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EU:s Struktur-och investeringsfonder

Regionalfonden, ERUF

Socialfonden, ESF

(Sammanhållningsfond)

Landsbygdsprogrammet

Havs-och fiskerifonden
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Sammanhållnings-
politiken



EU:s sammanhållningspolitik

Tre delar

- Regionalfond, ERUF

- Europeiska socialfonden, ESF

- (Sammanhållningsfond)

Totalt ≈ 352 miljarder €



Sverige
26 olika program
67 miljarder SEK



EU-nivå Gemensamt strategiskt ramverk för 
regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs- och fiskerifonden  

Nationell 
nivå

Nationella 
operativa 
program

Partnerskapsöverenskommelse för 
regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och 
havs- och fiskerifonden, Nationellt reformprogram, strategier   

Regionalfond Socialfond Landsbygdsfond Havs- och 
fiskerifond

VG 2020 
Regional 
nivå
Västsverige

Regionalt 
program för 
tillväxt och 

sysselsättning 

Fem Interreg-
program

Västsvenskt 
handlingsprogram

Regional handlingsplan

Förvaltning Tillväxtverket Tillväxtverket, 
Lst, m. fl.

ESF-rådet Jordbruksverket



Europa 2020

Nationella strategier

Västra Götaland 2020

Operativa program

P
ro

je
kt

e
n

 b
id

ra
r 

ti
ll 

m
ål

e
n



Västra Götaland 2020

• Den gemensamma vägvisaren, och
styrdokumentet, för hela Västra Götalands
utveckling mellan åren 2014 – 2020. 

• Omfattar alla som arbetar med insatser 
för tillväxt i Västra Götaland. Kommuner, lärosäten, Science 
parks, länsstyrelsen, föreningsliv etc.



Syfte och mål

Övergripande syfte och mål med VG2020 är:

• Att ytterligare stärka Västra Götaland som en attraktiv, ansvarsfull 
och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion

och

• Att ge invånarna i Västra Götaland bästa möjliga förutsättningar för 
att utvecklas.



4 – 9 – 32 



En ledande 
kunskapsregion

Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och 
företagande 1-3

Internationell konkurrenskraft genom kraftsamling på 
styrkeområden 4-8

En region för alla

Bryt utanförskap och stärk kopplingarna mellan utbildning 
och arbetsliv 9-12

Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft 13-16

Tillgång till kommunikation 17-20

En region där vi tar 
globalt ansvar

Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan 21-24

Ansvarsfull och hållbar konsumtion 25-26

En region som syns 
och engagerar

En ledande kulturregion med fokus på delaktighet 27-28

Ökat utbyte med omvärlden 29-32

4 teman 9 områden
32

prioriterade
frågor



Område 1: 

TEMA: En ledande kunskapsregion

Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och 
företagande

Prioriterade frågor 1-3: 
1. Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap 
2. Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta 
företag 

3. Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora 
företag



Prioriterade frågor
4-8:   

Internationell konkurrenskraft genom kraftsamling 
på styrkeområden

4. Attrahera fler studenter och forskare och öka utbytet med omvärlden 
5. Stärka våra forsknings- och innovationsmiljöers internationellt 
konkurrenskraft

6. Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts till 
praktik 

7. Stimulera nationella och internationella samarbeten inom forskning och 
innovation

8. Stärka science parks och andra samverkansmiljöer för forskning och 
utveckling  

OMRÅDE 2: 



Uppföljning av VG2020 och inför nästa strategi

Syfte

Skapa en bild över måluppfyllelsen så här långt.

Genom det kunskapsunderlag som kommer fram kunna föreslå 
inriktning och prioriteringar kommande år inom ramen för VG2020, 
samt, 

skapa ett lärande inför framtagande, utformning och genomförande av 
den kommande utvecklingsstrategin.



Program som kan finansiera utvecklingen i 
Västsverige



Socialfondsprogrammet i Västsverige

1 Kompetensförsörjning som stärker individers ställning på 
arbetsmarknaden
Indikator: 31 066 deltagare, 828 arbetslösa deltagare

2 Ökade övergångar till arbete för kvinnor och män (15-64 år) som står 
långt ifrån arbetsmarknaden
Indikator: 13 559 arbetslösa deltagare

2-3-åriga projekt, varierande EU-finansiering ( 50-75%)

Budget: 1000 Mkr från EU



Sommarutlysning 2017:2 ESF – digitalisering
Ansökningar juni-september och projektstart januari 2018

Programområde 1 målgrupp anställda i små och medelstora företag, 60 
mkr 

Programområde 2.2 målgrupp unga 15-24 (ev. 29 år) prioritet  med 
funktionsnedsättning, 80 mkr

Programområde 2.3 målgrupp nyanlända och utrikesfödda, prioritet 
kvinnor, 30 mkr

Mobiliseringsmöte för programområde 2.2 och 2.3. torsdag 23 mars 
2017 för kommunala arbetsmarknads- och biståndsenheter, 
samordningsförbund, social ekonomi mfl.



Vinterutlysningen 2018 – ESF - digitalisering

Programområde 1 målgrupp anställda inom vård och omsorgssektorn.

Fokus digitalisering. 

Belopp och ansökningsdatum inte färdiga. 

Bild från www.linkedin.com



Västra Götaland deltar i fem Interregprogram

Öresund-Kattegat-Skagerrak Sverige-Norge Östersjön Nordsjön Europe



Inriktning på Interregprogrammen
Gemensamma huvudsakliga insatsområden för dessa:

1. Forskning/innovation, teknisk utveckling, SMF

2. Miljö, energi – speciellt koldioxidreduktion

3. Hållbara transporter – person och gods

4. För Sverige-Norge/ÖKS: gränshinder, gränsöverskridande arbetsmarknad, 
natur- och kulturarv (bara Sv-No)

Sverige-Norge 400 EU-miljoner kr
Öresund-Skagerrak-Kattegatt (ÖKS) 1100 EU-miljoner kr
Nordsjöprogrammet 1500 EU-miljoner kr
Östersjöprogrammet 2700 EU-miljoner kr
Europe 3000 EU-miljoner kr
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Geografisk spridning 
Alla EU-program 

Lead Partner Samarbetspartner



5 april i Göteborg
Gränslösa möjligheter
- en praktisk guide till Interreg



Regionalfonden Västsverige

Helena Starfelt, Tillväxtverket presenterar 



www.vgregion.se/eu

http://www.vgregion.se/eu

