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Sammanhållningspolitik -ERUF
Syfte:
• EU: Främja Europas konkurrenskraft och minska
utvecklingsskillnader mellan regionerna i EU
• ERUF Sverige: Hålla ihop EU och Sverige samt stödja
utvecklingskraft, näringslivets utveckling och sysselsättning i så väl
städer som landsbygd. Bidra till omställningen till en hållbar
regional utveckling.
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ERUF
• Processen försenad.
– Mindre administrativa justeringar har gjorts
– Förslaget på interdepartemental runda, skickas efter ytterligare
justeringar till EU-kommissionen
– Förväntas antas första halvåret 2022 (mars?).
– Utlysningar Q2 2022?
• många projekt behöver starta då!
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Politiska mål (programområden):

1. Ett konkurrenskraftigare och smartare Europa genom främjande av
innovativ och smart ekonomisk omvandling och regional IKTkonnektivitet
2. En grönare och koldioxidsnål övergång till en ekonomi med noll
nettoutsläpp och ett motståndskraftigt Europa….
3. Ett mer sammanlänkat Europa genom förbättrad mobilitet
4. Ett mer socialt Europa genom den europeiska pelaren för sociala
rättigheter
5. Ett Europa närmare medborgarna genom hållbar och integrerad
utveckling av stads-, landsbygds- och kustområden och lokala
initiativ.
OBS! 60% medfinansiering
www.rvn.se

Utgångspunkter:
• Vart gör pengarna mest nytta?
• Vart finna andra medel att tillgå?
• Vad kan vi medfinansiera? -60% ställer nya krav

www.rvn.se

ERUF Mellersta Norrland 2021-2027
PO1: Ett
konkurrenskraftigare och
smartare Europa
1.1: Förbättra forskningsoch innovationskapaciteten
och användningen av
avancerad teknik

PO2: Ett grönare och
koldioxidsnålare EU

PO3: Ett mer
sammanlänkat Europa

2.2: Främja förnybar energi

3.1: Utveckla ett hållbart,
klimattåligt, intelligent, säkert
och intermodalt TEN-T

2.6: Främja övergången till en
cirkulär ekonomi

1.3: Förbättra de små och
medelstora företagens
hållbara tillväxt och
konkurrenskraft
1.4:Utveckla färdigheter för
smart specialisering,
strukturomvandling och
entreprenörskap

• 30

1.5: Förbättra digital
konnektivitet

www.rvn.se

ERUF Mellersta Norrland
• PO1:





1.1 Innovation: 360 mkr
1.3 SME: 416 mkr
1.4 Färdigheter S3: 72 mkr
1.5 Bredband: 172 mkr

• PO2:
 2.2 Förnybar energi: 64 mkr
 2.6 Cirkulär ekonomi: 176 mkr

• PO3:
 3.1 Transportinfra: 114 mkr
Ca 1,4 mdr kr
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Insatser av olika typ
• Direkta insatser till företag
– Ex: stöd till innovationsprocesser i företag
– Ex: stöd till internationalisering i företag

• Utveckling av stödstrukturer
– Ex: stöd till nätverk och kluster
– Ex: stöd till strukturer för affärsutveckling

• Uppbyggnad av miljöer
– Ex: testbäddar
– Ex: förbättring av järnväg
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Prioriteringar
PO1: Ett smartare Europa 2021-2027
• 1.1: Förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och

användningen av avancerad teknik
 Smart specialisering ett krav
 Företagen i fokus

Effekter på kort och medellång sikt
•
•
•
•
•
•
•

Fler små- och medelstora företag gör förflyttningar till mer hållbar produktion genom innovation och mer
hållbara produkter
Ökad tillgång till kunskap om innovation hos små- och medelstora företag
Ökade FoU-investeringar i små- och medelstora företag
Ökad grad tjänsteinnovation hos små- och medelstora företag
Ökad involvering av små- och medelstora företag i nationella program för innovation och
kompetensutveckling
Sammankoppling mellan små- och medelstora företag och innovations- och affärsnätverk på nationell och
internationell nivå för att identifiera nya FoU-möjligheter
Stärkta innovationssystem, även i glesa miljöer.
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Prioriteringar
PO1: Ett smartare Europa 2021-2027

• 1.3:Förbättra de små och medelstora företagens tillväxt och
konkurrenskraft
 Affärsutveckling, internationalisering och digitalisering
Effekter på kort och medellång sikt
•
•
•
•
•
•

Små- och medelstora företag utvecklar och effektiviserar sina tjänster och produkter
Fler hållbara företag
Fler företag använder digitala system och tjänster
Fler företag deltar i globala värdekedjor
Sammankoppling mellan små- och medelstora företag och affärsnärverk på nationell och internationell
nivå för att identifiera nya marknadsmöjligheter
Nya modeller för affärsutveckling i glesa miljöer
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Prioriteringar
PO1: Ett smartare Europa 2021-2027

• 1.4:Utveckla färdigheter för smart specialisering,
strukturomvandling och entreprenörskap
 Strukturer för smart specialisering
Effekter på kort och medellång sikt:
•
•
•
•

Etablerade processer för hållbar smart specialisering som anpassats efter regionala förutsättningar
Nya arbetssätt och metoder för entreprenöriellt deltagande i S3-arbetet
Fler aktörer och fler kluster som deltar i regionala S3-processer
Mötesplatser formade för glesa miljöer
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Prioriteringar
PO1: Ett smartare Europa 2021-2027
• 1.5: Förbättra digital konnektivitet
 Ortssammanbindande nät
Effekter på kort och medellång sikt:
•
•
•
•
•

Lokala nät som möjliggör anslutning av hushåll och företag byggs upp på fler platser
Avancerad trådlös kommunikation leder till tillgång till bredband för fler boende i glesa områden
Fler företag får förutsättningar att nå en bredare marknad
Fler kvinnor och män får tillgång till snabbt bredband
Fler kvinnor och män kan nyttja digitala tjänster
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Prioriteringar
PO2 - Ett grönare och koldioxidsnålare EU
• 2.6: Främja övergången till en cirkulär ekonomi
 Brett insatsområde: kunskapsuppbyggnad, produktion och processer,
innovation, stödstrukturer
Effekter på kort och medellång sikt:
•
•
•
•
•

Fler företag får förutsättningar att producera cirkulärt
Företag som drivs av kvinnor och män får ökad kunskap om cirkulära produktionsprocesser
Stärkt marknad för återvunna och återbrukade material
Nya affärsmöjligheter inom cirkulär ekonomi
Fler företag samarbetar med forskningsinstitut inom cirkularitet och återanvändning
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Prioriteringar
PO2 - Ett grönare och koldioxidsnålare EU
• 2.2: Främja förnybar energi
 Produktion, kunskap, innovation, stödstrukturer
Effekter på kort och medellång sikt
•
•
•
•

Ökad tillgång och efterfrågan på infrastruktur och hållbara förnybara drivmedel
Ökad kunskap och förändrade attityder hos organisationer i regionen
Nya produkter och processer som främjar förnybar energi
Smartare och flexiblare elnät
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Prioriteringar
PO3 - Ett mer sammanlänkat Europa 2021 - 2027
• 3.1: Utveckla ett hållbart, klimattåligt, intelligent, säkert och
intermodalt TEN-T
 Fokus Mittbanan
Effekter på kort och medellång sikt:
•
•
•

Smidigare växling från andra transportslag till tåg på Mittbanan
Fler kvinnor och män reser med tåg på Mittbanan
Kortare restider på Mittbanan

www.rvn.se

Nästa steg:
• Höst/vinter 21/22: Förhandlingar med EU-kommissionen
• Mars -22: Programmet godkänns?
• Vår/sommar -22: Första utlysningen?
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