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Regionalfonden  
Västsverige 



Kort om Tillväxtverket 
  

Nationell myndighet  
med regional närvaro  

Ca 400 medarbetare  

10 orter  
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Europeiska Struktur- och Investeringsfonder        
i Sverige 

Socialfonden 
22% Regionalfonden  

26% 

Landsbygdsfonden 
49% 

Havs- och 
fiskerifonden 

3% 
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Europeiska Struktur- och Investeringsfonder         
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Regionalfonden i Sverige 

Åtta regionala program 

Ett nationellt program  

13 Interreg-program över landsgränser 

 

 

Övre Norrland 1 708 Mkr 

Västsverige 444 Mkr 

Stockholm  298 Mkr 

Skåne-Blekinge 491 Mkr 

Småland och Öarna 532 Mkr 

Norra Mellansverige 1 184 Mkr 

Östra Mellansverige 479 Mkr 

Mellersta Norrland 1 241 Mkr 
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Grundläggande förutsättningar 
Överensstämmer med det västsvenska regionalfondsprogrammet 

Laglighetsprövning  
- EU- och svenska förordningar, lagar och föreskrifter 

Medfinansiering  
- 60%, offentlig eller privat 

Genomförandekapacitet  
- operativ, administrativ, ekonomisk 

Additionalitet! 
 



Projektprocess 

Information inför ansökan Ansökan till Tillväxtverket Handläggning (Tillväxtverket) Regionalt samråd 

Prioritering 
(Strukturfondspartnerskapet) 

Beslut om projekt 
(Tillväxtverket) 

Ansökan om utbetalning till 
Tillväxtverket 

Beslut om utbetalning 
(Tillväxtverket) 

Avslut & uppföljning 



Vad är det för några som bedömer? 

Tillväxtverkets kontor i Västsverige 
- informerar, bereder, utvärderar, fattar beslut 

Sekretariatet för Strukturfondspartnerskapet 
- förslag till yttrande inför prioritering 

Strukturfondspartnerskapet i Västsverige 
- prioriterar bland godkända ansökningar 



Samverkan inom 
forskning och 
innovation 

9 



Samverkan inom forskning och innovation 

10 

 

Utveckla forsknings- och innovationsmiljöer för ökad samverkan 
mellan näringsliv, universitet och högskolor, forskningsinstitut 
och offentliga aktörer 

Fysiska investeringar i test- och demonstrationsmiljöer  

Vidareutveckla resultat av Horisont 2020-projekt 

Utveckling av samarbeten och positionering av forsknings- och 
innovationsmiljöer 

Exempel: 
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Projektexempel 
 

MapLab (Högskolan Väst) 
- Stärka forskningsmiljön och innovationsprocesser vid PTC  
- Utvecklingsprojekt utifrån specifika forskningsområden som 

identifierats i samverkan med näringslivet.  
 

HiCube (Högskolan Halmstad) 
- Behovsorienterad hälsoinnovationsarena 
- Möjlighet för innovatörer och företag att utveckla och testa 

tjänster och produkter direkt inom vården och hos brukare  
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Konkurrenskraftiga 
SMF 

12 



Konkurrenskraftiga SMF 

13 

Idéutvärdering, insatser för att fånga upp idéer 
som kan utvecklas till nya innovativa 
tillväxtföretag 

Utveckla nya verktyg för behovsanpassad 
affärsrådgivning 

Coachning och uppföljning av företagens 
utveckling 

 

Exempel: 



Projektexempel 
Almi Invest Västsverige  
- Säkerställa en långsiktig kapitalförsörjning i regionen.  
- Fonden har som mål att revolvera satsat kapital. 
 

BRIDGE UK (Sahlgrenska Science Park) 
- Underlätta och stödja medtech-företag i deras 

internationaliseringsprocess.   
- Internationaliseringsprogram med företag och aktörer från 

Storbritannien 
 
 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJxcuj8sHSAhUGsxQKHdc4DxAQjRwIBw&url=http://nordicstartrack.se/activities/park-annual-sahlgrenska-science-park-gothenburg/&psig=AFQjCNFn0BkJT_Mp8gwjGW7VTmdTy50oAg&ust=1488890176265020


 
Innovation för en 
koldioxidsmål 
ekonomi  

15 



 
Innovation för en koldioxidsnål ekonomi  

16 

 

Utveckla forsknings- och innovationsmiljöer för ökad 
samverkan mellan näringsliv/akademin/off. aktörer 

Fysiska investeringar i test- och demonstrationsmiljöer  

Vidareutveckla resultat av Horisont 2020-projekt 

Utveckling av samarbeten och positionering av 
forsknings- & innovationsmiljöer 

Exempel: 



Projektexempel 

Arena för Grön Tillväxt (Region Halland) 
- Innovationsstödjande insatser, pilotprojekt inom livsmedel, 

skogsindustri och bioenergi 
 

Wargön Innovation (Innovatum AB) 
- Etablera av en innovationsarena med fokus på 

materialinnovationer med koppling till skogen, textil och kemi, 
med ett koldioxidsnålt förhållningssätt. 
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Andel beviljade medel per styrkeområde 

Upplevelsebaserade 
näringar 

13% 

Material och hållbar 
produktion 

41% 

Marina näringar 
4% 

Livsmedel 
2% 

Life Science 
20% 

Hållbara transporter 
12% 

Hållbar 
stadsutveckling 

3% Gröna näringar 
5% 



Aktuellt beslutsläge – mars 2017 
Insatsområde Antal projekt Beviljat, mnkr Kvar att använda, mnkr 

1. Samverkan inom 
forskning och innovation 
 

12 78 (40%) 125 

2. Konkurrenskraftiga små 
och medelstora företag 
 

19 126 (70%) 54 

3. Innovation för en 
koldioxidsnål ekonomi 
 

5 33 (50%) 34 

Total 36 237 (53%) 213 



Kommande utlysningar - Västsverige 

2017 
- 15 juni  - 14 september 
- Hela programmet öppet och sökbart, ser gärna projekt med 

inriktning på digitalisering 

2018 
- Troligen två utlysningar; öppna till och med februari resp. 

september 2018 
- Inriktning och omfattning fastställs senare 
 
Nationellt program: I dagsläget finns inga planerade utlysningar. 
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Har du frågor?  
 

Kontakta oss,  
vi berättar gärna mer. 

 
Helena Starfelt, 08-681 92 68 

helena.starfelt@tillvaxtverket.se 
 

https://tillvaxtverket.se/eu-
program.html 
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