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Sammanfattade kommentarer om genomförandet av programperioden
Programmen som beskrivs i rapporten delfinansieras alla av ERUF, den Europeiska regionala
utvecklingsfonden (även kallad regionalfonden). Här sammanfattas data från programperioden 20072013.
Rapporten syftar till att sammanfatta de slutrapporter som respektive program skickat in till
kommissionen. Sammanfattningsvis för programperioden kan vi se resultat kring genomförandet av de
åtta regionala programmen, sex program för gränsregionalt samarbete (Sverige-Norge, Nord, BotniaAtlantica, Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS), Central Baltic och South Baltic), tre transnationella
samarbetsprogram (Norra Periferin, Nordsjöprogrammet och Östersjöprogrammet) samt fyra
interregionala samarbetsprogram (Interreg IVC, URBACT, Interact och ESPON). I denna rapport
presenteras vilka sorts insatser som beviljats och vilka resultat som dessa indikerar.
Sammanfattningsvis kan konstateras att insatserna inom de program där Sverige kunde delta har haft stort
fokus på det prioriterade området1 forskning och utveckling (FoU) även om inbördes skillnader fanns
framförallt inom programmen för Europeiskt territoriellt samarbete (ETS-programmen). Inom de åtta
regionala programmen har två tredjedelar av beviljade medel gått till projekt med verksamhet inom det
prioriterade området FoU. Även inom de gränsregionala programmen samt de interregionala programmen
har mest andel medel allokerats till FoU (21 procent respektive 43 procent). De transnationella
programmen har däremot allokerat mest andel medel till prioriterade området Miljöskydd och
riskförebyggande med 32 procent.
De åtta regionala programmen
De åtta regionala strukturfondsprogrammens omfattning, det vill säga budgeten som satts för programmen
av EU, var under perioden 2007–2013 ca 8,4 miljarder kronor. Hela budgeten intecknades under
programgenomförandet och cirka 8,3 miljarder kronor, drygt 98 procent av EU-medlen har betalats ut
under perioden.
Programperioden 2007–2013 lämnar tydliga avtryck som en del av den regionala tillväxtpolitiken. Ur ett
europeiskt perspektiv uppvisade Sverige en hög genomförandekapacitet. Tillsammans med aktörer på lokal
och regional nivå investerade förvaltande myndighet tillgängliga resurser i närmare 1 600 projekt inom
områden av betydelse för tillväxt och sysselsättning. Över 66 procent av budgeten gick till projekt inom
forskning, teknisk utveckling, innovation och entreprenörskap. Omkring 16 procent investerades i
transportinfrastruktur, 6 procent gick till projekt inom turismsektorn och ytterligare 6 procent gick till
projekt som syftar till att utveckla informationssamhället, huvudsakligen utbyggnad av bredband. Cirka 3
procent av programbudgeten gick till investeringar i förnyelse av städer och landsbygd, bland annat hållbar
stadsutveckling.2 Baserat på rapporterade utfall har målen för programmens aktivitetsindikatorer
överträffats med god marginal. Projektverksamheten uppskattas därmed ha bidragit till att över 33 450 nya
jobb och 18 200 nya företag skapats. I denna rapportering har vi inte fokuserat på goda exempel utan där
refererar vi till slutrapporterna samt tidigare lägesrapporteringar.
Programmen omsluter totalt inklusive medfinansiering och EU-medel 22,2 miljarder kronor, varav landets
offentliga aktörer har medfinansierat med 10,5 miljarder kronor. Privata aktörer har medfinansierat med
3,7 miljarder kronor. De totala utbetalningarna uppgår till cirka 8,3 miljarder kronor inklusive TA och
inbetalningarna från kommissionen är ungefär 8,1 miljarder, se mer under avsnittet programavslut.
Under programperioden har 678 miljoner kronor i EU-medel investerats i riskkapital i elva regionala
fonder. Tillsammans med ytterligare 785 miljoner i offentlig finansiering och 2,2 miljarder kronor i privat
medfinansiering innebär det att sammanlagt 3,6 miljarder har investerats i 339 små och medelstora företag.
I antal räknat är det den största satsningen på riskkapital till små och medelstora företag i tidiga
utvecklingsskeden. Närmare 4 400 företag har varit i kontakt med någon av de regionala fonderna under
programperioden. Satsningen har därmed lämnat ett avtryck i form av ökad kunskap om riskkapital bland
företag i alla delar av Sverige. I och med avslutet av EU-projekten den 30 september 2015 har fonderna
slutat investera i nya portföljbolag. Fram till augusti 2020 kommer de att genomföra följdinvesteringar i
befintliga bolag samt successivt avveckla innehaven genom försäljning. När det gäller tillväxt och förnyelse

Prioriterade områden utgår från Kommissionens 86 kategorier som Kommissionen grupperat som prioriterade områden.Se Bilaga 1 i gemensamma
tabeller.
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2 Resterande andel av budget gick till projekt som inte kan kategoriseras i någon specifik kategori.

i de företag som fått finansiering är det ännu för tidigt att uttala sig om satsningens resultat. Satsningen har
dock överlag fungerat väl och haft en marknadskompletterande funktion bland unga, innovativa och
tillväxtorienterade företag. De privata medinvesterarna har även varit positiva till satsningen.
Vid sidan av riskkapital har insatser inom området innovation och entreprenörskap även syftat till stärkt
samverkan mellan forskning och näringsliv, utveckling av inkubatorer samt rådgivning till företag.
Utvärderingar som genomförts både under och efter programperioden visar att projekten i stort fullföljt
sina åtaganden och bedrivit verksamhet i linje med etablerad kunskap och erfarenhet. Regionalfonden har
visat sig vara ett bra verktyg för att främja samverkan. Det gäller både över administrativa gränser mellan
kommuner och mellan län samt mellan branscher och sektorsområden inklusive mellan akademi, offentlig
verksamhet och näringsliv samt mellan olika branscher inom näringslivet. Inom området forskning och
innovation har regionalfonden finansierat verksamhet som till sin karaktär levt upp till ambitionerna om
att vara nyskapande och additionell. Utvärderingarna pekar även på att regionalfonden har utgjort en
drivande kraft i utvecklingen av mer entreprenöriella universitet, framförallt i Sveriges mer glesbefolkade
regioner. Sammantaget har fondens insatser därmed bidragit till utveckling av det svenska
innovationssystemet. Uppbyggnad av regionala innovationssystem tar dock tid vilket skapat en viss
motsättning i förhållande till förväntningar om att åstadkomma ökad konkurrenskraft på kort sikt.
Insatserna inom forskning och innovation bedöms utifrån det ha haft en för stark betoning på forskning.
Ett resultat av den slutsatsen återspeglas i den nuvarande programperiod där innovationsprojekten har ett
tydligare företagsfokus.
Gällande insatserna kring entreprenörskap bedömer Tillväxtanalys i sin utvärdering från 2016 att
genomförda rådgivningsinsatser har varit till gagn för företagare som velat starta upp en ny verksamhet.
Över 70 procent av de målgrupper som tillfrågats anser att rådgivningen varit bra eller mycket bra.
Projekten har ofta lyckats bättre än de ursprungliga målsättningarna i bemärkelsen coachat fler nya
företagare än avsett. Rådgivningsinsatserna anses särskilt viktiga i mer perifera områden, där utbudet av
liknande tjänster är begränsat. I förhållande till målen om att skapa tillväxt och sysselsättning anses dock
projekten vara för brett inriktade mot små och nya företag. Tillväxtanalys anser att insatserna i högre
utsträckning borde vara strategiskt inriktade på företag med tydlig tillväxtpotential. Erfarenheten har satt
märkbara avtryck i nuvarande programperiod där projekten i större utsträckning ha växande företag som
prioriterad målgrupp.
Utvärdering av transportinvesteringarna indikerar att programmen i många fall inneburit ett avsevärt
tillskott till den ordinarie infrastrukturplaneringen och har resulterat i bestående nytta för regioner,
förbättrat utnyttjande av befintliga resurser samt bidragit till effektivare lösningar för kollektivtrafik.
Programmens investeringar för ett utvecklat informationssamhälle uppskattas ha bidragit till att omkring
28 000 hushåll och 2 300 företag har fått möjlig tillgång till bredband.
Samtliga projekt medfinansieras av offentliga aktörer. Störst andel medfinansiering kommer från statliga
aktörer, närmare 5 miljarder kronor. Landets kommuner har medfinansierat programmen med 4,5
miljarder och landstingen med 1 miljard. Exempel på statliga aktörer med betydande medfinansiering i de
regionala strukturfondsprojekten är Trafikverket samt Almi Företagspartner. Största enskilda kommunala
medfinansiär är Umeå kommun. Största enskilda finansiär på landstingsnivå är Västra Götalandsregionen.
Regionalfonden har över tid bidragit till utveckling av den svenska förvaltningen genom att ställa tydliga
krav på uppföljning och utvärdering. Under programperioden 2007–2013 initierades ett arbete med
följeforskning på programnivå och i stora projekt. Följeforskningen har överlag uppfattats som att den
bidragit till ett bättre genomförande av projekt och programmen som helhet. Lärande är ett viktigt resultat
av genomförande. Det fanns dock en betydande variation avseende projektutvärderingarnas kvalité och
tillgänglighet vilket försvårade arbetet med resultat och effektutvärdering. Erfarenheten i kombination med
ökat resultatfokus har dock fått till följd att riktlinjerna för projektutvärdering förtydligats i nuvarande
programperiod samtidigt som kravet på extern utvärdering inkluderar fler projekt. Indikatorerna i
uppföljningssystemet för perioden 2007–2013 var huvudsakligen inriktade på genomförda aktiviteter. De
långsiktiga resultaten från föregående programperiod kopplade till uppföljningssystemet är därmed svåra
att uppskatta.Uppföljningssystemet för nuvarande period (2014-202)0 har därtill förstärkt med tydligare
riktlinjer och antalet indikatorer har minskat från drygt 220 till 37. Grunden för rapportering av deltagande
företag utgörs numera av företagens organisationsnummer, vilket lägger en bra grund för kvalitetssäkring
och framtida resultat och effektutvärderingar.
Ytterligare en erfarenhet från föregående programperiod var att lärandet mellan olika nivåer och aktörer i
genomförandesystemet fortsatt behöver utvecklats samt att kopplingen mellan strukturfondernas
verksamhet och ordinarie politik behöver förstärkas för att säkerställa långsiktighet. Som ett led i detta är
förvaltande myndighet under nuvarande programperiod en integrerad del av Tillväxtverket. Myndigheten
har även stärkt sambanden mellan regionalfonden och nationella insatser genom att etablera tematiska

kunskapsstöd och utvecklat formerna för samlad strategisk dialog med regionalt utvecklingsansvariga
aktörer. Insatser har även gjorts för att förtydliga rollen för programmens två övervakningskommittéer och
stärka deras möjlighet till strategisk styrning under programgenomförandet.
Program inom målet europeiskt territoriellt samarbete
Europeiskt territoriellt samarbete är uppbyggt kring tre huvudsakliga typer av samarbeten: gränsregionala
samarbetsprogram, transnationella samarbetsprogram och interregionala samarbetsprogram.
Sverige deltog programperiod 2007–2013 i:
• sex program för gränsregionalt samarbete (Sverige-Norge, Nord, Botnia-Atlantica, ÖresundKattegat-Skagerrak (ÖKS), Central Baltic och South Baltic, varav de fyra förstnämnda förvaltas i
Sverige.)
• tre
transnationella
samarbetsprogram
(Norra
Periferin,
Nordsjöprogrammet
och
Östersjöprogrammet, varav det förstnämnda förvaltas i Sverige.)
• fyra interregionala samarbetsprogram (Interreg IVC, URBACT, Interact och ESPON)
Den sammanlagda budgeten för de 13 territoriella samarbetsprogrammen som Sverige kunde delta i var
dryg 10 miljarder kronor. I Sverige berördes 17 av 21 län direkt av något gränsregionalt program men
samtliga län kunde delta i exempelvis Östersjöprogrammet och Interreg IVC.
Den totala summan EU-medel inom de gränsregionala och transnationella programmen uppgick till 6,8
miljarder kronor. De program som förvaltas i Sverige har totalt beviljat 103 procent av EU-ramen och
betalat ut 96 procent inklusive TA-medel. Dessa medel har dock inte bara tillfallit Sverige då programmen
även inkluderar andra länder.
Programmen har totalt genomfört ca 1 4153 projekt. De gränsregionala programmen står för ca 63 procent
av dessa projekt. Totalt deltog svenska aktörer i 839 Interreg-projekt4 med 1 710 svenska projektpartners
som tillsammans fått ta del av (ERDF + nationell medfinansiering) 11,4 miljarder kronor (1,3 miljarder
euro).5
De territoriella programmen har större inbördes variation när det gäller vilka prioriterade områden som
programmen har beviljat medel inom än de regionala programmen.
För de gränsregionala programmen finns inget enskilt prioriterat område som dominerar. De sex största
prioriterade områden som de gränsregionala programmen har allokerat medel till är forskning och
utveckling (FoU), miljö och riskförebyggande, ökat humankapital, kultur, turism samt social infrastruktur.
Dessa prioriterade områden utgör tillsammans 69 procent av totala andelen allokerade medel i de
gränsregionala programmen. Det är även värt att notera att det finns inbördes skillnader i hur programmen
har valt att allokera som inte följer den övergripande bilden av allokeringar som angetts ovan.
Bland de transnationella programmen är de tre största prioriterade områdena miljöskydd och
riskförebyggande med 32 procent, transport med 16 procent och FoU med 15 procent. Vidare har 9 procent
av medlen allokerats till de prioriterade områdena energi samt informationssamhället.
När det gäller de interregionala programmen skiljer de sig från de gränsregionala och transnationella
programmen eftersom de inte bygger på geografisk närhet utan fokuserar på Europaövergripande
samarbetsområden och övergripande kunskaps- och erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och analys.
Framförallt fokuserar de på att utveckla och förbättra policy så att medlemsstaterna bättre ska kunna
genomföra de operationella programmen under målet om regional konkurrenskraft och sysselsättning.
ESPON har allokerat merparten av sin budget (96 procent) på förstärkning av nationella, regionala och
lokala institutioner. URBACT har lagt 63 procent på prioriterade området förnyelse av städer och
landsbygd. Interreg IVC allokerar 54 procent av sina medel på FoU samt 40 procent på miljöskydd och
riskförebyggande. Interact finansierar inte projekt och har därför inte inkluderats i översikten.
Sammanfattningsvis kan man utläsa att de interregionala programmen har störst innebörders skillnad vad
gäller hur de har allokerat sina medel vilket

Projektantalet innefattar huvud- respektive förstudier samt i URBACTS fall projekt som gått igenom antingen fas 1 och/eller fas2.
Statistiken innehåller ej uppgifter kring programmen ESPON och Interact. Innehåller ej förstudier och minder projekt <1 år. Data kring alla
projektpartners i alla program är ej fullständig.
5 Här avses totalbudget för de projekt svenskar deltar i.
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Programmen för europeiskt territoriellt samarbete förväntas kunna bidra med mervärde till lokal och
regional utveckling i de regioner som berörs av programmen. På aggregerad nivå och i ett övergripande EUperspektiv förväntas de territoriella programmen kunna bidra till fördjupad integration över gränserna och
även till att skapa en mer balanserad utveckling i Europa. De territoriella program som Sverige deltar i
gällande närområdet förväntas bidra till fördjupad integration mellan de nordiska länderna och mellan
länderna i Östersjöregionen. När det gäller resultat och mervärde från de territoriella programmen finns
det en tendens att till stor del fokusera på samarbete, samverkan och lärande mellan aktörer. Det finns dock
andra mervärden av de territoriella programmen som också bör lyftas fram, framförallt lösning av
gemensamma problem och skapande av kritisk massa, vilket programmen har rapporterat om i sina
slutrapporter.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för 9 program som delfinansieras av Europeiska Regionala
Utvecklingsfonden, vilken förkortas ERUF, under programperioden 2007–2013. Uppdraget som
förvaltande myndighet innebär ansvar för hela genomförandet av programmen med allt från att organisera,
handlägga ärenden, fatta beslut, betala ut beviljade medel till att följa upp och utvärdera programmen samt
även att bidra till ett lärande.
Tillväxtverket förvaltar de 8 regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och
sysselsättning samt det gränsregionala samarbetsprogrammet Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS). De åtta
regionala strukturfondsprogrammen är från norr till söder: Övre Norrland; Mellersta Norrland; Norra
Mellansverige; Östra Mellansverige; Stockholm; Småland och Öarna; Västsverige samt Skåne-Blekinge.
För samtliga program finns ett operativt program, ett programdokument, som beskriver ett antal
insatsområden som är möjliga att söka stöd inom. Varje program har en samlad budget eller EU-ram som
anger hur mycket finansiering som finns att söka från ERUF inom varje insatsområde. En förutsättning för
att beviljas medel från ERUF är att det finns motsvarande andel finansiering från en offentlig aktör, vilket
kallas offentlig medfinansiering. Projekt kan också ha privata aktörer som medfinansiär, men den delen
berättigar inte till stöd från ERUF.
Tillväxtverket betalar ut beviljat stöd till projektägaren efter att projektets verksamhet har granskats och
de inkommit med ansökan av utbetalning, vilket innebär att utbetalningar sker löpande under hela
projektperioden. Förvaltande myndigheten ska i sin tur redovisa utbetalningar till projekt samt de
kostnader för genomförandet som myndigheten haft till Kommissionen. När Kommissionen granskat
underlagen så görs utbetalningar eller som det benämns, inbetalningar till myndigheten.
Under programperioden 2007–2013 har den nationella strategin för regional konkurrenskraft,
entreprenörskap och sysselsättning utgjort den strategiska referensramen för programmen. Dess
prioriteringar har varit vägledande för det regionala utvecklingsarbetet samt en riktlinje för genomförandet
av programmen. Av strategins fyra prioriteringar bidrar de regionala strukturfondsprogrammen i huvudsak
till två. Dessa är Innovation och förnyelse samt Tillgänglighet. Inom dessa två prioriteringar återfinns fyra
viktiga insatsområden. Innovativa miljöer och Entreprenörskap ingår i prioriteringen Innovation och
förnyelse. Regionförstoring och ett utvecklat informationssamhälle ingår i prioriteringen Tillgänglighet.
Tillväxtverket har även uppdrag som relaterar till alla program inom Europeiskt territoriellt samarbete.
Enligt instruktionen från Regeringen ska Tillväxtverket ansvara för nationell samordning och utveckling av
genomförandet av regionalfonden i Sverige inom ramen för den europeiska sammanhållningspolitiken,
vilket även innefattar programmen för territoriellt samarbete. Vidare ska Tillväxtverket svara för
information om genomförandet av programmen för territoriellt samarbete.
Alla projekt som beviljas stöd genom programmen kategoriseras efter vilken typ av verksamhet som
bedrivs. Kategoriseringen sker efter EU-kommissionens system för klassificeringar, vilket framgår av
Bilaga 1 i denna rapport. Denna klassificering benämns prioriterade områden.
Varje program mäter utfallet på ett antal indikatorer som fastställts i samband med att programmen
arbetades fram. Indikatorerna ska inte ses som ett resultat utan snarare som en indikation på de utfall som
genomförda aktiviteter ger. De utfall som redovisas för indikatorerna bygger på projektens rapportering.
Mål för dessa indikatorer har formulerats i respektive operativt program.

1.2

Presentation

Enligt Tillväxtverkets regleringsbrev för år 2017 ska myndigheten senast den 4 maj lämna denna
lägesrapport avseende de åtta regionala strukturfondsprogrammen och samtliga gränsregionala,
transnationella och interregionala samarbetsprogram som Sverige deltar i. Rapporten lämnas till
Näringsdepartementet.
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De gränsregionala samarbetsprogrammen är (en markering, F, visar vilka som förvaltas i Sverige):
Öresund-Kattegat-Skagerrak (F); Sverige-Norge (F); Botnia-Atlantica (F); Nord (F); Central Baltic och
South Baltic. De transnationella samarbetsprogrammen är slutligen: Baltic Sea; Norra Periferin (F) och
North Sea.6 De interregionala samarbetsprogrammen är ESPON, Interact, Interreg IVC och URBACT.
Sammanfattande brukar gränsregionala, transnationella och interregionala program benämnas
territoriella program.7 I denna lägesrapport redovisas endast ekonomiska utfallet för de territoriella
samarbetsprogram som förvaltas i Sverige.
De data som ges i lägesrapporten gäller perioden 1 januari 2007 till programavslut, vilket är de data som
lämnas in till kommissionen. För de åtta regionala programmen samt de territoriella program som förvaltas
i Sverige redovisas beslutade och utbetalda EU-medel till projekt. De åtta regionala
strukturfondsprogrammen samt det territoriella programmet Sverige-Norge hanteras inom statsbudgeten,
medan övriga ligger utanför statsbudgeten. Vidare redovisas för de åtta regionala programmen
medfinansiering.
Rapporten omfattar en sammanställning av regeringens och kommissionens indikatorer för förväntade och
uppnådda sysselsättningsresultat samt övriga viktiga resultat för företagandet. För de territoriella
programmens del redovisas indikatorsresultat gällande det gränsregionala samarbetet.
För de åtta regionala programmens redovisas beviljade medel exklusive TA då de hämtas från DIVER och
utbetalda medel redovisas inklusive TA-medel8. Alla territoriella program förutom Sverige-Norge
rapporterar sina ekonomiska uppgifter i euro. Här har euro räknats om till svenska kronor med den av
regeringen fastställda kursen på 9 kronor per euro. För de åtta regionala strukturfondsprogrammen
beräknas regeln om automatiskt återtagande i euro. Även här har kursen 9 kronor per euro använts vid
omräkning till svenska kronor.

1.3

Datainsamling

Rapporten baseras, avseende de åtta regionala strukturfondsprogrammen, på uppgifter hos förvaltande
myndighet (Tillväxtverket), lagrade i ärendehanteringssystemet Nyps samt ekonomisystemet Agresso.
Material rörande de territoriella samarbetsprogram som förvaltas i Sverige baseras på slutrapporter för
respektive program.
De utfall gällande indikatorerna som samlats in för denna programperiod bygger på projektens
rapportering. Denna går till så att projekten redovisar t.ex. antalet nya företag de bidragit till samt gör en
uppskattning av t.ex. antalet nya arbetstillfällen de bidragit till. En faktor som kan leda till överskattning är
eventuell dubbelräkning av företag som deltagit i olika projekt. Projekten som finansieras under
programperioden är av olika karaktär vilket innebär att de tillhörande indikatorerna är mer eller mindre
lämpliga att dra slutsatser kring. En viss risk för överskattning finns alltså i de mått som ges här.
Indikatorerna ska inte tolkas som exakta återgivningar av en komplex verklighet. Bland annat befinner sig
de enskilda projekten i ett större samhällsekonomiskt sammanhang där flera faktorer tillsammans har
betydelse för om t.ex. nya företag och arbetstillfällen skapas. I realiteten kan därför inte projekten
ensamma förväntas stå bakom hela det resultat som redovisas här. 9 Indikatorerna kan däremot ge en
indikation på vilka resultat programmen kan ha bidragit till.
Gällande de åtta regionala programmen används i denna rapport data för utbetalda belopp från det interna
systemet Agresso vilket inte tidigare använts i denna rapportering. Detta för att få samstämmighet med
avslutet till kommissionen. TA är även inkluderat i utbetalt belopp. År 2016 har justerats både för att
stämma med de totala attesterade utgifterna som lämnats till kommissionen samt TA för hela
programperioden.

Svenska namn är Mellersta Östersjön (Central Baltic), Södra Östersjön (South Baltic); Östersjöprogrammet (Baltic Sea) samt Nordsjöprogrammet
(North Sea).
7 Övriga territoriella samarbetsprogram som Sverige deltar i men som inte omfattas av lägesrapporten är de så kallade interregionala programmen,
nämligen Interreg IVC; URBACT II; ESPON 2013 och INTERACT II.
8 Med TA avses teknisk assistans, alltså medel avsedda att bekosta administration av programmen som lokaler, löner och liknande.
9 Indikatorsystemets bristande möjligheter att mäta verkliga och långsiktiga samhällsekonomiska effekter har kritiserats i den följeforskning som görs i
anslutning till programmen. Se den sammanställning av följeforskningen som görs i ”En syntes av följeforskningen i de regionala
strukturfondsprogrammen. 23 slutsatser”, sid. 57–59. Tillväxtverket (2012), Rapport 0129.
6
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1.4

Disposition

Sveriges regioner tilldelas medel inom två mål för EU:s sammanhållningspolitik: Regional konkurrenskraft
och sysselsättning samt Europeiskt Territoriellt samarbete. Medel till målet för regional konkurrenskraft
och sysselsättning kanaliseras via de regionala programmen för konkurrenskraft och sysselsättning. Medel
till målet för territoriellt samarbete kanaliseras via de territoriella samarbetsprogrammen.10 De regionala
strukturfondsprogrammen och territoriella program presenteras i två skilda kapitel.
I kapitel 2 presenteras uppgifter gällande de åtta regionala strukturfondsprogrammen. Inledningsvis ges
uppgifter över beslutade och utbetalda medel 2007– till programavslut. Avsnittet efter det beskriver
statusen i programmen kopplat till avslut, med återstående medel samt en kort analys från Attesterande
myndighet. Därefter redovisas, i tur och ordning, medlens fördelning på projektverksamheter
(kommissionens prioriterade områden), medfinansiering samt medlens fördelning på kommuner och län.
Avslutningsvis redovisas utfallet på indikatorer.
I kapitel 3 redogörs för programmen inom Europeiskt Territoriellt Samarbete (ETS). I första delen tas
beslutade och utbetalade medel samt förskottsbetalningar upp gällande de program som hade förvaltande
myndighet i Sverige. Därefter görs allmänna reflektioner kring svenskt deltagande utifrån statistik
Tillväxtverket har samlat in. Vidare görs en genomgång av programmen utifrån kategorierna
gränsregionala, transnationella och interregionala program. Presentationen i de respektive avsnitten skiljer
sig något åt men börjar generellt med en överblick över programmen och största allokeringarna utefter
Kommissionens prioriterade område. Kategoriseringen av allokeringarna följer kommissionens 86
kategorier som i sig har delats in i ett antal prioriterade områden. Det kan hända att programmen har
hanterat rapporteringen på olika sätt men denna redogörelse bygger på de siffror som varje program har
slutrapporterat till kommissionen per den 31 mars 2017. En övergripande och en mer detaljerad reflektion
gällande allokeringarna presenteras. I den mån det är möjligt presenteras indikativt utfall relativt ett antal
prioriterade områden. I den mån det är möjligt lyfts mer aggregerade resultat och reflektioner snarare än
enskilda projekt. I vissa fall har dock programmen exemplifierat sina resultat med projektexempel.
Avslutningsvis relateras till hur gränsregionala och transnationella program har finansierat projekt som
ligger i linje med eller bidrar till EU:s strategi för Östersjöregionen. En kortversion av programmens
sammanfattningar till kommissionen biläggs rapporten.
I bilaga 1 ges utförligare gemensamma tabeller gällande de uppgifter som presenterats i rapporten. I bilaga
1 ges en fullständig förteckning över Kommissionens prioriterade områden. Bilaga 2 innehåller tabeller som
relaterar till program för regional konkurrenskraft och sysselsättning. Bilaga 3 innehåller tabeller och
sammanfattningar som relaterar till de territoriella samarbetsprogrammen.

Totalt anges tre mål, Konvergens, Regional konkurrenskraft och sysselsättning samt Territoriellt samarbete. Sverige omfattas inte av det första, men
de två andra.
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2

Program för regional konkurrenskraft och sysselsättning

2.1

Beviljade, utbetalda och återstående medel

Den 31 december 2016 hade programmen beviljat 8,7 miljarder kr till projekt, varav ca 779 miljoner kr inte
har nyttjats av projekten och därmed återförts. I genomförandet av programmen beviljas ofta mer än vad
ramen eller budgeten tillåter just på grund av att projekten inte arbetar upp hela det beviljade beloppen.
Ett av målen med genomförandet är att programmen ska ha beviljat och betalat ut hela EU-ramen. I
beviljade belopp ingår inte TA-medel.
De medel som återförs till programmens budget när projekten lämnar in sina slutredovisningar kallas för
återföringar. Programmen får återflöden till budget också genom att fatta beslut om att sänka det tidigare
beviljade stödet till enskilda projekt. Det görs i samverkan med projektägare där det visar sig att de inte
kommer att behöva hela stödet av olika anledningar. Närmare 270 miljoner kronor har återförts till
programmen genom sänkta beslut.
I diagram 2.1.a visas den beviljande andelen av EU-ramen med avdrag för återföringarna vilket uppkom till
98,5 procent 2016. Över tid är det möjligt att utläsa i diagrammet nedan att i princip alla beviljningar av
projekt gjordes fram till 2012, vilket innebär att de skedde inom ramen för programperioden med ett år
tillgodo.
Diagram 2.1.a Beviljade och utbetalda medel som andel av EU-ram över tid
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Enligt slutrapporteringen av de 8 regionala programmen uppgår strukturfondsprogrammens utbetalningar
till 8,3 miljarder kronor, vilket utgjorde 98,4 procent av EU-ramen (Se diagram 2.1.a)11. Utbetalningar till
projekten görs efter att de kan visa att de haft kostnader. Över tid är det möjligt att utläsa i diagrammet
ovan att utbetalningarna satte igång ordentligt 2009. Det är även möjligt att utläsa att fördröjning mellan
beslutade medel och utbetalda medel på enligt diagrammet ovan där beslutade medel uppkommer till cirka
100 procent 2012 och andelen utbetalda medel kommer upp i samma nivå 2016. Detta kan förklaras med
att vissa beslut återförts till budgeten och nya besluts har därmed tagits även efter 2012 även om de inte
syns på ackumulerad nivå.
Möjlighet fanns för projekten att söka förskott på maximalt 250 000 kronor. Vid ett förskott tillåts
kostnadsredovisningen komma in i efterhand. Denna möjlighet har använts i liten utsträckning. Av de

11

Denna andel avviker från den som presenteras i slutrapporteringen till kommissionen eftersom utbetalningarna är uttryckta i olika valutor.
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utbetalda projektmedlen har 20,3 miljoner kronor betalats ut i förskott, vilket utgör mindre än en halv
procent av de totalt utbetalda medlen.12

2.2

Programavslut, återstående medel från kommissionen

För programperioden 2007–2013 har utbetalningar i stort uppgått till EU-ramen (budgeten) i svenska
kronor. I tabellen nedan summeras avslutssiffrorna per program Där vi kan se att fem av programmen
förväntas ett avslut som är något högre än lagd budget (Småland och öarna, Västsverige, Östra
Mellansverige, Stockholm och Norra Mellansverige). Sett till totalen understiger de totala inbetalningarna
inklusive de förväntade inbetalningarna den beräknade EU-ramen med ungefär 30 miljoner.
Tabell 2.2.a Avslut för de 8 regionala programmen

Miljoner
kronor

SkåneBlekinge
Småland och
Öarna
Västsverige
Östra
Mellansverige
Stockholm
Norra
Mellansverige
Mellersta
Norrland
Övre
Norrland
Summa

Summa
inbetalningar
(SEK)

Sista
återfinans.
i SEK (kurs
9,55)

Summa
inbetalt och
sista
återfinans.

Summa
utbetalningar
och TA (SEK)

EU-ram SEK

Summa
tot.inbet i
förhållande
till utbetalda
medel och
TA i SEK

613

10

623

616

636

101,17%

587

32

619

601

607

103,08%

552

23

575

573

572

100,28%

703

39

742

710

729

104,51%

328

16

344

332

338

103,77%

1 692

73

1 765

1 744

1 755

101,18%

1 538

6

1 544

1 545

1 590

99,92%

2 099

66

2 165

2 153

2 184

100,57%

8 113 kr

264 kr

8 377 kr

8 273 kr

8 411 kr

101,25%

Utbetalda stödmedel och TA-medel uppgår till ca 98 procent av programperiodens EU-ram.
Inbetalningarna från Europeiska kommissionen uppgår till ett högre belopp än vad som har betalats ut i
stöd. Denna avvikelse beror på den beräkningsgrund som kommissionen använder för återfinansieringen.
Denna motsvaras av samtliga utbetalda offentliga medel i respektive program, vilket inte alltid motsvarar
faktiskt utbetalda stödmedel som gjorts av Tillväxtverket. Med anledning av detta uppgår inbetalda belopp
från kommissionen till ett högre belopp än vad som utbetalats av Tillväxtverket.
Det finns differenser i valutakurs beroende vilken kurs som använts vid omräkning från EURO till SEK.

12

I bilaga 1, tabell 3 redovisas utbetalda förskott per program och år.
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2.3

Projektverksamhet

Denna del av rapporten använder data från NYPS. Under programperioden har 1 585 projekt deltagit. Dessa
fördelar sig med flest projekt i Norra Mellansverige, 328 stycken, till Stockholm med 56 stycken projekt.
Fördelningen följer nästan fördelningen av medel, mest avviker Övre Norrland som har störst
programbudget med 26 procent av totala budget och ”endast” 18 procent av antalet projekt, vilket indikerar
relativt större projekt.
Inom programmen har den största andelen medel gått till projekt med verksamhet inom forskning och
teknisk utveckling, innovation och entreprenörskap (FoU). Som visas i diagram 2.2.a gick två tredjedelar
(66 procent) av den totala summan beviljade medel till denna projektkategori. Övriga projektkategorier
med störst andel beviljade medel är Transport (16 procent), Turism (6 procent), Informationssamhället
(6 procent) samt Förnyelse av städer och landsbygd (3 procent). Projekt i övriga kategorier delar på 4
procent av de beviljade medlen. Kategorin övrigt innefattar projekt av varierande typ som inte berör de
övriga kategorierna.
Diagram 2.3.a Projektverksamhet, beviljade medel (%)
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Mest medel har beviljats till FoU vilket gäller för samtliga program även om fördelningen skiljer sig åt. En
förhållandevis liten andel av Småland & Öarnas medel (50,2 procent) har gått till FoU. Också Mellersta
Norrland har beviljat en relativt liten del av medlen (52,3 procent) till FoU. Västsverige å andra sidan, har
nästan enbart koncentrerat sina medel till två kategorier, varav FoU är den största (84,2 procent). Nästan
lika hög är andelen FoU-projekt i programmet Östra Mellansverige, där den uppgår till 80,2 procent.
Utfallet för beviljade medel inom FoU för de övriga programmen varierar mellan 61,5 och 69,2 procent.
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Tabell 2.3.b De fem största verksamhetskategorierna, beviljade medel per program (%)

FoU
Övre Norrland
Mellersta Norrland
Norra
Mellansverige
Stockholm
Östra
Mellansverige
Västsverige
Småland och
Öarna
Skåne-Blekinge
Totalt

Transport

Turism

Informationssamhället

Förnyelse
av städer
och
landsbygd

Övriga

Summa

66,6%
52,0%

18,3%
12,5%

9,5%
14,2%

2,9%
7,9%

0,5%
1,4%

2,3%
11,9%

100,0%

68,7%

19,5%

0,0%

10,5%

0,0%

1,2%

100,0%

61,5%

0,0%

3,5%

0,0%

15,0%

20,0%

100,0%

80,2%

12,7%

0,0%

7,1%

0,0%

0,0%

100,0%

84,2%

0,0%

0,0%

0,0%

15,4%

0,4%

100,0%

50,2%

41,4%

4,4%

0,5%

0,0%

3,5%

100,0%

69,2%
65,5%

5,2%
15,7%

3,6%
5,9%

10,4%
5,9%

9,3%
2,7%

2,4%
4,3%

100,0%

100,0%

100,0%

Alla program utom Västsverige har i sina operativa program pekat ut Tillgänglighet som ett viktigt
insatsområde. Det handlar då framförallt om transportprojekt samt projekt gällande bredband
(infrastruktur liksom informations- och kommunikationsteknik, e-tjänster etc.).
Programmet Småland och Öarna har beviljat en stor andel av medlen (41,4 procent) till transportprojekt i
förhållande till de övriga programmen. Inom programmet är det största prioriterade området inom
transport, kombination av olika transportsätt. I kategorin övrigt finns bland annat ”Främjande av
miljövänliga transporter i städer” inom vilket Stockholm beviljat ungefär 19 procent av den totala
beviljningen.
Då det gäller andra typer av verksamheter skiljer sig programmen ytterligare lite mer från varandra. I tabell
2.2.b syns att de två program som representerar norra halvan av landet, Övre Norrland och Mellersta
Norrland, har beviljat en större andel av medlen till turisminriktade projekt jämfört med övriga program.
Det ligger i linje med dessa två programs inriktning, enligt deras respektive operativa program, där turismoch upplevelsenäringar pekas ut som viktiga. I Övre Norrland har 9,5 procent av medlen beviljats till
turisminriktade projekt och i Mellersta Norrland 14,2 procent av medlen.
Bredbands- och IKT-projekt (informations- och kommunikationsteknik) återfinns i tabell 2.2.b under
kategorin Informationssamhället. Totalt har sex procent av de beviljade medlen gått till bredbands- och
IKT-projekt. I praktiken är det de fyra nordligaste programmen (Övre Norrland, Mellersta Norrland, Norra
Mellansverige och Östra Mellansverige) samt Skåne-Blekinge som beviljat medel till sådana projekt. I de
fyra nordligaste programmen gäller många av projekten infrastruktur för bredband, vilket innefattar
framdragning av fiber till platser som ännu inte har bredbandstillgång. I Skåne-Blekinge gäller insatserna
istället informations- och kommunikationsteknik, framförallt tjänster och tillämpningar riktade mot
medborgarna gällande inom områden som e-hälsa, e-förvaltning, e-lärande och e-integration.

Bredband
Under programperioden har 43 projekt fått stöd för bredbandsinvesteringar fördelat på fyra
programområden; Övre Norrland, Mellersta Norrland, Norra Mellansverige samt Östra Mellansverige.
Totalt betalades drygt 290 miljoner kronor ut, se tabellen nedan.
Tabell 2.3.c Bredbandsinvestering

Bredbandsinvesteringar Mkr
Mellersta Norrland
Norra Mellansverige
Östra Mellansverige
Övre Norrland
Totalt

Nettoutbetalt
80
120
44
49
293
15

Informationssamhället är en kategori som innefattar i huvudsak infrastruktur för bredband, men även
andra verksamheter som rör informations- och kommunikationsteknik. Det rör sig om tillgång, säkerhet,
forskning och samverkan inom området för små och medelstora företag. Medel har också beviljats till
verksamheter för att utveckla tjänster och tillämpningar för medborgare såsom e-hälsa, e-förvaltning och
e-lärande.
De indikatorer som är kopplade till det prioriterade området är antalet hushåll och företag som fått möjlig
tillgång till bredband i och med insatserna. Mellersta Norrland har även en indikator som mäter hur många
kilometer byggt bredbandsnät som kan kopplas till investeringarna 1 489 km, se nedan:
Tabell 2.3.d. Bredbandsindikatorer
Antal företag som
till
följd
av
projektet
fått
möjlig tillgång till
bredbandsanslutni
ng
Indikativt
Utfall

Mål

Mellersta
Norrland
Norra
Mellansverige
Östra
Mellansverige
Övre Norrland

Antal hushåll som
till
följd
av
projektet
fått
möjlig tillgång till
bredbandsanslutni
ng
Indikativt
Utfall

Mål

Antal km byggt
nät

Indikativt
Utfall

Mål

Antal
orter
anslutna
med
ortsammanbindan
de fibernät
Indikativt
Utfall

Mål

-

992

7 682

10 111

-

1 489

-

460

1 174

12 500

15 604

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65

88

2 258

-

-

-

-

200

Totalt

157
2 323

300

27 973

1 489

88

Det handlar om projekt för ökad tillgång till och säkrare bredband. Projekten ingår i kategorin
Informationssamhälle och sammantaget har knappt 28 000 hushåll samt ungefär 2 300 företag fått möjlig
tillgång till bredband och 88 orter har anslutits med ortssammanbindande fibernät.

Transport/ Infrastruktur
Inom kategorin Transport13 har störst andel medel satsats på kombination av olika transportsätt med
förbättrad intermodalitet. Totalt har 1,3 miljarder EU-medel satsats. Medel har också gått till flygplatser,
hamnar och regionala/lokala vägar. 172 projekt har beviljats medel som klassats inom kategorin transport.
Sammantaget 1 226 företag har deltagit i projektens verksamheter och 44 nya företag samt 422 nya
arbetstillfällen har skapats. Projekten har resulterat i att 24 nya transport- och kommunikationslösningar
har tillkommit, 81 km ombyggd järnväg och 12 km ombyggd väg. Totalt har 36 km ny väg anlagts och 1 km
ny järnväg.
Slutsatser från utvärderingar transport och infrastruktur
Under 2010 gjordes en tematisk utvärdering av Regionalfondens satsningar på infrastruktur. Den kom fram
till att programmen i många fall inneburit ett avsevärt tillskott till den ordinarie infrastrukturplaneringen
och har resulterat i bestående nytta för regioner, förbättrat utnyttjande av befintliga resurser samt bidragit
till effektivare lösningar för kollektivtrafik. Mer specifikt rekommenderades att insatserna inom
infrastrukturområdet som berör transport främst på satsas på steg 1 och 2 i fyrstegsmodellen14, dvs.
innovativa lösningar som inte kräver investeringar i broar och vägar, hamnar och terminaler. Steg 1 och 2
handlar om insatser som minskar trafikefterfrågan och förbättrar utnyttjandet av befintlig infrastruktur.
Utrymmet för sådana lösningar är begränsat i ordinarie planering. Satsningarna på IT-infrastruktur bör

13
14

Se bilaga 1
Trafikplanerings modell; Tänk om, Optimera, Bygg om, Bygg nytt. Syftar till att inte i första hand alltid bygga nytt.
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därmed kombineras med åtgärder för att dessa ska komma i affärsmässig användning och bidra till regional
konkurrenskraft.15
I effektstudien påtalades att samma logik gäller investeringarna i IT-infrastrukturen, som i första hand har
varit av typen hårda investeringar. Utbyggnaden av näten har positivt påverkat tillväxtförutsättningarna
lokalt i glesbygd. Men effekterna förtas delvis av att investeringar för användning av näten har varit
begränsade liksom att utveckla de företag och privatpersoner som redan har tillgång till infrastrukturen. 16

Forskning, teknisk utveckling och innovation samt entreprenörskap
Projekt som klassas inom FoU innefattar i huvudsak åtgärder för att stimulera forskning och innovation
samt entreprenörskap i små och medelstora företag. Även andra stödtjänster samt investeringar i företag i
syfte att skapa konkurrenskraft och sysselsättning ingår. Inom FoU har 63 olika projekt varit aktiva, där
närmare 69 000 företag deltagit varav över 7 500 företag har fått rådgivning. 20 372 nya företag har skapats
och över 1 000 nya produkter har utvecklats. Närmare 1 000 företag har utvecklat sin marknad och 265
företag samverkar med utländska aktörer som ett resultat av projektens verksamheter. Alla program mäter
inte utfallet på samtliga av dessa indikatorer, varför utfallet endast ger en indikation.
Slutsatser från utvärdering av entreprenörskapsprojekt
Insatserna inom området entreprenörskap uppvisar betydande variation i inriktning. Några vanligt
förekommande insatser handlar om rådgivning till företag och inkubatorer. I sin studie av stora strategiska
projekt inom dessa områden konstaterar Tillväxtanalys att dom, på samma sätt som inom området
innovativa miljöer, har ett bra fokus som ligger i linje med teorierna om vad som ska påverkas och hur de
ska leda till regional utveckling. Projekten har även genomfört de insatser som planerats. Resultatet
förefaller dock variera.17
Tillväxtanalys hittar stöd för tanken om att rådgivningsinsatserna har varit till gagn för företagare som velat
starta upp en ny verksamhet, och mer än 70 procent av de målgrupper som tillfrågats anser att rådgivningen
varit bra eller mycket bra. Man har också ofta lyckats bättre än de ursprungliga målsättningarna med
projekten, i bemärkelsen coachat fler nya företagare än vad man föresatt sig göra. Den här typen av insats
blir särskilt viktig när det inte finns så många andra alternativ tillgängliga i mera perifera områden. 18
Baserat på den tematiska utvärderingen och synteser av projektutvärderingen konstateras i
syntesrapporten att entreprenörskapsprojekten tenderar vara för breda och de entreprenörskapsprojekt
som drivs integrerat med innovationsprojekt är mer framgångsrika.19 Även i effektstudien lyfter
utvärderarna att satsningarna på entreprenörskap borde ha en mer strategisk inriktning. Flertalet program
har avsikt att utveckla entreprenörskapskulturen och företagsklimatet samt öka antalet nya företag. I
relationen mellan dessa målsättningar ha insatser för att öka nyföretagandet varit mest framträdande.
Satsningar på nyföretagande kan ha strukturförändrande påverkan genom att höja antalet företagsstarter
hos bland andra underrepresenterade grupper i företagarstatistiken. Däremot har få insatser för att öka
tillväxttakten i företag med potential att växa genomförts, trots att gasellföretagen idag är de som skapar
flest nya arbetstillfällen. 20
Ett flertal projekt inom området entreprenörskap har haft fokus på kultur och idrott. Utvärderingarna
pekar här på att det behövs tydligare krav på hur dessa ska nå målen vad gäller entreprenörskap,
attraktivitet och jobbskapande. Högre krav bör ställas på planer, aktiviteter och samarbeten som verkligen
leder mot målet om ökad regional konkurrenskraft.21
Slutsatser från utvärdering av satsningar på innovativa miljöer
En stor del av insatserna under programperioden 2007–2013 gick till att stödja insatser för forskning och
innovation. Utvärderingarna visar även att programmen spelade en betydande roll i att vidga samarbetet
mellan forskning och näringsliv till att inte bara baseras på vetenskaplig kunskap och forskningsresultat

EU:s regionala utvecklingsfond som finansiär av infrastruktur i Sverige. Tillväxtverket Rapport 0113.
Hållbar strukturförändring för regional konkurrens- och innovationskraft. Effektutvärdering av de regionala strukturfondsprogrammens bidrag till
strukturförändring. Tillväxtverket rapport 0147.
17 Resultatutvärdering av regionala strukturfondsprogram 2007–13. Tillväxtanalys. Rapport 2016:04
18 Ibid.
19 En syntes av följeforskningen i de regionala strukturfondsprogrammen. 23 slutsatser. Tillväxtverket. Rapport 0129.
20 Potentialer för tillväxt och sammanhållning. En studie av storstadsinsatserna inom regionalfondsprogrammen för Stockholm, Västsverige och SkåneBlekinge. Tillväxtverket rapport 0152.
21 En syntes av följeforskningen i de regionala strukturfondsprogrammen. 23 slutsatser. Tillväxtverket. Rapport 0129.
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utan på idéer som kan kommersialiseras och falla ut som reella innovationer. Regionalfonden har därmed
bidragit till vardagliga innovationer, många gånger i traditionella storföretag och i samarbete med
forskning och universitet.22
Även Tillväxtanalys pekar på ökad kunskap och utvecklade samarbeten som ett tydligt resultat av
programmen. I sin studie av stora strategiska projekt inom området Innovativa miljöer konstaterar de att
det finns ett bra fokus i projekten överlag och att de ligger i linje med teorierna om vad som ska påverkas
och hur de ska leda till regional utveckling. Projekten har på många sätt fullgjort sina åtaganden utifrån de
inplanerade aktiviteterna, och aktivitetsmålen är på så sätt uppnådda.23
Vidare pekar utvärderingarna på att Regionalfonden har utgjort en drivande kraft i utvecklingen av mer
entreprenöriella universitet, framförallt i Sveriges mer glesbefolkade regioner. Det skulle kunna bli en av
de största och mest långsiktiga effekterna av programperioden. Uppbyggnad av regionala
innovationssystem tar dock tid. Man bör inte ha alltför orealistiska förväntningar av snabba resultat under
projekttiden. 24
Samtidigt pekar följeforskningen på att projekten har varit för forskningsinriktade och inte lagt tillräckligt
stor vikt vid samarbete för att stödja de sista stegen i innovationsprocessen. Programmen måste bli mer
behovsorienterade och svara på de specifika behoven hos näringslivet och hos företag i betydligt högre
grad.25 Detta är något som även Tillväxtanalys uppmärksammar i sin utvärdering av stora strategiska
projekt inom området. De ser skillnad mellan projektens genomförande och projektens mål att skapa
näringslivsresultat. Slutsatsen är att projekten vet vilka förutsättningar som ska skapas och vilka aktörer
som bör vara med, men det har varit svårt att skapa den dynamik som utvecklingsmiljöerna behöver för att
utveckla näringslivet.26

Turism
När det gäller projekt som klassats som turistprojekt har mest medel gått till att utveckla och förbättra
turisttjänster. Turistprojekten omfattar även verksamheter som syftar till att skydda och utveckla naturarv
samt tillvarata naturtillgångar.
Totalt har 95 projekt beviljats medel inom prioriterade områden för turism där 3 466 företag har deltagit i
insatserna. Inom projekten har närmare 80 nya produkter utvecklats, 271 nya företag och 1 258 nya jobb
har skapats.
Slutsatser från utvärdering av attraktiva regioner
Kultur, kulturarv och idrott spelar en större roll för regional utveckling och tillväxt än vad många velat göra
gällande. Regeringens prioriteringar i den nationella strategin har hjälpt upp kultursektorns betydelse för
utveckling och tillväxt i kombination med draghjälp från finansieringen från Socialfonden, de regionala
strukturfondsprogrammen och från Landsbygdsprogrammet. Relativt sett stora satsningar gjordes inom
kultur- och kulturarvsområdet förra programperioden. Mot förväntade dryga 2 % under strukturfondsperioden 2000–2006 blev utfallet för kultur- och kulturarvsrelaterade projekt mångdubbelt mer – närmare
10 % i de regionala strukturfondsprogrammen. Projekten bidrar till sysselsättningsskapande. Men
merparten av de studerade projekten skulle kunna bidra till att målen nås i högre utsträckning men då
måste kraven i initierings-, prioriterings- och genomförandefaserna klargöras. Även om ett brukar- och
tillväxtperspektiv i kultur och kulturarvsprojekt börja växa fram bör detta göras
än tydligare. Kultur, kulturarv och idrott har ett egenvärde men inom strukturfonderna ska dessa
verksamheter fungera som katalysatorer för andra tillväxt- och jobbskapande processer. Inom
kulturområdet har det av tradition funnits en viss skepsis till att samverka med kommersiella intressen –
men detta har stegvis börjat luckras upp. Idrottsprojekten handlar inte så mycket om idrott i sig utan de
handlar snarare om hur idrotten – genom evenemang och tävlingar och den stora folkrörelse som
idrottsrörelsen är – kan vara med och bidra till regional attraktivitet, sysselsättning och i förlängningen
tillväxt. I rapporten framhålls att många av projekten känns igen. De har varit med i annan tappning
tidigare programperioder.

22

Little pieces of a large puzzle. Sustainable change through evaluation impact. Tillväxtverket. Rapport 0122.
av regionala strukturfondsprogram 2007–13. Tillväxtanalys. Rapport 2016:04

23 Resultatutvärdering

En syntes av följeforskningen i de regionala strukturfondsprogrammen. 23 slutsatser. Tillväxtverket. Rapport 0129
Little pieces of a large puzzle. Sustainable change through evaluation impact. Tillväxtverket. Rapport 0122. Utvärdering av regionalfondsprogrammen,
Tillväxtanalys
26 Resultatutvärdering av regionala strukturfondsprogram 2007–13. Tillväxtanalys. Rapport 2016:04
24
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Förnyelse av städer och landsbygd
De program inom vilka landets storstadsregioner ingår (Stockholm, Västsverige och Skåne-Blekinge) har
beviljat en relativt stor andel av sina medel till projekt inom kategorin Förnyelse av städer och landsbygd.
Dessa tre program har i sina operativa program pekat ut storstadens särskilda möjligheter och problem
som viktiga att arbeta med. Vad som ingår i formuleringen Förnyelse av städer och landsbygd är, då det
gäller de svenska programmen, projektverksamheter inriktade i huvudsak mot städer och de förhållanden
som råder där, inte landsbygd. Stockholm har beviljat 15 procent av medlen till denna kategori. För
Västsverige är motsvarande andel 15,5 procent och för Skåne-Blekinge 9,3 procent.
Slutsatser från utvärdering av stadsutveckling
Mellan 2011 till 2013 gjordes en specifik utvärdering av insatser i storstadsområden som präglas av
utanförskap. Resultatet visade bland annat att det skett en förskjutning från problemorienterad till mer
möjlighetsorienterade insatser. Förändringen tolkas positivt eftersom den leder bort från stigmatisering
och mot att ta tillvara människors egna resurser, förmågor, kompetenser och engagemang i syfte att skapa
en ekonomisk utveckling som bidrar till att bryta segregation och utanförskap. Samtidigt visar
utvärderingen att sambandet mellan tillväxt och minskat utanförskap bör problematiseras. Tillväxtarbetet
bör baseras på behov och inte ensidigt handla om att få tillstånd en snabb vinstmaximering.
Jämställdhetsperspektivet bör även tydligare integreras i det tillväxtarbete som bedrivs i utsatta
stadsområden liksom värdet av konst och kultur.27 I syntesrapporten lyftes även att man i genomförandet
av storstadsinsatserna missat att stimulera samverkan och erfarenhetsutbyte med andra storstäder i
Sverige och internationellt.28

Riskkapital
Under programperioden 2007–2013 har Tillväxtverket, via den Europeiska regionala utvecklingsfonden,
beviljat 678 miljoner kronor i finansiering till elva projekt för att öka utbudet av regionalt riskkapital (utgör
8 procent av totalt beviljade medel inom programmen). Syftet med satsningen var att främja tillväxt och
förnyelse i de företag som fick finansiering, samt att utveckla regionala strukturer för riskkapital. Avsikten
var även att företag skulle kunna utvecklas och innovationer kommersialiseras på befintliga och nya
marknader.
I tabellen nedan redovisas beviljade medel till riskkapital per program samt andelen medfinansiering från
privata aktörer. Utöver EU-medel har 785 miljoner kronor beviljats i form av nationell offentlig
medfinansiering och privata aktörer har bidragit med sammanlagt ca 2,2 miljarder kronor. För varje
offentlig krona har det alltså satsats 1,5 privata kronor. I programmen Mellersta Norrland, Norra
Mellansverige samt Småland och Öarna finns det 2 riskkapitalprojekt vardera, vilka har sammanräknats i
tabellen.
Projekten har, tillsammans med offentlig och privat medfinansiering, totalt investerat drygt 3,6 miljarder
kronor i över 339 företag. Sammantaget är detta den antalsmässigt största satsningen på riskkapital till
små och medelstora företag i tidiga utvecklingsskeden. Närmare 4 400 företag har varit i kontakt med
någon av de regionala fonderna under programperioden.
I och med avslutet av EU-projekten den 30 september 2015 har de 11 fonderna avslutat att investera i nya
portföljbolag. Däremot kommer de fram till augusti 2020 att genomföra följdinvesteringar i fondens
befintliga bolag samt successivt avveckla innehaven genom försäljning.
När det gäller tillväxt och förnyelse i de företag som fått finansiering är det ännu för tidigt att uttala sig om
satsningens resultat. Satsningen har dock överlag fungerat väl vad gäller att fylla finansieringsbehov för
unga, innovativa och tillväxtorienterade företag. De privata medinvesterarna har även varit positiva till
satsningen.

Potentialer för tillväxt och sammanhållning. En studie av storstadsinsatserna inom regionalfondsprogrammen för Stockholm, Västsverige och SkåneBlekinge. Tillväxtverket rapport 0152.
28 En syntes av följeforskningen i de regionala strukturfondsprogrammen. 23 slutsatser. Tillväxtverket. Rapport 0129.
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Tabell 2.3.e Beviljade medel samt utbetald privat medfinansiering, Riskkapital, Miljoner SEK
Program
Mellersta Norrland
Norra Mellansverige
Skåne-Blekinge
Småland & Öarna
Stockholm
Västsverige
Östra Mellansverige
Övre Norrland
Summa

EU -medel

150
75
83
46
73
64
88
89
667

Offentlig
medfinansiering

150
76
83
70
74
153
89
90
785

Privat
medfinansiering29

403
211
343
167
260
325
255
239
2 203

Slutsatser från utvärdering av regionala riskkapitalfonder
Utvärdering har genomförts genom följeforskning och slutrapporten visar på att att fonderna överlag har
fungerat väl. Riskkapitalfonderna implementerades De kom under en tid med ekonmisk recession, vilket
var välkommet. Detta i en bra tid med tanke på det ekonomiska klimatet – särskilt vad gäller finansiering
till unga, innovativa, tillväxtorienterade företag där det fanns ett gap att fylla, och privata medinvesterare
har varit positiva till det likviditetstillskottet som fondernas verksamhet skapade i regionerna. Det finns
tydliga indikationer att fondernas verksamhet har bidragit till utveckling i de företag som har fått
investeringar, att fonderna har medverkat till en ökad förståelse för externt ägarkapital som
finansieringsform i regionerna och att privata medinvesterare har stärkt sin kompetens genom samarbete
med fonderna. Samtidigt pekar utvärderingen på att det i vissa regioner har funnits brist på lämpliga
investeringsobjekt vilket gjort att fonderna investerat i företag som inte fullt ut motsvarar den profil som
vanligtvis kommer i fråga för riskkapital. Det har även funnits viss otydlighet avseende fondernas
övergripande syfte och mål. Det kan även få konsekvenser för fondernas möjlighet att leverera effekter på
längre sikt.30
Följeforskningens slutsatser bekräftas av den resultatutvärdering av fonderna som Tillväxtanalys
genomfört. I den genomfördes även en effektstudie som med hjälp av kvantitativa metoder indikerar att
fonderna har haft en positiv påverkan på portföljbolagens utveckling även om det är för tidigt att mäta
resultaten. Tillväxtanalys lyfter även behovet av att se fondernas verksamhet i ett större sammanhang och
utveckla metoder för att fånga fondernas påverkan på den regionala strukturen för riskfinansiering. 31

2.4

Medfinansiering

Beviljad medfinansiering
De åtta regionala programmen omfattade totalt 22,9 miljarder kronor per 31 december 2016.
Finansieringen från ERUF utgjorde i genomsnitt 36 procent med 8,7 miljarder.32 Alla projekt som
finansierats genom programmen delfinansierades också av offentliga och privata aktörer. Antalet
medfinansieringsaktörer uppkommer till 750 aktörer. Den beviljade medfinansieringen uppgick till cirka
14,2 miljarder kronor, vilket motsvarar 62 procent av programmens totala omslutning.
Störst andel medfinansiering kommer från statliga aktörer som medfinansierat 35,2 procent av
programmen med cirka 5 miljarder kronor. Landets kommunala aktörer har medfinansierat 31,5 procent
och landsting 7,1 procent. De privata aktörerna har medfinansierat cirka 4 miljarder kronor, vilket
motsvarar 26,3 procent. Fördelningen av medfinansieringen framgår av diagram 2.3.1.a nedan. Det som

Projekten rapporterar in antal miljoner svenska kronor som privata medinvesterare har tillskjutit i portföljbolagen, vilket motsvaras av det privata
kapital som betalats ut.
30 Regionala riskkapitalfonder – Slututvärdering 2015, Tillväxtverket rapport 0195
31 Effekter och erfarenheter – slututvärdering av satsningen med regionala riskkapitalfonder 2009–15, Tillväxtanalys rapport 2016:03
29

32 I detta avsnitt används inte nettobeviljade belopp eftersom det inte är möjligt att ta fram i modellen för medfinansiering i DIVER.
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inte framgår i diagrammet är övrig offentlig medfinansiering på 1,7 miljoner kronor som kommer från
offentliga medfinansiärer från de nordiska grannländerna, detta motsvarar 0,01 procent.
Diagram 2.4. a. Medfinansiering Miljarder SEK.
Landsting 1,0

Kommun 4,5
ERUF 8,7

Privat 3,7

Stat 5,0
Den största statliga medfinansiären är Länsstyrelsen i Norrbotten som medfinansierat 315 miljoner kronor
fördelat på 148 projekt. Umeå kommun som är den största kommunala medfinansiären har medfinansierat
ca 135 miljoner kronor fördelat på 71 projekt och Västra Götalandsregionen som är det största
landstingsmedfinansiären ca 298 miljoner fördelat på 69 projekt. Västra Götalandsregionen räknas i detta
sammanhang som landsting.
Medfinansieringsgraden i programmen varierar mellan 57 till 73 procent sett till total omslutning. Högst
andel medfinansiering har Småland och Öarna med 73 procent av programmets totala omslutning. De tre
största programmen sett till EU-ramen har den lägsta medfinansieringsgraden (delat med Skåne-Blekinge),
se tabell 2.3.1.a nedan.
Tabell 2.4.b Programmens totala omslutning (MSEK) och medfinansieringsgrad (%)

Beviljade
EU-medel

Medfinansiering

Tot.
omslutning

Medfinansieringsgrad

Övre Norrland

2 286

3 042

5 329

57%

Mellersta Norrland

1 640

2 229

3 869

58%

Norra Mellansverige

1 831

2 620

4 451

59%

Stockholm

329

613

943

65%

Östra Mellansverige

743

1 628

2 370

69%

Västsverige

595

1 444

2 039

71%

Småland & Öarna

637

1 755

2 392

73%

Skåne-Blekinge

669

878

1 547

57%

8 729

14 211

22 940

62%

Totaler

Inom programmen skiljer sig fördelningen av den beviljade medfinansieringen åt. Detta har givetvis sin
grund i vilken typ av projekt som programmen finansierar, men också till viss grad vilka olika
finansieringsmöjligheter som aktörerna i respektive region har.
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Projekten har klassats efter de olika prioriteringarna som återfinns inom den nationella strategin för
regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007–2013.33 Att projekten klassats efter dessa prioriteringar
ger vägledande information om projektens inriktning. Projekt som gäller verksamhet inom Innovativa
miljöer brukar ofta medfinansieras av statliga aktörer, till exempel universitet och högskolor. Projekt som
klassats inom Regionförstoring och Ett utvecklat informationssamhälle tenderar att i större utsträckning
finansieras av kommunala aktörer.

2.5

Kärnindikatorer

Nedan presenteras programmens kärnindikatorer. Indikatorer var som nämnts tidigare i denna rapport
huvudsakligen inriktade på genomförda aktiviteter som rapporterats in av projekten. Dessa ger en indikation
om vilka utfall som kan tillskrivas genomförda insatser.
Tillsammans ska programmen bidra till att skapa 33 450 nya jobb och 18 200 nya företag enligt de mål för
indikatorerna som formulerats i respektive operativt program. Dessa mål har enligt rapporteringen
uppnåtts.
Gällande antalet nya företag beräknas det indikativa utfallet vara 22 238 under programperioden. De flesta
program har enligt de inrapporterade uppgifterna nått högre än de uppsatta målen. I diagram 2.5.a nedan
visas utfall och mål för indikatorerna nya jobb, nya företag samt deltagande företag.
Diagram 2.5.a Nya jobb, nya företag samt deltagande företag. Mål och indikativa utfall
100 000
80 000
Mål enligt op

60 000

Indikativt utfall

40 000
20 000
0
Antal deltagande företag

Nya företag

Nya jobb

Fram till 31 december 2016 har programmen ett indikativt utfall med cirka 53 100 nya jobb, vilket överstiger
det uppsatta målet. Vid det tillfälle som indikatorernas utfall registrerades indikeras att fördelningen
mellan män och kvinnor är ungefär 40 procent kvinnor och 60 procent män. Målet är att fördelning mellan
kvinnor och män skulle vara 44 procent nya jobb för kvinnor respektive 56 procent för män.
Programmens sammanlagda mål är att bidra till skapandet av 18 200 nya företag, vilket baserat på
inrapporterade utfall kan antas ha uppnåtts. Enligt inrapporteringen är utfallet för nya företag 22 238,
varav 39 procent ägs av kvinnor och 53 procent ägs av män. 8 procent dessa företag har uppgivits ha ett
mixat ägande. Programmens mål var att 42 procent av den nya företagen skulle ägas av kvinnor och 58
procent av män. Drygt 90 000 företag har enligt inrapporterade uppgifter deltagit i programmens insatser.

33

Se Bilaga 1
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Diagram 2.5.b Indikator gällande nya nätverk. Mål och indikativa utfall
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I diagram 2.5.b visas att antalet nya företagsnätverk som skapats med hjälp av programmen uppgår enligt
inrapporterade uppgifter till 1 533 stycken.
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Program för europeiskt territoriellt samarbete

Sverige deltog i 13 program under målet om europeiskt territoriellt samarbete. Budgeten för de territoriella
samarbetsprogrammen som Sverige kunde delta i var dryg 10 miljarder kronor. I Sverige berördes 17 av 21
län direkt av något gränsregionalt program men samtliga län berördes exempelvis av Östersjöprogrammet
och Interreg IVC.
Programmen för europeiskt territoriellt samarbete skiljer sig åt sinsemellan i större utsträckning mer än
vad de regionala programmen gör. De territoriella programmen har t.ex. större inbördes variation när det
gäller vilka kategorier som programmen har beviljat medel inom än de regionala programmen.
Olika geografiska förutsättningar har betydelse för hur samarbetet inom programmet ser ut och vilka
prioriterade områden samarbetet fokuserar på. I det avseendet antas det främst finnas en skillnad mellan
de gränsregionala och de transnationella programmen men också mellan olika gränsregionala program. De
gränsregionala programmen omfattar en mindre geografi än de transnationella och det är färre länder som
ingår i de gränsregionala programmen jämfört med de transnationella. Socio-ekonomiska skillnader
mellan de länder som deltar i programmen har också betydelse för hur samarbetet ser ut.
När det gäller de interregionala programmen skiljer de sig från de gränsregionala och transnationella
programmen eftersom de inte bygger på geografisk närhet utan fokuserar på Europaövergripande
samarbetsområden och övergripande kunskaps- och erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och analys:
•

nätverksbyggande när det gäller urbana frågor (URBACT),

•

forskning och analys av regional utveckling (ESPON 2013)

•

nätverksbyggande mellan länder och regioner för att förbättra europeisk regionalpolitik (Interreg
IVC)

•

stöd till organisationer som är involverade i genomförandet av programmen inom Europeiskt
territoriellt samarbete (Interact).

Framförallt fokuserar de interregionala programmen på att utveckla policy så att medlemsstaterna bättre
ska kunna genomföra de operationella programmen under målet om regional konkurrenskraft och
sysselsättning.
De territoriella programmen förväntas kunna bidra med mervärde till lokal och regional utveckling i de
regioner som berörs av programmen. På aggregerad nivå och i ett övergripande EU-perspektiv förväntas
de territoriella programmen kunna bidra till fördjupad integration över gränserna och även till att skapa en
mer balanserad utveckling i Europa. De territoriella program som Sverige deltar förväntas bidra till
fördjupad integration mellan de nordiska länderna och i Östersjöregionen.
När det gäller resultat och mervärde från de territoriella programmen finns det en tendens att till stor del
fokusera på samarbete, samverkan och lärande mellan aktörer. Det finns dock andra mervärden av de
territoriella programmen som också bör lyftas fram, framförallt lösning av gemensamma problem och
skapande av kritisk massa.34 För att lyfta fram de territoriella programmens bidrag är det viktigt att inte
bara redogöra för på vilket sätt programmen skapat samarbete och bidragit till lärande utan även att
redogöra för mer konkreta resultat av programmen och på vilket sätt programmen har bidragit till att lösa
gemensamma problem. Ett försök till en sådan presentation görs i nedanstående avsnitt samt vidare i
kortfattade sammanfattningar för respektive program i bilaga 3 (gränsregionala och transnationella).
För att exemplifiera med mer konkreta resultat så anger Botnia-Atlantica t.ex. att fjällräddningen mellan
Norge och Sverige nu kan sägas fungera som en enhet. Larm går ut i båda länderna och båda
räddningsmanskapen kan rycka ut beroende på vem som är närmast olyckan. Det gränsöverskridande
samarbetet har spridit sig till exempelvis polisväsendet, som har träffats utanför projektet för att undersöka
samarbetsmöjligheter. Central Baltic pekar bl.a. på att programmet har medverkat till att det nu finns
avancerade data och webbaserade verktyg för att stödja riskbedömningar relaterat till oljeutsläpp samt
beredskap i en händelse av olycka. Nordprogrammet rapporterar att det utvecklats ett flertal infrastrukturoch servicelösningar som tillsammans berör totalt 41 750 personer. Inom Nordprogrammet har delprogram
Sápmi som övergripande mål att utveckla det samiska kultur- och näringslivet utifrån ett ekologiskt och

Se t.ex. Lisa Hörnström, Lise Smed Olsen and Lisa Van Well, 2012, Added Value of Cross-Border and Transnational Cooperation in Nordic Regions,
Nordregio Working Paper 2012:14.
34
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långsiktigt resursnyttjande genom användning av det samiska samhällets alla resurser. Programmet
rapporterar att man på ett värdefullt sätt bidragit både till de samiska näringarnas utveckling och till
synliggörandet och bevarandet av den samiska kulturen, till nytta både för det samiska och för det
omgivande samhället. South Baltic programmet rapporterar att programmet stödde utvecklingen av mer
än 600 innovativa lösningar, verktyg och modeller som ledde till en intensifiering av relationerna mellan
små- och medelstora företag i regionen och stärkte banden mellan högre utbildning och arbetsmarknad.
Sverige-Norge programmet pekar på att man bidragit till införandet av hållbara transportkorridorer. Ett
exempel är en fossilbränslefri transportkorridor som går från kust till kust genom de tre kommunerna
Sundsvall, Östersund och Trondheim. Utmed denna sträcka finns numera ladd stationer för elbilar.
Öresund-Kattegat-Skagerrak lyfter fram projektet CATE som ett exempel på hur små-och medelstora
företag i regionen har fått hjälp till utveckling. Projektet har hyllats inte bara av programmets externa
utvärderare men även som finalist i Regio Stars Awards för att det har lyckats utveckla en stor grupp företag
inom efterfrågad acceleratorteknik.
Östersjöprogrammet rapporterar att programmet bidrog till ett nytt verktyg för navigeringsinformation
som minskat risken för olyckor och oljeutsläpp. Sedan dess har detta sätt att presentera
navigeringsinformation blivit en global maritim standard. Norra Periferin pekar på förbättringar som kan
hänföras till projekt som programmet har finansierat som inneburit förbättrad tillgång till
sjukvårdstjänster i glesbygden samt kostnadsbesparingar i kollektivtrafiken genom att dela transportmedel
mellan olika transportörsföretag. Nordsjöprogrammet lyfter fram att programmet bidrog till att minska
restider på mer än 15 000 km transnationella transportkorridorer och vägar till städer och landsbygd.
Interreg IVC pekar på att halvtidsutvärderingen visar att cirka 770 lokala och regionala policys förbättrades
eller utvecklades. ESPON2013 rapporterar att de levererade nya kunskaper och insikter om europeiska
territoriella strukturer, trender, perspektiv och dess politiska konsekvenser. URBACT indikerar att en hög
andel intressenter rapporterar att de har fått en bättre förståelse för ett tvärsektoriellt och integrerat
angreppssätt vad gäller hållbar stadsutveckling.
Värdet för Sverige av de territoriella programmen ligger inte enbart i det ekonomiska bidraget som tillfaller
Sverige. Det faktum att Sverige deltar i de territoriella programmen bidrar till att lyfta den gränsregionala
och transnationella dimensionen inom olika politikområden men också sektorsövergripande.
Internationellt samarbete har också visat sig kunna främja nationellt samarbete. 35

3.1

Beslutade och utbetalda medel samt förskottsutbetalningar

I det här avsnittet redovisas data gällande territoriella program som förvaltas i Sverige. De program som
omfattas är: Botnia-Atlantica, Nord, Sverige-Norge, Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) och Norra
Periferin.
Som framgår av tabellen i bilaga 1 nedan har programmen beviljat något mer medel än vad EU-ramen (2,1
miljarder) uppgår till. Total 2,2 miljarder kronor har beviljats (exkl. TA-medel), vilket utgör 103 procent av
EU-ramen. Att programmen beviljar mer medel än det finns budgeterat för beror på att de räknar med
återföringar från sådana projekt som inte förbrukar hela summan medel de beviljats. De totala
utbetalningarna uppgår till 2,1 miljarder kronor (94 procent av EU-ramen).
Belopp utbetalda i förskott uppgick till 2 procent av EU-ramen och gjordes av två program Nord och
Sverige-Norge.

35
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Diagram 3.1. a Beviljad, utbetalda och medel utbetalda i förskott som andel av EU-ram
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Utbetalt

Eftersom Tillväxtverket är förvaltande myndighet för det gränsregionala programmet ÖKS redovisas nedan
hur ÖKS ligger till gällande avslut gentemot kommissionen.
Tabell 3.1.b Avslut för ÖKS (mkr)
Summa
inbetalningar
(SEK)

Sista
återfinans.

Summa
inbetalt och
sista
återfinans.

Summa
utbetalningar
och TA (SEK)

Budget
SEK

Andel förväntat
inbetalt i förh.
till utbetalt

104,7

-0,60

104,1

103,7

110,2

100,44%

Sista återfinansiering är ett negativt belopp eftersom erhållet förskott (8,4) överstiger programmets fordran
på Kommissionen. Belopp från slutlig ansökan om utbetalning lämnas av attesterande myndighet.
Kommissionen betalar max ut 95 % av total budget för programmet tills avslutsdokument är godkända.

3.2

Geografisk fördelning

Programmen inom europeiskt territoriellt samarbete har totalt genomfört ca 1415 projekt 36. De
gränsregionala programmen står för ca 63 procent av dessa projekt. Tillväxtverket har samlat statistik över
Interreg-projekt med svenskt deltagande under perioden 2007–2013. Bilden över det svenska deltagande
0är tyvärr inte komplett då Tillväxtverket inte har kunnat ta fram all önskad information. Information kring
alla organisationer som deltagit som projektpartner saknas för vissa program. Information kring hur stor
ERUF budget alla projektpartner har saknas även i vissa program. Statistiken kan, trots att informationen
inte är fullständig, ge en bild över var och vilka organisationer från Sverige som deltagit i Interreg-projekt
under perioden 2007–2013.
Under perioden 2007–2013 kan Tillväxtverket summera ihop att det genomförts ca 839 Interreg-projekt37
som svenska aktörer deltagit i.
Det program med flest projekt med svenskt deltagande är programmet Sverige-Norge. Därefter kommer
programmet ÖKS och Nord. Det program med förvaltningsmyndighet utanför Sverige som lockat till sig
flest svenska deltagare är Östersjöprogrammet.

Inklusive förstudier och projekt under 1 år.
Statistiken innehåller ej uppgifter kring programmen ESPON och Interact. Innehåller ej förstudier och minder projekt <1 år. Data kring alla
projektpartners i alla program är ej fullständig.
36
37
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Tabell 3.2. a. Svenskt deltagande i Interreg-projekt

Program

Sverige-Norge
Öresund-KattegatSkagerrak
Nord
Östersjöprogrammet
Interreg IVC
Botnia-Atlantica
Central Baltic
Nordsjöprogrammet
South Baltic
Norra Periferin
URBACT
Totalsumma

Antal
projekt

150

Antal
deltagande
svenska
organisationer
150

136

472

109
77
75
73
61
56
48
34
20
839

140
233
101
199
102
114
127
52
20
1 710

Total projektbudget

120 579 199
228 393 849
58 519 841
243 341 566
166 307 153
52 309 829
67 766 968
207 204 591
53 741 953
55 412 789
12 051 778
1 265 629 516

Tabellen ovan visar att det bedrivits 839 projekt med 1 710 svenska projektpartners som tillsammans fått
ta del av (ERDF + nationell medfinansiering) 11,4miljarder kronor (1,3 miljarder euro).38
I de program som förvaltas utanför Sverige (Central Baltic, South Baltic, Baltic Sea, North Sea, Interreg
IVC, URBACT) har svenska organisationer varit Lead Partner i 83 projekt. Flest svenska Lead Partners har
återfunnits i Central Baltic programmet och Östersjöprogrammet. Att vara Lead Partner innebär att man
är koordinerande partner för projektet och tar därmed ett huvudansvar för genomförandet.
I de tre transnationella programmen (Norra periferin, Östersjöprogrammet och Nordsjöprogrammet) som
Sverige deltagit i har svenska organisationer deltagit i 167 projekt och varit Lead Partner i 39 projekt av
dessa.
För de interregionala programmen (Interreg IVC och URBACT) som Tillväxtverket har uppgifter kring,
deltog Sverige i 95 projekt och var Lead Partner i 10 stycken av dessa.

38

Här avses totalbudget för de projekt svenskar deltar i.
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Projekten har varit verksamma i samtliga 21 länen39. Se en fördelning per län nedan. Samma projekt kan
återfinnas i flera län. Skåne, Västra Götaland och Norrbotten är de län som haft flest projekt. Minst antal
projekt har Västmanland, Södermanland och Gotland haft.
Diagram 3.2.b. Antal Interreg projekt per län
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En organisation registreras som hemmavarande i det län där organisationens juridiska adress är.
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Projektverksamheten har genomförts av följande typ av organisationer. 54 procent av de svenska
deltagande består av kommuner/kommunägda bolag m.m. Universitet och forskningsinstitutioner utgör
21 procent av deltagande organisationer.
Diagram 3.2.c Typ av svenska organisationer som deltar i Interreg-projekt
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Gränsregionala program

I de gränsregionala samarbetsprogrammen sker samarbetet mellan regioner som gränsar till varandra, via
land eller hav. Det är med andra ord samarbetsprogram som berör Sveriges närmaste grannländer. Syftet
med dessa program är att förstora regionen och därmed öka förutsättningarna för tillväxt och
sysselsättning.
De gränsregionala programmen är sinsemellan ganska olika. De har existerat olika länge, exempelvis var
Central Baltic och South Baltic nya för programperiod 2007–2013 medan Sverige-Norge programmet
etablerades redan 1999. Geografins utmaningar ser olika ut varför inriktningarna och allokeringarna skiljer
sig åt. Även om man enligt kommissionens kategorier och prioriterade områden har arbetat med ”samma
sak” så har programmens inriktningar inom respektive kategori/prioriterade områden sett olika ut vilket
innebär att karaktären på projekten kan ha skiljt sig åt.
Varje gränsregionalt program har skrivit en sammanfattning av sina slutrapporter som bifogats
slutrapporten till Kommissionen. En kortversion av de sammanfattningarna biläggs denna rapport för att
ge ytterligare en bild av hur programmen rapporterar gällande sina resultat.40 Dessa sammanfattningar
indikerar att man har olika sätt att se på sina resultat. Vissa program lyfter fram vilka målgrupper man har
nått, andra program lyfter fram hur själva samarbetet har utvecklats och ytterligare några fokuserar på vad
enskilda projekt har betytt för regionen t.ex. för att identifiera lösningar som minskar maritima
transporters utsläpp.
De gränsregionala har totalt finansierat 887 projekt (inkl. förstudier och småprojekt). Det utgör 63 procent
av totala antalet genomförda projekt på ca 1415 inom alla program inom målet Europeiskt territoriellt
samarbete. De gränsregionala programmen har betalat ut mellan 92–98 procent av sina medel inklusive
TA.

40

Bilaga 3, Sammanfattning 1
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Tabell 3.3.a. Antal projekt och utbetalat i procent gränsregionala program
Program

Antal
projekt

Utbetalat
(%) inkl.
TA

BotniaAtlantica

Central
Baltic

Nord

South
Baltic

165

88

92%

122

(119 huvudprojekt, 46
förstudier)

97,61
%

95 %

Sverige-Norge

86

220

(70 huvudprojekt och
16
förstudier)

(86 små- eller
initieringsprojekt)

97,83 %

95 %

ÖresundKattegatSkagerrak

Totalt

206

887

(huvud- och
förprojekt)

(inkl.
förstudier
etc.)

94%

Ca 95%
(medel)

De sex största prioriterade områden som de gränsregionala programmen har allokerat medel till är FoU,
Miljö och riskförebyggande, Ökat humankapital, Kultur, Turism samt Social infrastruktur. Dessa kategorier
utgör tillsammans 69 procent av totala andelen allokerade medel i de gränsregionala programmen.
Prioriterade området Övrigt är dock relativt stor dvs 31 procent. Nedan i redogörs för de fall där enskilda
programmen har lagt en betydande del allokeringar på prioriterade områden som hamnat utanför de sex
vanligaste.
Diagram 3.3.b. Projektverksamhet inom gränsregionala program. Allokerade medel i
procent enligt kommissionens prioriterade områden
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För de gränsregionala programmen finns inget verksamhetsområde som dominerar på samma sätt som
bland programmen för regional konkurrenskraft och sysselsättning. FoU är visserligen det största
prioriterade området, men den dominerar inte projektbilden då det utgör 21 procent av de beviljade
medlen. Skillnaden mellan vilka prioriterade områden programmen har beviljat medel inom är relativt stor.
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Tabell 3.3.c. Allokerade medel enligt kommissionens prioriterade områden (angivet i
procent)
Prioriterat
område
FoU
Miljöskydd och
riskförebyggande
Ökat
humankapital
Kultur
Turism
Investeringar i
social
infrastruktur
Övriga
Totalt

BotniaAtlantica
33%

Central
Baltic
10%

12%

Nord
52%

South
Baltic
10%

SverigeNorge
35%

26%

4%

14%

0%

5%

2%

5%
11%

26%
5%

11%
28%
100%

ÖKS
26%

Alla
program
21%

0%

14%

15%

14%

0%

18%

11%

15%
6%

11%
8%

0%
11%

6%
8%

9%
7%

12%

3%

0%

15%

5%

6%

20%
100%

18%
100%

43%
100%

40%
100%

23%
100%

31%
100%

I ovanstående tabell presenteras de största prioriterade områden och ytterligare prioriterade områden är
samlade i gruppen Övriga. Det prioriterade område som mest pengar har allokerats till är FoU som alla
gränsregionala program har arbetat med. Nord är det program som har allokerat störst andel av sina medel
till FoU, nämligen 52 procent.
Det prioriterade område som programmen har allokerat näst mest till är Miljöskydd och riskförebyggande
(15 procent). Miljöskydd och riskförebyggande innefattar frågor som luftkvalitet, avfallsfrågor,
klimatfrågor, vattenfrågor, förorenad mark, främjande av biologisk mångfald och naturskydd och
riskprevention. Alla gränsregionala program har arbetat med inriktningen miljö förutom Sverige-Norge.
Central Baltic är det program som allokerat mest pengar till miljöprojekt, 26 procent.
Ökat humankapital utgör 11 procent av allokeringarna totalt men skillnaderna mellan programmens
allokeringar är stora. Fyra program har allokerat pengar på detta prioriterade område. ÖKS har allokerat
mest andel av sina medel, 18 procent, på detta prioriterade område följt av South Baltic på 14 procent vilket
sticker ut från de övriga. Botnia-Atlantica och Sverige-Norge har inte allokerat något alls på detta
prioriterade område och Nord 2 procent.
Bland de kategorier som ligger i övrigt finns en kategori som är ganska stor och som utgörs av TA-medel.
Den har inte har tagits upp i den detaljerade beskrivningen då den inte handlar om allokeringar till projekt.
Det är värt att notera att summan av allokerade medel till de sex största prioriterade områdena är på ca 69
procent.
Men inom programmen South Baltic och Sverige-Norge är drygt 40 procent allokerade på andra
prioriterade områden än de som anses vara de sex största. South Baltic lägger nästan en tredjedel av sina
medel på transporter och energi som inte finns med bland de största prioriterade områdena. Även SverigeNorge la medel i dessa områden. En komplett förteckning finns som tabell 1 i bilaga 3 gällande program för
europeiskt territoriellt samarbete
Indikativt utfall
För ett antal områden, främst bland de sex största prioriterade områdena, finns indikatorer som på något
sätt kan ”jämföras” mellan några eller alla program. Programmen har haft väldigt olika indikatorsystem
som inte tillåter en jämförelse rakt av. En del program har indikatorer som mer fokuserar på själva
samarbetet i sig medan andra har en helt annan logik bakom sitt indikatorsystem.
Många program rapporterar att målen som sattes från början inte var realistiska. I många fall är utfallet
klart högre än de satta målen. Nedan relateras i de flesta fall enbart till programmens utfall och ej till de
uppsatta målen. Dessa går dock att hitta i respektive programs slutrapport. Detta avsnitt ger en bild av de
indikativa utfall som de gränsregionala programmen har medverkat till att skapa. Vissa program har fler
indikatorer som är relevanta att visa i relation till ett visst prioriterat område än andra vilket leder till en
viss obalans i antalet indikatorer som redovisas per program.
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FoU, arbetsmarknad och allmänt om utveckling av näringslivet
Alla program har haft indikatorer som på något sätt relaterar till FoU samt arbetsmarknad eller generellt
till näringslivsfrågor. Även entreprenörskap inkluderas bland de utfall som relateras till nedan.
De flesta program reflekterar kring hur de har lyckats med att involvera företag. I vissa gränsregionala
program har privata aktörer kunnat delta fullt ut i projekten alternativt medfinansierat aktiviteterna medan
andra program endast indirekt involverat privata aktörer. I Nordprogrammet rapporterar projekten att de
har bidragit till att skapa 67 nya företag och att totalt 241 företag har angett att deltagandet i programmet
har ökat deras omsättning. Vidare har projekten rapporterat att 2 533 företag deltagit i
programfinansierade gränsöverskridande näringslivsutvecklande projekt. Rapporterna från projekten
indikerar även att några av företagen har angett att det har startats nya gränsöverskridande
affärsverksamheter som följd av projekten.
Av ÖKS programmets samlade portfölj på mer än 200 projekt visar det indikativa utfallet att 24 projekt
direkt involverat privata, icke-vinstdrivande företag. Över programperioden indikerar projektens rapporter
att fler företag bidragit direkt till projektens resultat, oftast med kompetens eller i form av teknisk
utrustning till specifika aktiviteter inom projekten. ÖKS anger att 6 973 företag/privata aktörer har
medverkat på olika sätt i projekten.
Sverige-Norge rapporterar att 11 441 företag har deltagit på något sätt i projektaktiviteter, vilket var långt
över målet. Programmet anger vidare att detta visar att det finns ett stort intresse för samarbete över
nationsgränsen. Programmets utvärdering fördjupade dock inte sig vad deltagandet har haft för betydelse
för de enskilda företagen.
South Baltic rapporterar att programmet var framgångsrikt i att stärka det gränsöverskridande
samarbetet mellan små och medelstora företag. South Baltic rapporterar att genom programmets stöd
utvecklades mer än 600 nya innovativa lösningar, verktyg och modeller som ledde till en intensifiering av
relationerna mellan små och medelstora företag och stärkte deras kopplingar till högre utbildning och
arbetsmarknaden. Vidare anger South Baltic att projektens inrapportering indikerar att mer än 1 400
företag drog nytta av projektens aktiviteter genom utbildningar, workshoppar och utbyten.
Central Baltic finansierade runt 40 projekt med en total budget på 43 MEUR som programmet rapporterar
direkt förbättrade affärsmiljön för små- och medelstora företag genom att arrangera utbildningar eller
skapa modeller eller material som kan användas av dem.
Botnia Atlantica rapporterar att inom inriktningen på Näringsliv beviljades 26 projekt men budgeten för
inriktningen förbrukades inte. Programmet konstaterar sammanfattningsvis att det blev färre och
budgetmässigt mindre projekt än vad man vid programskrivningen trott. Programmet anger att en
anledning som förts fram gällande att det har varit svårt för företag att delta i projektverksamhet är på
grund av statsstödsregelverket. Programmet rapporterar att en annan förklaring kan vara att
företagarorganisationerna inom programområdet inte har kraftsamlat för att driva flera och större projekt
inom Botnia-Atlantica utan kanske lagt större fokus på att delta i de regionala EU-programmen. Samtidigt
rapporterar programmet att samtliga deras indikatorer relaterat till Näringsliv är uppfyllda.
Miljö
Inom miljöområdet rapporterar Central Baltic att 1 712 utbildnings- eller informationsaktiviteter gällande
miljömedvetenhet genomfördes. South Baltic indikerar att de nådde målet om minst 10 projekt som
förbättrar institutionell kapacitet för förbättring av Östersjöns miljö. Botnia-Atlantica rapporterar att 18
samarbeten genomförts för att följa upp miljön i havs-, kust- och fjällområdena samt insatser kring
biologisk mångfald, ren miljö och klimatförändring. Botnia Atlantica anger även att programmet har stöttat
15 samarbeten för att öka användningen av restprodukter och materialåtervinning inom näringsliv och
samhällen såsom skrot, avfall, avloppsslam, skogsavfall och gödsel.
Turism
Inom turism rapporterar ÖKS att de genomfört 570 aktiviteter för att öka besöksnäringen i gränsområdet.
Botnia-Atlantica rapporterar att 26 samarbeten genomförts kring marknadsföring och produktutveckling
för besökare från externa marknader. Central Baltic rapporterar att deras delprogram för Skärgårdar och
Öar har involverat 179 organisationer i marknadsförings- och utvecklingsaktiviteter relaterade till hållbar
turism. Vidare rapporterar programmet att 260 tjänster eller produkter inom hållbar turism har gynnats
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och används aktivt. Botnia-Atlantica rapporterar att 24 samarbeten genomförts för att skapa
förutsättningar för ett miljöanpassat användande av naturen som en resurs för förädling och turism. Vidare
anger programmet att det drevs 5 samarbeten för att öka det gränsöverskridande resandet inom BotniaAtlanticaområdet och för att skapa gränsöverskridande destinationer.
Transport
Botnia-Atlantica rapporterar att 68 samarbeten har genomförts för förbättrade kommunikationer för
person- och varutransporter samt IT-förbindelser. Nordprogrammet rapporterar att en ny
infrastrukturlösning som förbättrar regionens funktionalitet har uppnåtts. I Öresund-Kattegat-Skagerrak
rapporterar man 116 lösningar för ökad tillgänglighet inom programområdet.
Botnia-Atlantica rapporterar att 68 samarbeten genomfördes för att förbättra trafiken mellan länderna och
skapa förutsättningar för en framtida kommunikationsinfrastruktur för person- och varutransporter och
IT-förbindelser. Vidare anger programmet att 9 aktiviteter genomfördes för att förbättra samordning av
olika trafikslag (multimodala transporter) för att underlätta de öst-västliga kommunikationerna. Slutligen
rapporterar Botnia-Atlantica att 3 samarbeten skedde mellan hamnar för anslutning till havens
motorvägar, (Motorways of the Seas).
Gränshinder
I flera av de gränsregionala programmen finns indikatorer relaterat till gränshinder. Öresund-KattegatSkagerrak rapporterar att projekten har bidragit till att undanröja 185 formella och 214 upplevda
gränshinder. Enligt utvärderaren av ÖKS har programmet haft god förmåga att identifiera gränshinder men
låg förmåga att lösa, i synnerhet, formella gränshinder. Vanligaste lösta hindren rapporteras vara de
upplevda gränshinder som rör kommunikation och språk. De olösta formella gränshindren som
rapporteras om är ofta relaterade till nationella lagar och förordningar, barriärer som projekten vanligtvis
har mindre möjlighet att påverka. I Sverige-Norge finns också indikatorer för undanröjande av
gränshinder. För de projekt som beslutats i Sverige-Norge programmen rapporteras 4 formella samt 164
upplevda gränshinder ha kunnat undanröjas. Programmet har reviderat ner rapporterade lösta formella
gränshinder då man vid en genomgång insett att projekten feltolkat indikatorn. Botnia-Atlantica
rapporterar att 32 samarbeten genomförts för att öka den gränsöverskridande handeln, skapa
förutsättningar för produktutveckling och marknadsföring samt minska gränshinder för näringslivet.
Utbildning
Nordprogrammets inrapporteringar indikerar att indikatorn om antal personer som deltar i gemensamma
utbildningssatsningar uppnåddes med 100 personer. Vidare rapporterar programmet att 6 gränsregionala
utbildningsprogram etablerades. Öresund-Kattegat-Skagerrak rapporterar att 101 nya utbildnings- eller
kompetensutvecklingsprogram startats, och att 4 995 personer förväntades delta i dessa. Botnia-Atlantica
rapporterar att 47 samarbeten för att skapa gränsöverskridande utbildningar har startats. Dessutom
rapporterar programmet att 21 samarbeten för gemensamma tjänster för universitet och högskolor för att
underlätta det gränsöverskridande samarbetet har startats. Sverige-Norge rapporterar att 24 269 kvinnor
samt 21 964 män deltagit i gemensamma utbildningar och praktik.

3.4

Transnationella program

Sverige deltog i tre transnationella program programperioden 2007–2013 Nordsjöprogrammet, Norra
periferin samt Östersjöprogrammet. I de transnationella programmen sker samarbetet i större
angränsande regioner. Dessa program omfattar ibland hela länder och ibland delar av länder.
Varje transnationellt program har skrivit en sammanfattning av sina slutrapporter som bifogats
slutrapporten till Kommissionen. En kortversion av de sammanfattningarna biläggs denna rapport för att
ge ytterligare en bild av hur programmen rapporterar gällande sina resultat.41 Dessa sammanfattningar
indikerar att man har olika sätt att se på sina resultat. Programmen lyfter fram hur många regioner och
personer som deltagit, generella mervärden av projekten samt även konkreta utfall från projekten såsom
att små- och medelstora företag länkades samman med banbrytande vetenskaplig forskningsinfrastruktur

41

Bilaga 3, Sammanfattning 2
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för produktutveckling inom elektronik, optik och fordonskonstruktion, vilket öppnade upp för
innovationspotentialen i regionen.
Totalt har 215 projekt genomförts inom de tre transnationella program som Sverige kunde delta i.
Programmen har betalat ut mellan 92-ca 95 procent av sina medel.
Tabell 3.4.a. Antal projekt och utbetalat transnationella program
Program

Nordsjöprogrammet

Antal projekt
Utbetalat %
inkl. TA

78
92%

Norra
Periferin
47

Östersjöprogrammet

93%

Totalt

90

215

94,6 %

93,2%

Bland de transnationella programmen är de tre största prioriterat områdena Miljöskydd och
riskförebyggande med 32 procent, Transport med 16 procent och FoU med 14 procent. Vidare har 9 procent
av medlen allokerats till prioriterade områdena Energi samt Informationssamhället. 7 procent har
allokerats till förstärkning av nationella, regionala och lokala institutioner. Kategorin övrigt är på 13
procent.
Diagram 3.4.b. Projektverksamhet inom transnationella program. Allokerade medel i
procent enligt kommissionens prioriterade områden

Övrigt 13%

FoU 15%

Förstärkning av
nationella,
regionala och
lokala
institutioner 7%

Informationssam
hället 8%

Transport 16%
Miljöskydd och
riskförebyggande
32%
Energi 9%

För de transnationella programmen är det tydligt att de tre största prioriterade områdena dominerar med
63 procent av allokerade medel. Men samtidigt är den inbördes skillnaden mellan programmens allokering
relativt stor där framför allt Norra Periferin sticker ut.
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Tabell 3.4.c. Allokerade medel enligt kommissionens prioriterade områden (angivet i %)
Tema
Miljöskydd och
riskförebyggande
Transport
FoU
Energi
Informationssamhället
Förstärkning av
nationella, regionala
och lokala
institutioner
Övriga
Totalt

Nordsjöprogrammet

Norra
Periferin

Östersjöprogrammet

Totalt

37%

9%

32%

32%

24%
13%
4%
7%

6%
12%
26%
27%

12%
16%
10%
6%

16%
15%
9%
8%

7%

0%

8%

7%

7%
100%

20%
100%

16%
100%

13%
100%

Nordsjöprogrammet och Östersjöprogrammet har snarlika allokeringar då de har allokerat mest till de tre
största prioriterade områdena medan Norra Periferin skiljer sig från de två andra programmen. Totalt för
alla tre programmen så är Miljöskydd och riskförebyggande det största prioriterade området med 32
procent av allokeringarna. Nordsjöprogrammet och Östersjöprogrammet har allokerat 37 respektive 32
procent av sina medel dit medan Norra Periferin
har allokerat 9 procent till detta prioriterade område. Transport är det prioriterade området som fått näst
störst allokeringar med 16 procent. Nordsjöprogrammet har allokerat högst andel (24 procent) av sina
medel till transport. Det tredje största prioriterade området är FoU där allokeringarna varierar mellan 12–
16 procent per program. Medan Nordsjöprogrammet och Östersjöprogrammet har allokerat högst
andelarna till de tre största prioriterade områdena så har Norra Periferin gjort störst allokeringar till de
prioriterade områdena på fjärde och femte plats totalt sett. De har allokerat störst andel till
informationssamhället, 27 procent och därefter till Energi med 26 procent.
Indikativt utfall
Programmen har haft olika indikatorsystem som inte tillåter en jämförelse rakt av. För ett antal områden,
främst bland de största prioriterade områdena, finns dock indikatorer som på något sätt kan ”jämföras”
mellan programmen. Nedan relateras i de flesta fall enbart till programmens utfall och inte till de uppsatta
målen. Dessa går dock att hitta i respektive programs slutrapport. Detta avsnitt ger en bild av de indikativa
utfall som de transnationella programmen har medverkat till att skapa.
Miljöskydd och riskförebyggande
Nordsjöprogrammet som hade allokerat mest pengar till Miljöskydd och riskförebyggande rapporterar att
de flesta målen inom inriktningen mot miljö uppfylldes. Programmet rapporterar att de nådde 63 nya
tekniker och piloter för att minska föroreningar och minska risker. Vidare rapporterar Nordsjöprogrammet
att 37 gränsöverskridande strategierna och 47 nya transnationella modellansatser realiserades samt att 49
nya politiska överenskommelser nåddes. Nordsjöprogrammet anger att mer än 50 000 km kustlinje var
föremål för gränsöverskridande verksamhet, t.ex. gränsöverskridande förvaltningsverktyg eller modeller.
Dessa aktiviteter omfattade också mer än 61 000 km² havsområde och 133 000 km² landareal anger
programmet. Som jämförelse är den senare ca 20% av Nordsjöregionens territorium. Nordsjöprogrammet
rapporterar vidare att man utvecklade 11 nya eller förbättrade beredskapsplaner och 37 nya eller förbättrade
gemensamma databaser.
Östersjöprogrammet allokerade näst mest till miljöskydd och riskförebyggande. Programmet rapporterar
att 12 projekt förbättrade institutionell kapacitet och effektivitet gällande vattenförvaltningen i Östersjön,
t.ex. genom att förbättra personalens kapacitet, särskilt vid avloppsreningsverk / vattenbolag i Vitryssland,
Tyskland, Estland, Finland, Lettland och Polen gällande användning av moderna avloppsreningsmetoder.
Vidare rapporterar programmet att 8 projekt arbetade med ökad hållbar ekonomisk potential gällande
marina resurser, bl.a. ökade projektet och nuvarande nätverket SUBMARINER medvetenheten om hållbara
lösningar för användning av marina resurser och gav en mycket bra grund för diskussioner och framtida
åtgärder. Projektet undersökte olika blåa tillväxtområden (t.ex. makro- och mikroalger, musselodling,
fiskvattenbruk, räddning av skördar, blå bioteknik, vågenergi och synergier med vindkraftsanläggningar i
havs) och bedömde deras potential för de specifika förhållandena i Östersjöregionen. Östersjöprogrammet
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rapporterar även att 10 projekt förbättrade institutionell kapacitet gällande hantering av faror och risker på
land och havsområden t.ex. gällande dumpad kemisk ammunition samt de sammanhängande riskerna och
nödvändiga försiktighetsåtgärder. Vidare rapporterade programmet att 16 projekt påverkade policy,
strategier, handlingsplaner och / eller regler för hantering av Östersjöns resurser t.ex. förde man samman
jordbruks- och miljösektorn för att minska näringsläckaget från jordbruket.
Norra periferin rapporterar att programmet utvecklade 136 nya eller förbättrade lösningar för hållbar
förvaltning av natur- eller gemensamma resurser. Antalet aktörer som införde ”gröna” produkter eller
tjänster uppgick till 1 139 anger programmet. Vidare rapporterar Nordsjöprogrammet att projekten även
medverkade till att 255 företag antog förbättrade rutiner gällande hållbarhet.
Transport
Utfallen här relaterar till framförallt till Nordsjöprogrammet och Östersjöprogrammet.
Nordsjöprogrammet rapporterar att 50 transnationella strategier utvecklades för att förbättra
Nordsjöregionens tillgänglighet. Vidare visar inrapporteringen att restiden minskades på mer än 15 000
km transportkorridorer och länkar som kopplar samman urbana områden med landsbygd.
Östersjöprogrammet rapporterar att 12 projekt bidrog till att öka kapacitet och / eller driftskompatibilitet
hos olika transport- och IKT-nätverk bl.a. annat genom att ta fram IKT-verktyg för godstransport. Vidare
rapporterar programmet att 7 projekt bidrog till att snabbare integrera områden med låg tillgänglighet bl.a.
genom att etablera nya flyglinjer till perifera områden t.ex. Frankfurt-Karlstad. Östersjöprogrammet
rapporterar även att 14 projekt bidrog till att påverka politik, strategier och regler inom transport och IKT
bl.a. genom att förbättra transportpolicy gällande utveckling av multimodal logistik och en modern
järnvägsinfrastruktur i östra delarna av Östersjöregionen. 12 projekt bidrog till att hållbara transporter fick
en ökad roll i regionen. Bl.a. uppmuntrades städer i Östersjöregionen via projektet Baltic Biogas till att
använda biogas som bränsle i stadsbussar. Som en spin-off aktivitet rapporterar projektet att åtta städer,
inklusive Stockholm, beställde nya bussar som var lämpliga för biogas. Inom Norra periferin visar
inrapporteringen från projekt att 18 nya eller förbättrade transportsystem eller tjänster har utvecklats.
FoU
Östersjöprogrammet rapporterar att programmet finansierade 21 projekt som stärkte internationella
insatser gällande innovationskällor och stärkte länken till små- och medelstora företag. Bl.a. etablerades
nätverket Science Link, för att länka storskaliga forskningsinfrastrukturer med framför allt små och
medelstora företag. Vidare rapporterar programmet att 13 projekt breddade den allmänna basen för att
generera och använda innovationer, bl.a. genom att verka för acceptans och uppskattning av en äldre
generation på arbetsmarknaden och för att använda den äldre generationens kunskap till nytta för nya
entreprenörer.
Inom Norra Periferin rapporteras att 45 transnationella nätverk etablerades som stödde nya produkter och
tjänster. Vidare rapporterar programmet att 63 triple helix partnerskap etablerades gällande innovation
och konkurrenskraft. Inom prioriteten innovation och konkurrenskraft indikerar inrapporteringen att 184
gränsöverskridande produkter och 63 gränsöverskridande tjänster togs fram. Vidare rapporterar projekten
att 508 små- och medelstora företag var delaktiga i att utveckla nya produkter och tjänster och 98 nya eller
förbättrade lösningar/system för att främja innovation och konkurrenskraft i perifera områden
utvecklades. Projekten rapporterade även att 2 patent söktes som en direkt följd av programmets
finansiering.
Inom Nordsjöprogrammets inriktning mot innovation indikerar inrapporteringen att de flesta
indikatorernas mål uppfylldes eller överstegs. Programmet rapporterar att totalt etablerades 3 382 nya eller
förbättrade transnationella nätverk, allianser, samarbeten, diskussionsforum etc. Vidare rapporterar
programmet att 70 verktyg för transnationell teknologiöverföring har antagits för FoU utbyte inom och
mellan kluster och målgrupper. Projektens rapportering visar även att totalt 106 808 personer i
Nordsjöområdet nåddes med medvetandehöjande aktiviteter gällande verktyg för teknologi- och
kunskapsöverföring.
Informationssamhället
Norra periferin rapporterar att målet om antalet nya eller förbättrade IKT tjänster/lösningar överträffats
med mycket stor marginal 76 stycken jämfört med målet på 4 stycken. Programmet rapporterar även att 68
nya e-tjänster har utvecklats och att 169 nya företag har moderniserats med IKT. Nordsjöprogrammet
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rapporterar att 112 e-samhällstjänster skapades och att 85 medvetandehöjande aktiviteter genomförts
gällande IKT applikationer.
Energi
Norra periferin rapporterar att man tagit fram 144 lösningar som fokuserar på småskalig förnyelsebar
energi eller energieffektivitet. Nordsjöprogrammet rapporterar att programmet har medverkat till att öka
utbudet av ren och förnybar energi uttryckt som en förändring på 21 procent relativt kilogram ”oljeekvivalent”.

3.5

Interregionala program

De interregionala samarbetsprogrammen omfattar hela EU. De regioner eller länder som får stöd från de
interregionala samarbetsprogrammen behöver inte gränsa till varandra. När det gäller de interregionala
programmen skiljer de sig från de gränsregionala och transnationella programmen eftersom de inte bygger
på geografisk närhet. De fokuserar på övergripande lärande, erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och
analys:
• nätverksbyggande när det gäller urbana frågor (URBACT),
• forskning och analys av regional utveckling (ESPON 2013)
• nätverksbyggande mellan länder och regioner för att förbättra europeisk regionalpolitik (Interreg
IVC)
• samt att stödja organisationer som är involverade i genomförandet av programmen inom
europeiskt territoriellt samarbete (Interact).
Framförallt fokuserar de interregionala programmen på att utveckla policy så att medlemsstaterna bättre
ska kunna genomföra de operationella programmen under målet om regional konkurrenskraft och
sysselsättning.
Avsnittet om de interregionala programmen är det avsnitt där det är svårast att föra fram det som är
gemensamt för de fyra programmen då deras syfte skiljer sig åt. Men vissa övergripande reflektioner är
ändå möjliga att göra. Nedan finns även en presentation för varje program som utgår från de
sammanfattningar respektive program har bifogat sin slutrapport.
Totalt genomfördes 313 projekt inom de Interregionala programmen. Inom INTERACT finns inga
projektmedel att söka. ESPON genomfördes till viss del genom projekt i mer traditionell bemärkelse men
programmets insatser genomfördes även på andra sätt. Antalet genomförda projekt kan därför inte helt
likställas med programgenomförande. Utbetalade medel uppgick till mellan 91–98 procent av totala EU
ramen.
Tabell 3.5.a. Antal projekt och utbetalat Interregionala program
ESPON
Antal projekt
Utbetalat %
inkl. TA

Interreg IVC

Interact

4842

204

-

-

96%

98 %

URBACT
61(genomförda
fas 1 och 2)
Ca 91%

TOTALT
313
95%

De interregionala programmen har stora inbördes skillnader när gäller hur de har allokerat medel vilket
följer av att deras syfte som program skiljer sig markant åt. Det är i princip omöjligt att ange vilka av de
prioriterade områden som de interregionala programmen gemensamt allokerat mest till. Men sett till
totalen dominerar allokeringar till FoU och Miljö och riskförebyggande som totalt utgör 75 procent av totalt
allokerade medel. I jämförelsen gällande allokering till de största prioriterade områdena inkluderas inte
Interact då det programmet inte finansierar projekt i traditionella benämning. ESPON finansierar enbart
till viss del projekt enligt en mer traditionell bemärkelse men har trots det inkluderats i jämförelsen.
URBACT allokerade merparten av sina medel, 63 procent, på temat Förnyelse av städer och landsbygd.
ESPON anger att de har lagt 96 procent av sina allokeringar på Förstärkning av nationella, regionala och
lokala institutioner. Slutligen allokerade Interreg IVC 54 procent av sina medel på FoU samt 40 procent på
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Projekt inom Prioritet 1 och 2.
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miljöskydd och riskförebyggande. Kategorin Övrigt verkar i princip bara utgöras av TA-medel. Se detaljer i
tabell 3, bilaga 3.
Indikativt utfall
Även vad gäller utfall har programmen valt olika fokus vilket är naturligt med tanke på att deras syften
skiljer sig markant åt. De två program som är mest lika är URBACT och Interreg IVC varför utfallet nedan
framförallt har aggregerats med utgångspunkt från dessa två program.
Policypåverkan
Både URBACT och Interreg IVC har indikatorer som visar på hur de har lyckats med policypåverkan.
URBACT anger att 81 procent av intressenterna rapporterar att URBACT har förbättrat lokala urbana
utvecklingspolicys. 10 procent av de operationella programmen inom målet för regional konkurrenskraft
och sysselsättning anger att de har modifierat sina urbana policys efter halvtidsutvärderingen som ett
resultat av aktiviteter inom URBACT. Interreg IVC rapporterar att 770 policies har förbättrats och att
programmet som helhet har gett 343 policyrekommendationer för de 12 kapitaliseringsteman man hade.
Interreg IVC rapporterar även att programmet har påverkat program inom målet för regional
konkurrenskraft och sysselsättning till ett värde av 895 miljoner euro.
Ökad kunskap och förändrade arbetsmetoder
Både URBACT och Interreg IVC har även indikatorer som avser att visa på hur de som program har
medverkat till ökad kunskap och förståelse för de teman de arbetat med. Vidare kan man även utläsa
indikatorer som visar om kunskapen har omsatts i förändringar såsom förändrade arbetsmetoder. URBACT
anger att 88 procent av intressenterna rapporterar att de har fått en bättre förståelse för ett tvärsektoriellt
och integrerat lokalt angreppssätt. Interreg IVC rapporterar att utfallet för personal med ökad kapacitet är
8 408 personer. Vidare rapporterar Interreg IVC att 684 goda praxis har överförts och URBACT rapporterar
att 69 procent av partners anger att de har ändrat sina arbetsmetoder baserat på erfarenheter av att ha
deltagit i URBACT aktiviteter.

Viktigaste resultat per interregionalt program
Nedan presenteras i korthet de viktigaste resultat som respektive interregionalt program har valt att lyfta
fram i sammanfattningen av sin slutrapport 43. Dessa delar har valts att infogas i rapporten för att ge
ytterligare en bild av hur programmen rapporterar gällande sina resultat
ESPON
ESPON 2013 var ett forskningsprogram kring regional utveckling och planering. Det handlade framför allt
om gemensamma regionala analyser för hela EU men det fanns också möjligheter för regioner att komma
med projektidéer som efter en urvalsprocess behandlas av forskare inom ramen för riktade ESPONanalyser. 31 länder medverkade till ESPON 2013 de 27 medlemsstaterna i EU och fyra partnerländer Island,
Lichtenstein, Norge och Schweiz. Universitet, forskningsorganisationer och konsultorganisationer har
deltagit brett i studier som har utförts som en del av programmet och har bidragit med en länk mellan
forskning och policyutveckling.
Sammantaget rapporterar ESPON 2013 att programmet levererade nya kunskaper och insikter om
europeiska territoriella strukturer, trender, perspektiv och dess politiska konsekvenser. Programmet
rapporterar att det gjorde framsteg när det gäller spridning och användning av ESPON:s resultat och
slutsatser. ESPON lyfter vidare upp att programmet idag är en erkänd leverantör av jämförbar
Europaövergripande evidens, analyser, scenarier, data och indikatorer om territoriella dynamik som kan
stödja policyutveckling på alla nivåer. Genom att ge ett europeiskt perspektiv på territoriell utveckling
menar programmet att ESPON har möjliggjort för regioner, städer och större territorier att sätta in sig
själva i ett bredare europeiskt sammanhang som ger betydande stöd till beslutsfattandet.
Under implementeringen upprätthölls en nära förbindelse till policyutvecklingsprocesser relaterat till
territoriell sammanhållning och framtida sammanhållningspolitiken. I detta sammanhang, rapporterar
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Programmet URBACT har inte levererat en sammanfattning utan Tillväxtverket har gjort en tolkning utifrån den fullständiga slutrapporten.
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programmet att det var en utmaning att kunna ge operativt stöd till policyprocesser med territoriella fakta
och evidens.
ESPON fortsatte med Europaövergripande tillämpad regionalforskning och riktade analyser. Vad gäller
möjligheten att finansiera mer riktade analyser rapporterar programmet att det upplevdes vara en större
efterfråga från intressenter än vad budgeten tillät.
Vidare avsåg programmet att förstärka utvecklingen av vetenskapliga verktyg och analytiskt stöd.
Konsolideringen av ESPON 2013 databasen var en viktig prioritering rapporterar programmet. Detta
inkluderar regelbundna uppdateringar och spridning av data och statistik via ESPON:s webbplats samt att
specificera hur utvecklingen av databasen skulle fortsättas. Att utveckla ytterligare verktyg rapporterar
programmet också var en drivkraft för att möjliggöra analyser av territoriella trender genom att uppdatera
befintliga data och kartor
INTERACT II
INTERACT II är ett program för erfarenhetsutbyte som riktar sig till myndigheter och organisationer som
är involverade i genomförandet av programmen för Europeiskt territoriellt samarbete.
Programmet lyfter framförallt fram ett antal harmoniserade verktyg såsom eMS, Keep och Harmonised
Implementation Tools, som sina främsta resultat under programperiod 2007–2013.
• eMS: programmet utvecklade ett e-verktyg för programförvaltning som täcker hela programmens
livscykel och som möjliggör att hantera känsliga finansiella data. Programmet rapporterar att
hitintills har 34 program beslutat att använda sig av eMS.
• www.KEEP.eu: programmet utvecklade en databas över projekt och stödmottagare inom
europeiskt territoriellt samarbete. Programmet rapporterar att det ökar transparensen gällande
hur EU-fonder används och ger möjligheter för att analysera luckor, framgångar, trender etc. när
det gäller samarbetet.
• Harmonised Implementations Tools (HIT): HIT är en serie verktyg som programmen inom
Europeiskt Territoriellt Samarbete utvecklade tillsammans under vägledning av INTERACT. De
används av programmen 2014–2020.
• Andra harmoniserade initiativ var kampanjen Europeiska samarbetets dag och framtagandet av en
gemensam Interreg-logga för programmen inom Europeiskt Territoriellt samarbete.
• INTERACT rapporterar även att man har genomfört arbete relativt de makroregionala strategierna
och lyft potentialen i att hitta synergier mellan program och finansieringsmöjligheter.
INTERREG IVC
Interreg IVC är ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar alla EU-länder, Norge och Schweiz.
Programmets övergripande syfte är att möjliggöra nätverksbyggande mellan länder och regioner för att
stimulera ekonomisk modernisering. Programmet syftade också till att förverkliga EU-kommissionens
initiativ ”Regioner för ekonomisk omvandling”, där regioner i nära samverkan med kommissionen
utvecklar och sprider innovativa utvecklingsidéer.
Programmets kärnverksamhet var att underlätta kunskapsutbyte och kunskapsöverföring mellan
europeiska regioner med det yttersta målet att förbättra den europeiska regionalpolitiken. Kunskap är
grunden för smarta beslut och smarta investeringar. Bristen på kunskap leder till missriktade beslut och
förklarar delvis att EU:s regioner utvecklas olika. Kunskap är en nyckelfaktor för att övervinna och minska
dessa luckor vilket är kärnan för den europeiska sammanhållningspolitiken.
Medan den privata sektorn oftast är mer öppen och tvingas att tänka utanför boxen på grund av konkurrens,
måste lokala och regionala myndigheter och förvaltningar överbrygga politiska, kulturella, administrativa
och finansiella hinder innan de kan gå in i ett strukturerat utbyte med sina likasinnade i andra länder.
Programmet anger att man har bidragit till att övervinna dessa hinder.
Programmet rapporterar att regioner var angelägna om att dra nytta av detta tillfälle: mer än 1300
projektansökningar som involverade ca 14 000 lokala och regionala aktörer lämnades in. 2 295
organisationer deltog som partners i 204 projekt vilket utgör 90 procent av programmets NUTS 2 regioner.
ESPON rapportera att två halvtidsutvärderingar bekräftade nedanstående resultat:
• Projekten har rapporterat att mer än 8 400 anställda vid lokala och regionala organ fick ökad
kapacitet att genomföra regionalpolitiken i förhållande till de teman som hanterades
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•
•
•

•

Projekten har rapporterat att mer än 680 goda praxis överfördes
Projekten rapporterade att cirka 770 lokala och regionala policys förbättrades eller utvecklades
Ca 600 spin-off aktiviteter rapporterades (såsom att man skickat in nya ansökningar till andra EUprogram, utvecklat ny gemensamma tjänster, antagit nya verktyg etc.). Programmet har gjort en
mer detaljerade analys av dessa spin-off effekter som indikerar att en majoritet var relaterade till
att partnerskapet utvecklade nya projekt till andra EU-program. Att titta närmre på dessa spin-off
effekter var det första försöket att utvärdera de immateriella men verkliga utfallen som är ett
resultat av samarbetsaktiviteterna.
Programmet rapporterar att nationella / regionala fonder som använts för att genomföra god praxis
nådde 895 miljoner euro.

Programmet reflekterar även över att det är intressant att titta på de projekt som inte var framgångsrika
när det gäller att ha påverkat policys. Av de 204 projekten rapporterar 27 projekt (13 procent) att de inte
kunde visa på några policyförbättringar även om de flesta var framgångsrika på andra nivåer (t.ex.
överföring av god praxis och spin-off aktiviteter).
Projekten har rapporterat att cirka 5000 goda praxis identifierades över hela Europa, vilket gör att
programmet har en mängd kunskap som bör vara tillgänglig för alla europeiska regioner, bortom projektens
partnerskap. 2012 lanserades ett tematiskt program för kapitalisering som gav tillgång till projektens
samlade kunskapsresurser uppdelade i 12 tematiska områden. Det övergripande syftet med initiativet var;
1. Att bättre kunna utnyttja kunskap som härrör från projekt som arbetar med ett liknande ämne till
förmån för andra regioner i Europa
2. Att öka programmets synlighet och dess påverkan på policyprocesser på regional, lokal, nationell
och europeisk nivå.
Programmet ville bland annat föra fram projektresultat från Interreg IVC. Vidare ville programmet
identifiera innovativa metoder, verktyg och metoder som kunde vara relevanta även för andra regioner i
Europa. Programmet vill även visa på de främsta goda exemplen, verktyg och metoder även utanför Interreg
IVC-programmet. Om möjligt ville programmet ta fram policyrekommendationer för regionerna och
identifiera hur Interreg IVC insatser kunde bidra till att skapa en konkurrensfördel i de berörda regionerna.
Vidare hade programmet även ambitionen att ta fram temaspecifika policyrekommendationer för lokala,
regionala och europeiska beslutsfattare och praktiker inom temaområden och placera analysresultat inom
ramen för Europa 2020 samt identifiera kopplingar med EU:s flaggskeppsinitiativ etc.
De som skulle dra nytta av det tematiska programmet för kapitaliseringen var projekten själva eller mer
generellt lokala och regionala myndigheter, övervakningskommitténs ledamöter samt regional, nationell
och europeisk policynivå. I december 2014 gjordes en övergripande kartläggning för att utvärdera den
påverkan som det tematiska program kapitaliseringsinitiativet hade haft på policyprocesser i de involverade
regionerna och för att få återkoppling. Programmet rapporterar att kartläggningen visade att denna
expertdrivna makroanalysen och benchmarking av projektresultat var väldigt framgångsrik, främst
eftersom en bred publik av europeiska regionalpolitiska aktörer har haft nytta av dessa resultat. Totalt
genomfördes 20 kapitaliseringsprojekt. Programmet rapporterar att 98 av de 192 policys som projekten
riktade sig mot förbättrades dvs mer än 50 procent.
Överlag rapporterar programmet att det inte är möjligt att identifiera några specifika trender vad gäller de
policyförändringar som programmet har lett till. Policyförbättringar var i huvudsak möjliga om projektet
“kom i rätt tid” dvs i en tidsperiod då en policy i en partner region skulle revideras. Programmet rapporterar
därför att det är svårt att dra några allmänna slutsatser vad gäller Interreg IVC programmets erfarenheter
relativt policyförbättringar.
URBACT II
URBACT II är ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar hela EU samt Norge och Schweiz.
Programmet handlar om nätverksbyggande kring utvecklingsfrågor som berör städer. Programmet syftar
också till att förverkliga EU-kommissionens initiativ ”Regioner för ekonomisk omvandling”, där regioner
och städer i nära samverkan med kommissionen utvecklar och sprider innovativa utvecklingsidéer.
Utbyte och lärande var kärnan i URBACT II-programmet. Majoriteten av programbudgeten var tillägnad
att underlätta utbytet av erfarenheter mellan europeiska städer gällande hållbar stadsutveckling. Det
genomfördes med hjälp av ett antal nätverksverktyg som syftade till att främja utbytet av erfarenheter
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mellan nätverkspartner som tematiska nätverk, arbetsgrupper samt utbildning och stöd till
stödmottagarna.
Tematiska nätverk syftade till att hjälpa städer att förbättra sin lokala stadspolitik å ena sidan och å andra
sidan ta fram policyrekommendationer för andra europeiska städer i slutet av nätverksaktiviteten. Varje
partnerstad i ett tematiskt nätverk förband sig till att utveckla sin egen lokala handlingsplan som ett resultat
av sitt deltagande i nätverket. Även om städerna var målgruppen för programmet, kunde nationella och
regionala myndigheter med särskilt ansvar kring stadsutveckling vara associerad med
nätverksaktiviteterna. För att öka utbytets påverkan gavs prioritet till projekt som involverade förvaltande
myndigheter.
Utbyte och lärande inom URBACT II genomfördes även genom arbetsgrupper som samlade partners för
att reflektera kring urbana frågor och ta fram policydokument samt praktiska verktyg för städer.
Arbetsgrupperna förde samman ett större spann av partners över en mer begränsad tid (jämfört med
tematiska nätverk) såsom experter, universitet och forskningsinstitutioner, praktiker, europeiska och
nationella nätverk samt andra organisationer med relevans för temat. Arbetsgrupper la mindre tid på
utbyte och fokuserade sina insatser med hjälp av experter på att ta fram högkvalitativa outputs som skulle
kunna användas av en extern publik som en del av URBACT:s kapitaliseringsprocess.
Utbildning och stöd till stödmottagare var ett tredje spår inom inriktningen utbyte och lärande. Denna
utbildnings- och kapacitetsuppbyggande aktivitet sträckte sig längre än till de städer som deltog i projekt
och innefattade såväl lokala intressenter som politiker. Införandet av URBACT:s sommaruniversitet och
s.k. ”National Capacity Building Schemes” samt en pilotutbildning för förtroendevalda var element som
programmet anger har fått positiv feedback från mottagarna.
URBACT rapporterar att mer än 500 städer tog aktiv del i inriktningen ”utbyte och lärande” som var kärnan
i URBACT. Programmet rapporterar även att URBACT-metoden har blivit som ett varumärke för
programmet. Programmet säger att metoden är mer och mer känd och används som underlag för
nätverkande mellan städer.
När det gäller att ta fram och utbyta kunskap, som programmet kallar ”kapitalisering”, organiserades
arbetet i kluster som representerade de godkända projektens olika teman. Detta arbete ledde till att
programmet har tagit fram tematiskt innehåll antingen webbaserat eller i form av tryckta publikationer.
URBACT II rapporterar att de har stärkt kapitaliseringsprocessen på nätverksnivå genom att tillhandahålla
expertstöd och metodologiska ramar samt, på programnivå, genom att utveckla ytterligare kompletterade
aktiviteter på teman som togs upp av flera URBACT-projekt.

3.6

De territoriella programmens bidrag till EU:s strategi för Östersjöregionen

Alla de gränsregionala och transnationella programmen beskriver hur de har bidragit till EU:s strategi för
Östersjöregionen. Detta är intressant att titta på framförallt som strategin kom till mitt under innevarande
programperioden 2007–2013, när de operativa programmen redan antagits. Nedan relateras till den
information som har gått att hitta i respektive slutrapport. I det fall programmen har nämnt om de har
finansierat flaggskepp har det angetts nedan. Det kan tänkas att fler program har finansierat flaggskepp
men den informationen går inte att utläsa från slutrapporterna.
Vissa program gör en skillnad på om projekt anses vara i linje med strategin kontra om de verkligen bidrar
eller stödjer strategin. Båda kategorier har tagits med. De flesta program har även reflekterat kring antingen
summan som allokerats till dessa projekt eller andelen av totala medel.
Totalt verkar de gränsregionala programmen ha finansierat åtminstone 8 flaggskepp. Bland de
transnationella programmen är Östersjöprogrammet det enda program som angivit att de har finansierat
flaggskeppsprojekt. De är också det program som totalt sett har finansierat flest flaggskepp nämligen 26 st.
Nordsjöprogrammet är det program som skriver minst om bidraget till strategin men det är värt att notera
att geografin inte helt sammanfaller med geografin för strategin för Östersjöregionen. Programmet
konstaterar dock att det finns kopplingar och nämner specifikt kopplingar mellan strategin och 5 projekt
inom Nordsjöprogrammet.
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Tabell 3.6.a Projekt som ligger i linje med eller bidrar till EU:s strategi för
Östersjöregionen
Gränsregionala

BotniaAtlantica
70 projekt
går i linje
med
strategin
men 17
projekt
anses
bidrar
till/stödjer
strategin
-

Central Baltic

Nord

Sverige-Norge

105 bidrar till
strategin

112 bidrar till
genomförandet

30 projekt har
programmet sett
sådan
verksamhet att
en klassning mot
Östersjöstrategin
var lämplig.

3

1

-

Medel
(andel/belopp
) eller projekt
(antal/andel)

76% av de
beviljade
projekten
ansågs
ligga i linje
med
strategin

88 miljoner
euro (91%)

Ca 27 miljoner
euro

14,9 miljoner
euro i offentligt
stöd, vilket
motsvarar
22,0%, av totalt
beviljat offentligt
stöd (exkl. TA) ).

Vanligast
huvudmål

-

-

Främst inom
”Öka
välståndet i
regionen”

Huvudmålen
”Länka samman
regionen” och
”Öka välståndet”
är vanligast
förekommande.

Antal projekt

Flaggskepp

Transnationella
program
Antal projekt

Flaggskepp
Pengar
(andel/belopp)
eller projekt
(antal/andel)

(tolkning: ovan
summa avses
för de som
bidrar till
strategin men
59% till de som
ligger i linje
med strategin)

Nordsjöprogrammet
Konstaterar att det
fanns kopplingar och
nämner specifikt ca 5
projekt
-

Norra
Periferin
18 projekt kan
kopplas till eller
bidrar till
strategin
0
Ca 18 miljoner
euro

South
Baltic
55 ansågs
ligga i linje
med
strategin

ÖKS

5 med
finansiering
från ERUF
på ca 5
miljoner
euro
80% av
programmets
allokeringar
gick till de 55
projekt som
ansågs ligga i
linje med
strategin.

-

110 ligger
i linje
med
strategin

87% av
beviljade
huvudprojekt

-

-

Östersjöprogrammet
49 projekt bidrog till
strategin
26
63% av allokeringarna
(mer än 120 miljoner
euro)
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4

Bilagor

Bilaga 1 Gemensamma tabeller
Tabell 1
Beslutade ERUF-medel, alla program
ERUF-medel exklusive TA, programavslut (MSEK)
EU-ram
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Summa % av EU-ram
Program för regional konkurrenskraft och sysselsättning
Övre Norrland
2 096
0
847
450
707
200
3
71
10
-1
0
2 286
109%
Mellersta Norrland
1 526
139
563
268
191
279
130
34
37
0
0
1 640
107%
Norra Mellansverige
1 685
0
613
476
324
370
20
11
16
1
0
1 831
109%
Stockholm
325
0
67
182
14
67
1
-2
-1
0
0
329
101%
Östra Mellansverige
700
0
192
136
143
221
35
10
6
0
0
743
106%
Västsverige
549
0
174
97
83
144
97
2
-2
0
0
595
108%
Småland och öarna
583
14
157
169
5
167
119
0
6
0
0
637
109%
Skåne-Blekinge
611
0
161
230
108
119
26
22
4
-2
0
669
109%
Summa
8 074
153 2 775 2 010 1 575 1 565 429
149
77
-3
0
8 729
108%
Territoriella program som förvaltas i Sverige
IVA Sverige-Norge
315
0
114
36
49
82
37
10
-4
0
0
324
103%
Summa
315
0
114
36
49
82
37
10
-4
0
324
103%
Territoriella program som förvaltas i Sverige
IVA Nord
287
0
57
66
43
95
31
14
1
0
0
306
106%
IVA Botnia-Atlantica
258
0
52
74
16
57
45
6
3
0
0
254
98%
IVA Öresund-Kattegat-Skagerrak
932
0
45
210
288
180
228
35
13
0
0
999
107%
IVB Norra Periferin
297
77
50
54
48
35
8
3
0
0
0
275
93%
Summa
1 775
77
205
404
394
368
312
58
17
0
0
1 835
103%
Totalt inom statsbudgeten
8 389
153 2 889 2 046 1 624 1 648
465
159
73
-3
0
9 054
108%
Totalt utanför statsbudgeten
1 775
77
205
404
394
368
312
58
17
0
0
1 835
103%
TOTALT
10 164
230 3 094 2 450 2 018 2 015
777
216
90
-3
0 10 888
107%
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Tabell 2
Utbetalda ERUF-medel
ERUF-medel inklusive TA, programavslut (MSEK)
EU-ram 2007 2008 2009

2010

2011

2012

354
202
334
45
87
74
81
56

366
238
262
59
143
79
74
70

375
261
313
76
87
86
121
121

Program för regional konkurrenskraft och sysselsättning
Övre Norrland
2 184
Mellersta Norrland
1 590
Norra Mellansverige
1 755
Stockholm
338
Östra Mellansverige
729
Västsverige
572
Småland och öarna
607
Skåne-Blekinge
636
Summa
8 411

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Territoriella program som förvaltas i Sverige
IVA Sverige-Norge
Summa

335
335

0
0

5
5

26
26

46
46

56
56

60
60

Territoriella program som förvaltas i Sverige
IVA Nord
IVA Botnia-Atlantica
IVA Öresund-Kattegat-Skagerrak
IVB Norra Periferin

306
275
992
316

0
0
2
0

0
0
4
0

24
19
11
23

29
12
55
28

45
42
159
39

1 889

2

4

76

124

285

8 746
1 889
10 635

0
2
2

Summa
Totalt inom statsbudgeten
Totalt utanför statsbudgeten
TOTALT

343
232
190
41
120
131
101
111

211
197
143
20
100
79
62
75

96
42
52
5
25
7
65
53

88
60
67
11
27
58
3
40

182 1 274 1 233 1 292 1 439 1 268

886

345

61
61

38
38

53
45
199
46

44
53
205
51

343

353

39

280
294
300
75
107
55
78
84

2013 2014 2015 2016* Summa % av EU-ram

355

2 153
1 545
1 744
332
710
573
601
616
8 273

99%
97%
99%
98%
97%
100%
99%
97%
98%

29
29

0
0

320
320

95%
95%

29
26
153
54

68
57
145
54

0
0
0
0

291
253
933
294

95%
92%
94%
93%

262

324

0

1 772

94%

186 1 300 1 279 1 348 1 499 1 329
924
4
76
124
285
343
353
262
190 1 376 1 403 1 633 1 842 1 682 1 187

374
324
698

355
0
355

8 593
1 772
10 365

98%
94%
97%

19
85
1
13
4
15
5

*
Reglerat med avseende på inregistrerade uppgifter från Attesterande Myndighets uppgifter och TA
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Tabell 3
Förskottsutbetalningar till projekt
ERUF-medel exklusive TA, programavslut (MSEK)
EU-ram

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015–16

Summa

Program för regional konkurrenskraft och sysselsättning
Övre Norrland

2 184

0,0

1,3

1,3

1,4

2,5

0,3

0,0

0,0

0,0

6,8

Mellersta Norrland

1 590

0,0

1,0

0,7

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

2,5

Norra Mellansverige

1 755

0,0

1,8

0,9

1,7

1,0

1,0

0,3

0,0

0,0

6,7

Stockholm

338

0,0

0,0

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

Östra Mellansverige

729

0,0

0,5

0,0

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

1,3

Västsverige

572

0,0

0,0

0,3

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

Småland och öarna

607

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,6

Skåne-Blekinge

636

0,0

0,3

0,5

0,3

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

1,4

8 411

0,0

5,0

4,2

4,1

5,0

1,5

0,5

0,0

0,0

20,3

Summa
Territoriella program som förvaltas i Sverige
Sverige-Norge

335

0,0

0,0

0,3

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

Summa

335

0,0

0,0

0,3

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

Nord

306

0,0

0,0

0,2

0,5

0,5

0,0

0,2

0,0

0,0

1,3

Botnia-Atlantica

274

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Öresund-Kattegat-Skagerrak

992

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Norra Periferin

316

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa

1 888

0,0

0,0

0,2

0,5

0,5

0,0

0,2

0,0

0,0

1,3

Totalt inom statsbudgeten

8 746

0,0

5,0

4,5

4,6

5,0

1,5

0,5

0,0

0,0

21,1

Totalt utanför statsbudgeten

1 888

0,0

0,0

0,2

0,5

0,5

0,0

0,2

0,0

0,0

1,3

10 634

0,0

5,0

4,7

5,1

5,5

1,5

0,7

0,0

0,0

22,3

Territoriella program som förvaltas i Sverige

TOTALT

45

Tabell 4

Kommissionens prioriterade områden

FoU
1 FoU
2 Infrastruktur för FoU
3 Tekniköverföring och förbättrade nät
4 Stöd till FoU – SME
5 Avancerade stödtjänster
6 Stöd till SME -miljövänliga produkter.
7 Investeringar i företag -Forskning och innovation
8 Andra investeringar i företag
9 Andra åtgärder för att stimulera forskning och innovation samt entreprenörskap i SME
Informationssamhället
10 Infrastruktur för telefoni och bredband
Informations- och kommunikationsteknik (tillgång, säkerhet, samverkan, riskförebyggande
11
åtgärder, forskning, innovation, digitalt innehåll osv.)
12 Informations- och kommunikationsteknik (transeuropeiska nät-IKT):
13 Tjänster och tillämpningar för medborgarna (e-hälsa, e-förvaltning, e-lärande, e-integration osv)
14 Tjänster och tillämpningar för SME (e-handel, utbildning, arbete i nätverk osv.)
Andra åtgärder för att förbättra SME:s tillgång till och användning av informations- och
15
kommunikationsteknik
Transport
16 Järnvägar
17 Järnvägar (det transeuropeiska transportnätet)
18 Rullande järnvägsmaterial
19 Rullande järnvägsmaterial (det transeuropeiska transportnätet)
20 Motorvägar
21 Motorvägar (det transeuropeiska transportnätet)
22 Riksvägar
23 Regionala/lokala vägar
24 Cykelbanor
25 Stadstrafik
26 Kombination av olika transportsätt
27 Kombination av olika transportsätt (det transeuropeiska transportnätet)
28 Intelligenta transportsystem
29 Flygplatser
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30 Hamnar
31 Inre vattenvägar (regionala och lokala)
32 Inre vattenvägar (det transeuropeiska transportnätet)
Energi
33 Elektricitet
34 Elektricitet (det transeuropeiska energinätet)
35 Naturgas
36 Naturgas (det transeuropeiska energinätet)
37 Petroleumprodukter
38 Petroleumprodukter (det transeuropeiska energinätet)
39 Förnybar energi: vind
40 Förnybar energi: sol
41 Förnybar energi: biobränsle
42 Förnybar energi: vattenkraftsenergi, geotermisk energi och annan energi
43 Energieffektivitet, kraftvärme, energihantering
Miljöskydd och riskförebyggande
44 Hantering av hushålls- och industriavfall
45 Vattenhushållning och vattendistribution (dricksvatten)
46 Vattenrening (avloppsvatten)
47 Luftkvalitet
48 Integrerade åtgärder för att förebygga och kontrollera föroreningar
49 Anpassning till klimatförändringen och lindring av dess effekter
50 Återställande av industrianläggningar och kontaminerad mark
51 Främjande av biologisk mångfald och naturskydd (inklusive Natura 2000)
52 Främjande av miljövänliga transporter i städer
53 Riskförebyggande åtgärder (inklusive utarbetande och genomförande av planer för att förebygga
och hantera naturbetingade och tekniska risker)
54 Övriga miljöskyddande och riskförebyggande åtgärder
Turism
55 Tillvaratagande av naturtillgångar
56 Skydd och utveckling av naturarvet
57 Övrigt stöd för att förbättra turisttjänster
Kultur
58 Skydd och bevarande av kulturarvet
59 Utveckling av infrastruktur för kultur
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60 Övrigt stöd för att förbättra kulturella tjänster
Förnyelse av städer och landsbygd
61 Integrerade projekt för förnyelse av städer och landsbygd
Ökad anpassningsförmåga hos arbetstagare, företag och entreprenörer
Utveckling av system och strategier för livslångt lärande i företag; utbildning och tjänster för
62 anställda i syfte att ge dem bättre förutsättningar att anpassa sig till förändringar; främjande av
entreprenörskap och innovation
63 Utformning och spridning av innovativa och mer produktiva sätt att organisera arbetet
Utveckling av särskilda tjänster för anställning, utbildning och stöd i samband med
64 omstrukturering av sektorer och företag, samt utveckling av system för att föregripa ekonomiska
förändringar och framtida krav vad gäller arbete och kompetens
Förbättrat tillträde till arbetsmarknaden och ökad varaktighet
65 Modernisering och förstärkning av arbetsmarknadens institutioner
66 Genomförande av aktiva och förebyggande åtgärder på arbetsmarknaden
67 Åtgärder för att uppmuntra ett aktivt åldrande och för att förlänga arbetslivet
68 Stöd till verksamhet som egenföretagare och till företagsetablering
Åtgärder för att förbättra tillträdet till arbetsmarknaden och öka kvinnors varaktiga deltagande
69 och förmåga att gå vidare på arbetsmarknaden för att minska könssegregationen på denna och
göra det möjligt att förena arbete och privatliv, t.ex. genom att underlätta tillgången till
barnomsorg och vård av närstående.
70 Särskilda insatser för att öka invandrares deltagande på arbetsmarknaden och därigenom öka
deras sociala integration
Förbättrad social integration för mindre gynnade personer
Vägar som leder till integration och återinträde på arbetsmarknaden för mindre gynnade
71 människor; bekämpande av diskriminering när det gäller tillträde till och förmåga att gå vidare på
arbetsmarknaden samt främjande av positiva attityder till mångfald på arbetsplatsen.
Ökat humankapital
Planering, införande och genomförande av reformer av utbildningssystem för att öka
72 anställbarheten; bättre anpassning av såväl den grundläggande som den yrkesinriktade
utbildningen till arbetsmarknadens behov samt uppdatering av utbildarnas kompetens med
innovation och en kunskapsbaserad ekonomi som behov
Åtgärder för att öka deltagandet i utbildning under hela livscykeln, bl.a. genom åtgärder för att
73 uppnå en minskning av avhoppen från skolan och den könsbaserade ämnessegregeringen samt
åtgärder för att öka tillträdet till och kvaliteten på den grundläggande yrkesutbildningen och den
eftergymnasiala utbildningen
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Utveckling av den mänskliga potentialen när det gäller forskning och innovation, särskilt genom
74 forskarutbildning och vidareutbildning av forskare samt nätverksverksamhet mellan universitet,
forskningscentrum och företag.
Investeringar i social infrastruktur
75 Utbildning
76 Hälso- och sjukvård
77 Barnomsorg
78 Boende
79 Övrig social infrastruktur
Mobilisering för reformer inom sysselsättning och social integration
Främjande av partnerskap, överenskommelser och initiativ genom nätverkssamarbete mellan
relevanta intressegrupper
Förstärkning av nationella, regionala och lokala institutioner
Mekanismer för att förbättra utformningen, övervakningen och utvärderingen av politik och
81 program på nationell, regional och lokal nivå samt kapacitetsuppbyggnad för genomförandet av
dessa
Minskning av extrakostnader som utgör hinder för de yttersta randområdena
80

82 Kompensation för eventuella extrakostnader på grund av dålig tillgänglighet och territoriell
splittring
83 Specifika åtgärder för att kompensera extrakostnader på grund av marknadens storlek
Stöd för att kompensera extrakostnader på grund av klimatförhållanden och svåra
terrängförhållanden
Tekniskt stöd
85 Planering, genomförande, övervakning och inspektion
86 Utvärdering och studier, information och kommunikation
84
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Bilaga 2 Tabeller gällande program för regional konkurrenskraft och sysselsättning
Tabell 1

Antal beviljade, pågående och avslutade projekt den 31 december 2016

Program
Övre Norrland

Pågående
projekt
1

Avslutade
projekt
282

Totalt antal
projekt
283

Mellersta Norrland

3

318

321

Norra Mellansverige

2

326

328

Stockholm

1

55

56

Östra Mellansverige

5

165

170

Västsverige

1

121

122

Småland och Öarna

2

117

119

Skåne-Blekinge
Summa

2

184

186

17

1 568

1 585

*Projektens verksamhet var avslutad men de kvarstod som pågående i Tillväxtverkets handläggningssystem för att revisionsarbete och liknande pågick.

Tabell 2 Beviljat belopp och nettobeviljat belopp som andel av EU-ram exklusive TA programavslut (MSEK)
Beviljat belopp till projekt Mkr
Område
Övre Norrland
Mellersta Norrland

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016

totalt

EU-ram exkl. TA % av EU-ram

0,0

847,2

450,2

706,6

199,6

2,5

71,3

10,0

-1,3

0,0 2 286,26

2 096,40

109,06%

138,5

562,6

268,4

190,9

278,6 129,9

33,9

37,0

-0,1

-0,1 1 639,67

1 526,00

107,45%

Norra Mellansverige

0,0

613,5

476,0

323,7

369,6

19,8

11,1

16,5

0,6

0,0 1 830,81

1 684,70

108,67%

Stockholm

0,0

67,4

182,1

14,1

67,4

0,7

-1,6

-0,9

0,0

0,1

329,42

324,6

101,48%

Östra Mellansverige

0,0

191,9

136,2

143,4

220,6

34,9

9,8

6,3

-0,5

0,0

742,56

700,1

106,07%

Västsverige

0,0

174,5

97,3

82,7

144,1

96,8

1,5

-2,0

0,0

0,0

594,89

549,2

108,32%

14,1

156,8

169,3

5,0

166,8 118,7

0,2

6,0

0,0

0,0

637,04

582,7

109,33%

0,0

161,1

230,5

108,3

22,4

3,9

-1,6

-0,2

668,6

610,8

109,46%

152,6 2775,0 2010,1 1574,8 1565,4 428,8 148,7

76,8

-2,9

-0,2

8 729,2

8 074,40

108,11%

Småland och Öarna
Skåne-Blekinge
Totaler

118,7

25,6
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Nettobeviljat belopp till projekt Mkr
Område
Övre Norrland

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014

2015

2016

Summa EU-ram exkl. TA % av EU-ram

0,0

841,6

448,5

660,4

170,4

-26,6

-2,8

3,5

-18,9

0,0 2 076,22

2 096,40

99,04%

138,5

562,6

268,0

182,4

248,4

92,8

-3,4

8,2

-19,5

-0,1 1 478,00

1 526,00

96,85%

Norra Mellansverige

0,0

612,4

469,7

305,5

317,7

-22,7

-8,1

10,1

-5,8

0,0 1 678,86

1 684,70

99,65%

Stockholm

0,0

67,2

182,1

14,1

67,3

-0,7

-1,6

-5,2

-1,2

0,1

322,14

324,6

99,24%

Östra Mellansverige

0,0

191,9

133,3

135,9

202,5

30,0

5,1

0,7

-10,9

0,0

688,50

700,1

98,34%

Västsverige

0,0

174,5

96,6

75,8

128,8

84,9

-5,6

-4,1

-4,2

0,0

546,72

549,2

99,55%

14,1

156,8

169,0

-12,4

154,1 111,6

-9,7

-1,0

-8,7

0,0

573,79

582,7

98,47%

0,0

161,1

223,2

105,8

112,0

-0,8

-1,8

-31,4

-2,2

586,6

610,8

96,03%

10,5 -100,5

-2,1

7 950,8

8 074,40

98,47%

Mellersta Norrland

Småland och Öarna
Skåne-Blekinge
Totaler

20,7

152,6 2 768,1 1 990,3 1 467,5 1 401,2 290,1 -26,8
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Bilaga 3 Tabeller och sammanfattningar gällande program för Europeiskt
Territoriellt Samarbete
Tabell 1 Allokeringar i procent för gränsregionala program
Prioriterat område

Botnia
Atlantica

Central
Baltic

Nord

South
Baltic

SverigeNorge

ÖresundKattegatSkagerrak

Totalt

FoU

33%

6%

52%

10%

35%

26%

21%

Miljöskydd och
riskförebyggande
Ökat humankapital

12%

26%

4%

14%

0%

14%

15%

0%

9%

2%

14%

0%

18%

11%

Kultur

5%

12%

15%

11%

0%

6%

9%

Turism

11%

5%

6%

8%

11%

8%

7%

Investeringar i social
infrastruktur
Informationssamhället

11%

7%

3%

0%

15%

5%

6%

4%

10%

3%

1%

4%

3%

5%

Transport

9%

3%

6%

16%

9%

0%

5%

Energi

8%

5%

1%

12%

14%

0%

5%

Förbättrat tillträde till
arbetsmarknaden och ökad
varaktighet

0%

4%

0%

0%

6%

11%

5%

Ökad anpassningsförmåga
hos arbetstagare, företag
och entreprenörer

0%

6%

0%

4%

6%

0%

3%

Mobilisering för reformer
inom sysselsättning och
social integration

0%

0%

0%

3%

0%

0%

1%

Förstärkning av nationella,
regionala och lokala
institutioner.
Förnyelse av städer och
landsbygd
Förbättrad social
integration för mindre
gynnade personer
Minskning av
extrakostnader som utgör
hinder för de yttersta
randområdena.
Tekniskt stöd (inkl.
utvärdering, studier etc.)
Totalt

0%

0%

2%

0%

0%

3%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

6%

9%

6%

6%

0%

6%

6%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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Tabell 2 Allokeringar i procent för transnationella program
Prioriterat område

Nordsjöprogrammet

Östersjöprogrammet

Miljöskydd och riskförebyggande

37%

32%

Transport

24%

FoU

13%

Informationssamhället
Energi
Förstärkning av nationella, regionala och lokala
institutioner
Turism
Ökad anpassningsförmåga hos arbetstagare, företag
och entreprenörer
Förbättrat tillträde till arbetsmarknaden och ökad
varaktighet
Mobilisering för reformer inom sysselsättning och
social integration
Kultur
Förnyelse av städer och landsbygd
Minskning av extrakostnader som utgör hinder för de
yttersta randområdena
TA

Norra
Periferin

Totalt

9%

32%

12%

6%

16%

16%

12%

15%

7%

6%

27%

9%

4%

10%

26%

9%

7%

8%

0%

7%

0%

5%

5%

3%

0%

2%

5%

2%

0%

4%

0%

2%

7%

0%

0%

3%

0%

2%

4%

1%

0%

2%

0%

1%

0%

1%

0%

1%

0%

0%

6%

1%

Ökat humankapital

0%

0%

0%

0%

Investeringar i social infrastruktur

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

Förbättrad social integration för mindre gynnade
personer
Totalt
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Tabell 3 Allokeringar i procent för interregionala program
Prioriterat område
FoU
Miljöskydd och riskförebyggande

ESPON

Interreg IVC

URBACT

Totalt

0%

54%

6%

43%

0%

40%

4%

32%

96%

0%

8%

9%

Förnyelse av städer och landsbygd

0%

0%

63%

8%

Förbättrad social integration för mindre gynnade personer

0%

0%

10%

1%

Informationssamhället

0%

0%

1%

0%

Transport

0%

0%

1%

0%

Energi

0%

0%

2%

0%

Turism

0%

0%

0%

0%

Kultur

0%

0%

1%

0%

Ökad anpassningsförmåga hos arbetstagare, företag och entreprenörer

0%

0%

1%

0%

Förbättrat tillträde till arbetsmarknaden och ökad varaktighet

0%

0%

0%

0%

Ökat humankapital

0%

0%

2%

0%

Investeringar i social infrastruktur

0%

0%

0%

0%

Mobilisering för reformer inom sysselsättning och social integration

0%

0%

0%

0%

Minskning av extrakostnader som utgör hinder för de yttersta randområdena

0%

0%

0%

0%

TA

4%

6%

0%

5%

100%

100%

100%

100%

Förstärkning av nationella, regionala och lokala institutioner

Totalt
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Sammanfattning 1: Kortversioner av gränsregionala programmens sammanfattningar till
slutrapporten
Varje gränsregionalt program har skrivit en sammanfattning av sina slutrapporter som bifogats
slutrapporten till Kommissionen. En kortversion av de sammanfattningarna biläggs denna rapport för att
ge ytterligare en bild av hur programmen rapporterar gällande sina resultat.
Botnia-Atlantica
Botnia-Atlantica var ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige, Norge och Finland. Målet för
Botnia-Atlantica var att stärka den öst-västliga dimensionen och långsiktigt medverka till ökad integration
och samverkan i regionen för att uppnå starkare tillväxt och hållbar utveckling.
Programmet rapporterar att genom de varierande projekt som genomförts har programmet haft effekter
inom ett stort antal områden. Programmet lyfter i sin slutrapport fram tre huvudområden som ett större
antal projekt kan anslutas till.
Under den första kategorin är målgruppen för projekten invånarna i regionerna vilket är tydligt då
projektens effekter påverkar invånarnas vardag. Exempel på detta är fjällräddningen mellan Norge och
Sverige som programmet rapporterar nu kan sägas fungera som en enhet. Larm går ut i båda länderna och
båda räddningsmanskapen kan rycka ut beroende på vem som är närmast olyckan. Det gränsöverskridande
samarbetet har spridit sig till exempelvis polisväsendet, som har träffats utanför projektet för att undersöka
samarbetsmöjligheter. Programmet lyfter även ett annat exempel och rapporterar att nu finns planer för
hur en eventuell färjeolycka i Kvarken ska hanteras av sjukvården i Umeå respektive Vasa. Förutom
ovanstående rapporterar Botnia-Atlantica att det också finns idéer om hur patientmottagandet vid
akutmottagningar i Västerbotten och Österbotten kan effektiviserats tack vare simuleringsstudier av olika
skador. Vidare lyfter programmet att även tandvården i Västerbotten och Nordland har haft
samverkansprojekt som syftat till bättre tandvård.
Andra kategorin är projekt som har åstadkommit tekniska framsteg. Här lyfter programmet fram det
nya sättet att använda LIDAR-teknik som projektet ULTRA arbetat fram. Att kunna kartlägga grunda
havsbottnar på ett snabbt och smidigt sätt och få fram bra data är flera organisationer runt omkring i
världen intresserade av, och projektet har fått stor uppmärksamhet i media. Ett annat intressant tekniskt
område som programmet lyfter fram är Wireless Sensor Networks, där projektet Animal Sensor Networks
undersökte nya användningsområden för tekniken som tagits fram i tidigare regionala EU-projekt. Ett av
många tillämpningsområden är att märka renar med sensorteknik som sänder signaler till vägpinnar längs
vägarna och varnar bilister för att renar finns i närheten. Sensorerna används också inom andra områden
som till exempel indikatorer på om värmen stiger i kylrum eller kyltransporter där till exempel mjölk
förvaras på väg ut till affärer.
Inom kategori tre finns projekt som har fört universiteten närmare varandra och utvecklat varandras
arbetssätt. Programmet rapporterar att det har funnits flera universitetssamarbeten men de väljer att lyfta
fram KLUCK. Projektet har skapat ett virtuellt kompetenscentra, ”KOMIN”, där kunskap kring
inomhusmiljö och hälsa finns att hämta vilket är information som är viktig både för allmänheten och
näringsliv.
Sammanfattningsvis rapporterar programmet att dess resultat kommit flera olika målgrupper tillgodo, allt
från allmänheten till offentliga organisationer och företag som kan nyttja den kunskap som offentliggjorts
via projekt eller vidareutveckla produkter och tjänster som tagits fram.
Central Baltic
Programmet var ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige, Finland inklusive Åland, Estland och
Lettland som etablerades för programperioden 2007–2013. Programmet inkluderade geografiska områden
som även tidigare omfattats av gränsregionala program men som nu ingick i det större Central Balticgeografin som delprogram, dvs delprogrammet för Skärgårdar och öar samt Södra Finland - Estland. Det
övergripande målet med programmet var att skapa en konkurrenskraftig, hållbar och dynamisk region som
är attraktiv och där folk vill bo, arbeta och investera.
Programmet rapporterar att ett av de främsta resultaten var att programmet etablerade samarbete mellan
nya regioner genom det nya programmet. Programmet rapporterar att det har varit framgångsrikt i att
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attrahera nya partnerskap och skapa relevanta samarbeten. Vidare rapporterar programmet att det har
lyckats med att skapa en känsla av gemenskap (togetherness) i regionen. Programmet poängterar att
delprogrammen för Skärgård och öar samt Södra Finland-Estland (som existerat tidigare programperioder)
har åstadkommit ett ännu djupare samarbete och har haft en koncentration på att lösa gemensamma
problem som en del av det övergripande programmet.
Programmet rapporterar att projekten som finansierades har arbetat med varierande teman men några
huvudteman eller grupper av projekt har identifierats. Central Baltic rapporterar att runt 40 projekt med
en total budget på 43 MEUR har direkt förbättrat affärsmiljön för små och medelstora företag genom att
arrangera utbildningar eller skapa modeller och material som de kan använda. Vidare rapporterar
programmet att totalt 25 MEUR har använts för att förbättra sociala ojämlikheter i regionen och för att
bemöta demografiska problem. Slutligen rapporterar programmet att totalt 23 MEUR har allokerats till
projekt som har fokuserat på att förbättrat Östersjöns miljöstatus. T.ex. har programmet finansierat
avancerade data och webbaserade verktyg för att stödja riskbedömningar relaterat till oljeutsläpp samt
beredskap i en händelse av olycka.
Nord
Nord är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan de norra delarna av Sverige, Norge och Finland.
Programmet syftade till att utveckla hela regionens näringsliv, funktionalitet och identitet. I Nord ingick
delprogrammet Sápmi, som var ett samiskt delprogram för gränslös utveckling.
Programmet rapporterar att det gränsöverskridande samarbetet i programområdet har utvecklats från att
tidigare ha varit inriktat på att lära känna varandra till djupare samverkan kring konkreta gemensamma
utmaningar och möjligheter.
Programmet rapporterar att det varit framgångsrika i att förstärka programområdets långsiktiga
konkurrenskraft då 4 502 personer tagit del av kompetensutvecklande insatser inom ramen för de olika
projekten. Programmet rapporterar att externa utvärderingar visar att programmet har varit framgångsrikt
i att stimulera det gränsregionala samarbetet bland företag. Utvärderingarna visar även att företagen som
deltagit i projekten har varit aktiva i alla faser: idé, genomförande och slutligen i tillvaratagandet av resultat.
Ett ytterligare sätt att förstärka programområdets långsiktiga konkurrenskraft är att bygga upp starkare
forsknings- och utbildningsmiljöer som kan stödja regionens näringsliv och offentliga aktörer. I
programmet har det genomförts 23 stycken programfinansierade forskningsprojekt inom tillämpad
forskning och totalt har 211 företag deltagit i programfinansierade forskningsinsatser.
Programmet rapporterar att det har utvecklats ett flertal infrastruktur och /servicelösningar som
tillsammans berör totalt 41 750 personer. När det gäller synliggörande och bevarande av regionens kultur
pekar programmet på att över 79 000 personer har deltagit i olika former av kulturella aktiviteter, viket är
ett betydligt högre antal än vad målet för hela programperioden var. Programmet rapporterar att även
antalet personer som deltagit i gränsöverskridande erfarenhetsutbyten och kunskapshöjning har
överträffat programmets mål. Programmet rapporterar att det har haft en stor betydelse i skapandet av
gränsöverskridande arenor för gemensamma aktiviteter och för synliggörandet av regionens kultur och
kulturarv.
Delprogram Sápmis övergripande mål var att utveckla det samiska kultur- och näringslivet utifrån ett
ekologiskt och långsiktigt resursnyttjande genom användning av det samiska samhällets alla resurser.
Överföring av kunskap kopplat till samisk kultur och traditioner är en av de grundläggande
förutsättningarna för bevarandet av den samiska kulturen och identiteten. Det samiska språket intar en
central roll i det samiska samhället. Programmet rapporterar att det har bidragit till att flera projekt
genomförts som specifikt främjat den samiska språkutvecklingen. Som ett exempel indikerar projektens
inrapportering att 6 520 personer har deltagit i programaktiviteter som bidragit till synliggörande och
bevarande av de samiska språken och kulturen.
I det samiska samhället är sambandet mellan näring och kultur mycket viktigt. De traditionella samiska
näringslivsområdena, som renskötsel, jakt, fiske och samisk slöjd utgör basen för den samiska kulturen. En
av de förväntade effekterna i programmet är bland annat att samarbetet ska leda till nya företag och nya
arbetstillfällen i det samiska samhället. När det gäller antalet personer som tagit del av näringslivsinriktade
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kompetensutvecklande insatser rapporterar programmet att det har varit framgångsrikt genom att 689
personer tagit del av dessa. Nordprogrammet rapporterar även att det har lyckats väl när det gäller
uppkomsten av nya företag i och med att 26 företag har startats och 11 nya arbetstillfällen har skapats inom
ramen för programmet. Programmet rapporterar att det på ett värdefullt sätt bidragit både till de samiska
näringarnas utveckling och till synliggörandet och bevarandet av den samiska kulturen, till nytta både för
det samiska och för det omgivande samhället.
Sverige- Norge
Sverige-Norge är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige och Norge. Programmet avsåg att
stödja projekt som syftade till att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft
Programmet har i sin rapport valt att lyfta fram ett antal områden som programmet har varit särskilt
framgångsrika i, baserat på en utvärdering som genomförts av en utomstående konsult 2011 till 2013.
Merparten av Sverige-Norge programmets resurser har investerats för att nå målet om en ekonomisk stark
region. Projekten har haft inriktning mot klimat- och energiförbättring, besöksnäring och
entreprenörskapssatsningar. Programmet rapporterar att utvärderarnas bedömning är att dessa projekt
visar på att det är rimligt att dessa bidrar till målet om ett ökat antal konkurrenskraftiga företag.
Målet i programmet var att 3 000 företag ska delta i projektaktiviteter och programmet rapporterar att
resultatet blev ett deltagande med totalt 11 441 företag. Man rapporterar att det visar på att det finns ett
stort intresse för samarbete över nationsgränsen. När det gäller entreprenörskap anger programmet att
målgruppen till stor del har bestått av ungdomar genom satsning på projekt med fokus på entreprenörskap
i skolan. Dessa projekt har prioriterats av styrkommittén och ansetts som en viktig del i att på ett tidigt
stadium ge kunskap inom ämnet för ett framtida företagande. Alla projekt med denna inriktning har
sammanförts för utbyte av erfarenheter med syfte att få större effekt. Ungdomar är en prioriterad målgrupp
i programmet och ett av programmets mål var att minst 15 procent av deltagarna ska vara ungdomar vilket
programmet rapporterar att det nått med råge.
Ett annat viktigt område som programmet har prioriterat är miljö- och energiteknik samt naturresurser.
Programmet rapporterar att projekten i hög grad bidragit till miljömedvetenhet och införande av hållbara
transportkorridorer. Det har handlat om miljövänlig utveckling och lösningar som baseras på förnybar
energi. Ett exempel är en fossilbränslefri transportkorridor som går genom de tre kommunerna Sundsvall,
Östersund och Trondheim, från kust till kust. Efter denna sträcka finns numera ladd stationer för elbilar.
Flera projekt arbetar med denna inriktning. I Västra Götaland tillsammans med Östfolds och Akershus
fylkeskommuner har grunden lagts för en hållbar infrastruktur för el och biogas. Programmet rapporterar
att projekten har påverkat andra aktörer positivt så att flera organisationer har valt att köpa in elbilar till
sina verksamheter. Vidare rapporterar Sverige-Norge att samarbeten kring naturresurser har haft betydelse
för ett bättre nyttjande och förvaltning samt för att minska negativa miljöeffekter.
South Baltic
Programmet är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige, Polen, Tyskland, Danmark och
Litauen. South Baltic var ett nytt gränsregionalt program för perioden 2007–2013. Programmets
övergripande vision var att stärka hållbar utveckling i Södra Östersjöområdet. Det skulle ske genom
gränsöverskridande samarbete för ökad konkurrenskraft och ökad integration mellan människor och
institutioner.
Programmet rapporterar att det hjälpte de angränsande regionerna att arbeta med sina gemensamma
utmaningar och att öka sin konkurrenskraft genom gemensamma åtgärder. Inrapporteringar från
projekten indikerar att över 500 partnerorganisationer från alla deltagande regioner arbetade tillsammans
i de projekt som finansierades. Även flera organisationer från Kaliningrad rapporteras ha varit involverade
som associerade partners och hade en möjlighet att ta till sig kunskap och erfarenheter. Vidare rapporterar
programmet att mer än 100 helt nya långsiktiga samarbetsnätverk har etablerats och täcker en mängd olika
teman och leder till en bättre integration av området. Programmet noterade att intresset från stödmottagare
växte snabbt från utlysning till utlysning och på en kort tid blev South Baltic ett välkänt finansiellt
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instrument i den här delen av Östersjöregionen.
Programmet rapporterar även att det var särskilt framgångsrik i att stärka det gränsöverskridande
samarbetet mellan små och medelstora företag och att förbättra den institutionella kapaciteten inom olika
områden. En av de viktigaste aspekterna som programmet rapporterar om var att överföra projektresultat
som fungerade som ”ritningar” för institutioner och regioner som inte var involverade i projekten. Ur en
ekonomisk synvinkel anger programmet att det stöttade utvecklingen av mer än 600 innovativa lösningar,
verktyg och modeller som ledde till en intensifiering av relationerna mellan små- och medelstora företag
och stärkte banden mellan högre utbildning och arbetsmarknad. Programmet rapporterar att det även
ledde till förbättringar i hanteringen av miljön och starkare engagemang för förnybara energikällor och
energieffektivisering, ett effektivare utnyttjande av natur- och kulturarvsresurser, samt förbättrade
transportförbindelser och tjänster. Vidare rapporterar South Baltic att mer än 1400 företag har dragit nytta
av projektverksamheten genom utbildningar, workshoppar och utbyten.
En majoritet av de lösningar och möjligheter som programmet lett till skulle inte ha uppstått utan ett
intensivt gränsöverskridande samarbete, rapporterar South Baltic programmet. Programmet tar upp
exempel såsom en gränsöverskridande kombibiljett som gäller i olika transportsätt som drivs av olika
transportföretag på båda sidor av gränsen med trafikinformation i realtid (Interface projektet). Vidare
rapporterar programmet även om OTIN plattformen som är ett webbaserat verktyg för att planera
varutransport med mer än 80 registrerade leverantörer (Oversize Baltic projektet).
Öresund- Kattegat- Skagerrak
Öresund-Kattegat-Skagerrak är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige, Danmark och Norge.
Programmets övergripande vision är att göra Öresund-Kattegat-Skagerrak till en attraktiv och
konkurrenskraftig region som kännetecknas av ett kunskapsbaserat samarbete och hållbar utveckling.
Programmet rapporterar att det har ökat kunskapen om och bidragit med lösningar på konkreta
samhällsproblem utifrån ett gränsregionalt perspektiv. Programområdets geografi och nationella regelverk
har påverkat om problemen och lösningarna varit vardagsnära eller snarare institutionella.
Programmet rapporterar att det har bidragit till utökat samarbete aktörer emellan och en utveckling av helt
nya partnerskap inom en specifik bransch eller grupp av verksamhet. Trots svårigheter och utmaningar
med dessa samarbeten rapporterar programmet att det uppnått goda resultat när det gäller att förena
resurser och kompetens för att identifiera lösningar på gränsregionala samhällsproblem. Majoriteten av
projektledarna uppger att samarbetet kommer att fortsätta även efter projektperiodens slut.
När det gäller klimat och miljö rapporterar programmet att projekt identifierat lösningar för att minska
maritima transporters utsläpp (MARKIS), för att öka produktionen av biomassa inom jordbruk (BioM),
återställa övergödda sjöar (Algae Be Gone), upprätthålla dricksvattenkvalitén (VISK) och hantera höjda
vattennivåer (Hav möter land).
På arbetsmarknaden finns flera gemensamma utmaningar och problem. Programmet rapporterar att
projektet EIM – Excellence i Mångfald har etablerat ett samarbete mellan Sverige och Danmark kring
integration och mångfald på arbetsmarknaden. Projektet rapporteras ha bidragit till att en arbetsdatabas
(www.exportjob.dk) startat där företag kan söka efter utländsk arbetskraft med specialkunskaper. Vidare
rapporterar ÖKS att programmet har arbetat för att fler arbetstagare ska söka sig över landsgränserna (Job
og uddannelse i Øresundsregionen) och att företagens behov bättre ska matchas med arbetstagares
kompetenser (Skankomp).
Programmet anger att små och medelstora företag i hela Öresund-Kattegat-Skagerrakområdet efterlyser
hjälp till utveckling. Programmet anger att projektet CATE har hyllats inte bara av programmets externa
utvärderare men även som finalist i Regio Stars Awards för att det har lyckats utveckla en stor grupp företag
inom efterfrågad acceleratorteknik.
Inom infrastruktur och transporter rapporterar programmet att flaskhalsar har lyfts fram och flera
lösningar identifierats i t.ex. projekten IBU Öresund, COINCO North och Øresundsmetro. Programmet
58

lyfter Nordiske Cykelbyer som man rapporterar har förbättrat de allmänna villkoren för cyklister, genom
att etablera samarbeten mellan städer som fokuserar på cykling samt genom gemensamma konkreta mål
och aktiviteter som främjar cykling. Rekreativa rutter har skapat förutsättningar för att fler ska använda
den redan existerande infrastrukturen så som cykelstigar och vandringsleder.
Vidare rapporterar programmet att inom innovation har projektet Reprosund tagit ett steg i rätt riktning
vad gäller att minska barnlöshet genom att det har gjorts möjligt för barnlösa patienter att få bästa möjliga
behandling i Öresundsregionen.
Slutligen, rapporterar ÖKS att de främsta aktörerna inom programmet har varit universitet och högskolor.
Utöver dessa har regioner och kommunerna (främst stora kommuner) haft högt deltagande i projekt.
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Sammanfattning 2: Kortversioner av transnationella programmens sammanfattningar till
slutrapporten
Varje transnationellt program har skrivit en sammanfattning av sina slutrapporter som bifogats
slutrapporten till Kommissionen. En kortversion av de sammanfattningarna biläggs denna rapport för att
ge ytterligare en bild av hur programmen rapporterar gällande sina resultat.
Nordsjöprogrammet
Nordsjöprogrammet är ett transnationellt samarbetsprogram mellan sju länder. Det övergripande målet
med programmet är att göra Nordsjöregionen till en bättre region att bo och investera i.
Programmet rapporterar att 135 av 193 av de regioner som finns i programområdet har deltagit i något
projekt. Totalt deltog 986 partners i ett eller flera av de 78 projekt som genomfördes. Nordsjöprogrammet
rapporterar att de 73 huvudprojekten och 5 klusterprojekten arbetade med 89 procent av alla de ämnen
som identifierades i programdokumentet. Ett program för ”Klusterinitiativ” lanserades 2011 och var ett
viktigt verktyg för att extrahera, visa och lära från projektresultaten. Klusterinitiativets syfte var att
förbättra kommunikationen av projektens resultat för att öka synligheten inom specifika tematiska
områden. För deltagande projekt rapporterar programmet att den största fördelen var en signifikant ökning
i resultatens synlighet på en högre politisk och administrativ nivån än vad som hade varit möjligt tidigare.
Genom att aggregera projektresultat anger programmet att man öka EU-politikers medvetenhet om
projekten samt gjort dem synliga och attraktiva för relevanta branscher.
Programmet rapporterar att det skapade ett antal varaktiga effekter som överträffade programmets
förväntningar. Programmet rapporterar att ett antal projekt var framgångsrika i att påverka lagstiftning på
regional, nationell och EU-nivå likväl som att öka innovation och tillgänglighet och införa hållbar praxis för
riskhantering. Andra initierade implementering av nya modeller och processer på regional nivå och även
bortom regional nivå. Vissa projekt lyckades även att attrahera ytterligare investeringar som uppgick till
mer än 115 MEUR, anger programmet.
Enligt inrapporteringarna har mer än 8000 organisationer var involverade i projektens aktiviteter. Vidare
rapporteras att 70 system för transnationell tekniköverföring antogs och 63 nya tekniker och piloter för att
minska föroreningar och minska miljörisker omsattes i praktik. Slutligen rapporterar programmet att 50
transnationella strategier för att förbättra tillgängligheten i Nordsjöområdet utvecklades och på mer än 15
000 km transnationella transportkorridorer och vägar till städer och landsbygd reducerades restider.
Norra periferin
Norra Periferin är ett transnationellt samarbetsprogram mellan Sverige, Finland, Irland, Nordirland,
Skottland, Island, Grönland och Norge. Programmet rapporterar att genom sitt starka fokus på produkter
och tjänster har det kunnat leverera många praktiska och konkreta resultat som gjorts tillgängliga för
allmänhet som lösningar med öppen källa. Programmet ger exempel på konkreta förändringar som kan
hänföras till projekt som programmet finansierade:
• Förbättrad tillgång till sjukvårdstjänster i glesbygden
• Kostnadsbesparingar i kollektivtrafiken genom att dela transportmedel mellan olika
transportörsföretag
• Reducerad miljöpåverkan av laxodlingar genom att byta ut konventionell behandling av
havslössangrepp mot biologiska medel
• Ökad andel förnybar energi genom installation av ett värmesystem baserat på biomassa
• Att man skapat nya jobb inom traditionellt hantverk genom att kombinera hantverkskunnande
med turism
Programmet rapporterar även om fler mindre konkreta effekter av projekten såsom att man ändrade
institutionell praxis genom att utbyta goda exempel i regionen i relation till väghållning. Programmet pekar
även på att man har haft en påverkan på policyutveckling i relation till hållbart vattenbruk.
Projekten har också rapporterat mer allmänna mervärden av samarbetet t.ex. kapacitetsutveckling,
förändringar i attityder och beteenden, förbättrat social sammanhållning och bidrag till policypåverkan.
Östersjöprogrammet
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Östersjöprogrammet är ett transnationellt samarbetsprogram mellan elva länder. Den övergripande
visionen för programmet är att göra Östersjöregionen till en attraktiv region för människor att leva, arbeta
och investera i. Östersjöprogrammet rapporterar nedan de viktigaste resultat i sin slutrapport, som
programmet menar kan ses som direkta resultat av de projekt som genomfördes.
Små- och medelstora företag sammanlänkades med banbrytande vetenskaplig forskningsinfrastruktur för
produktutveckling inom elektronik, optik och fordonskonstruktion, vilket öppnade upp för
innovationspotentialen i regionen.
Inom miljöområdet lärde sig mer än 1 000 bönder hur man kan reducera näringsläckage till havet från
jordbruket genom ett dussintal utbildnings- och demonstrationsgårdar. Ett stort steg togs för att minska
hot från farliga kemikalier då ansvariga myndigheter lärde sig varifrån de farligaste ämnena i Östersjön
kommer, hur man mäter dem gemensamt, hur man tar bort dem och vilka myndigheter och industriella
aktörer man bör involvera. Vidare påbörjades transnationellt samarbete vad gäller att planera
användningen av Östersjön.
Navigeringsinformation kombinerades på en skärm för skeppskaptener vilket minskade risken för olyckor
och oljeutsläpp. Detta har sedan blivit en global maritim standard. Sjöfartsmyndigheter och fiskare lärde
sig vad man kan göra om man stöter på kemiska stridsmedel som har dumpats på Östersjöns botten.
Hamnmyndigheterna ökade investeringar på landbaserad elförsörjning i hamnar efter att ha lärt sig om
behovet av rena sjötransporter från experter.
Östersjöregionens plan för TEN-T-stamnätskorridorer har utvecklats för att effektivisera
logistikverksamheten och stimulera en samordnad utveckling och förvaltning av infrastruktur.
Vidare rapporterar programmet att fler än 5 500 politiker från framförallt regional och lokal nivå var
direkt involverade i projektaktiviteter. Samtidigt signerades mer än 200 politiska uttalanden signerades
för att implementera rekommendationer som utvecklades i projekten.
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