillsammans med Tillvä xtverket. Inom ramen fö r Rå det fö r hå llbara stä der har en referensgrupp involverats kontinuerligt. Ett stort antal dialoger har
genomfö rts med kommuner runt om i landet i syfte att undersö ka behov och ö nskemå l. Sveriges kommuner och regioner (SKR)har också involverats,
dels genom medverkan inom Rå det fö r hå llbara stä der och dels genom deras olika nä tverk dä r dialog om programmet har fö rts.

Under sjä lva programgenomfö randet kommer vi att samverka och arbeta med samtliga regioner i syfte att få ett så kompletterande och effektivt tillvä xt – och
klimatarbete som mö jligt.52

52

Kompletterande till Regionala regionalfondsprogram samt till regionala utvecklingsstrategier.
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Kapitel 7: Kommunikation och synlighet
Tillvä xtverket ansvarar fö r detta kapitel.
Art. 17.3(i) och 41‐43, CPR

Textavsnitt
4 500 tecken (exklusive mellanslag)
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Kapitel 8: Användning av enhetskostnader, klumpsummor, flat rates och finansiering ej kopplad till
kostnader.
Tillvä xtverket ansvarar fö r detta kapitel.
Art 88‐89 CPR
Tabell 14. Användning av enhetskostnader, klumpsummor, flat rates och finansiering ej kopplad till kostnader.
Användning av artiklarna 88 och89
Programmet kommer att nyttja redovisningsalternativet
enhetskostnader, klumpsummor samt flat rates (art 88) om ja, fyll i
Appendix I
Programmet kommer att nyttja redovisningsalternativet finansiering ej
kopplat till kostnader (art 89) om ja, fyll i Appendix II

i

Källa till detta
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Ja
⎕

Nej
⎕

⎕

⎕

