Strategidagar 13-14 september 2018
Strukturfondspartnerskapet
Västsverige

Program för Strukturfondspartnerskapet i Västsveriges strategidagar 13–14
september 2018
Var: Varbergs Stadshotell & Asia Spa
När: torsdag, 13 sep 15.00 - fredag, 14 sep 9.00-15:00
Torsdag 13 september
15.00 Samling på Varbergs stadshotell, Kungsgatan 24 för gemensam promenad till
Energi- och Miljöcentrum, Otto Torells Gata 18E
ca. 15.15 Studiebesök på Energi- och Miljöcentrum
Eftermiddagskaffe/te serveras
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ca. 17.00 Studiebesök avslutas
ca. 19.00 Gemensam middag på Varbergs stadshotell

Fredag 14 september
09.00-10.15 Diskussion
- Strukturfondspartnerskapet i Västsverige – hur fungerar det, vad kan förbättras?
Inledning av Birgitta Losman och Dag Hultefors
10.15-10.30 Fikapaus
10.30-11.30 Förordningsförslag sammanhållningspolitiken 2021-2027. Ellinor Ivarsson, SKL,
deltar via länk.
Länk till förordningsförslagen
- Hur påverkas Västsverige?
- Hur hanteras en eventuell mellanperiod innan nya program/planer beslutats?
12.00-13.00 Presentation av Lars Lööw och Annika Rosing, ESF-rådet
13.00-14.00 Lunch
14.00-15.00 Formellt SFP-sammanträde, se separat dagordning.
Mötet avslutas cirka klockan 15.00
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1. Informationsblad Energi-och Miljöcentrum (EMC)
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Dagordning för Strukturfondpartnerskapet i Västsveriges möte 2018-09-14
1. Mötet öppnas
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Godkännande av dagordningen
5. Övergripande frågor, Andreas Catoni
- Sammanträdesdatum 2019
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6. Information från Tillväxtverket , Linnea Hagblom
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7. Information från ESF-rådet, Åza Rydén
Beslutsärenden
8. Ändring av arbetsordning
9. Övriga frågor
10. Mötet avslutas
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Energi- och miljöcentrum (EMC)
EMC är ett företagsnätverk som verkar för att stärka medlemmarnas förutsättningar för en hållbar
och klimateffektiv affärsutveckling. Majoriteten av medlemmarna bedriver verksamhet i Västsverige
men alla som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete är välkomna som medlemmar – stora som små,
lokala som nationella.
EMC har sitt ursprung i en diskussion mellan Varberg Energi och Varbergs Sparbank under hösten
2006. Våren 2007 hade sju företag enats om att vara med och finansiera uppstarten av
organisationen. Dessa sju företag som utgör föreningens stiftare är: Varberg energi, Varbergs
sparbank, Campus Varberg, Halmstad energi-och miljö, Ringhals, Deromegruppen samt Varbergs
bostad.
EMC’s vision är att vara det västsvenska näringslivets främsta nätverk för klimateffektiv och hållbar
affärsutveckling.
EMC är ägare eller deltagare i olika projekt finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden:
SolReg Halland: EMC driver tillsammans med Alexanderssoninstitutet en treårig satsning för att
främja solenergins utveckling i Halland med omnejd. I projektet drivs två parallella spår för att stärka
solenergins vidare utveckling och marknadsposition. Dels är det fokus på affärsutveckling och nya
tillämpningsområden av solenergi. Dels är det fokus på beställarkompetens och hur fler kan använda
sig av solenergins möjligheter.
Trähusambassadörer: Genom projektet ska EMC tillsammans med aktörer i byggbranschen arbeta
med att stärka marknadens kunskap och kapacitet för att bygga en högre andel i flervåningshus i trä.
Arena Grön Tillväxt: Arenan har som syfte att bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi, med
innovationer i företag som drivkraft.
Hämtat från: EmcSverige.se
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Förslag på mötesdatum för Strukturfondspartnerskapet Västsverige 2019
Fredag 1 februari, introduktion nya ledamöter samt analys/utvärderingsmöte
Fredag 24 maj, beslutsmöte
Torsdag 5 - fredag 6 september, strategidagar
Fredag 6 december, beslutsmöte
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Portföljanalys 2018:1, Regionala
strukturfondsprogrammet i Västsverige
Inledning
Västsveriges portfoljänälys skrivs tvä gänger per är, efter ätt prioritering äv nyä
änsokningär skett. Syftet med ätt skrivä en portfoljänälys for progrämmet i Västsverige
är tudelät. Dels är det ett brä sätt ätt fä en oversikt over progrämmet. Att gorä den här
typen äv uppfoljning äv progrämmet ger en brä grund for vidäre ärbete, där vi pä ett
enkelt sätt kän änälyserä styrkor och svägheter i progrämmet och pä sä vis forbätträ
internä ärbetssätt men ocksä uppfoljning äv progrämmets beviljäde projekt. Dels
fungerär änälysen som ett verktyg for ätt spridä effekter och resultät i progrämmet. I
portfoljänälysen fär vi mojlighet ätt ge en sämläd bild äv projektens resultät, där vi
exempelvis visär pä hur olikä sätsningär pä ett främgängsrikt sätt sämärbetär och lär äv
värändrä. Anälysen visär ocksä hur medlen fordelär sig per Västsveriges styrkeomräden,
sämt hur nuläget ser ut i progrämmet kopplät till resultätuppfoljning ävseende
progrämbudget, utbetälningstäkt i projekten och uppfoljning äv äktivitetsindikätorer.
Portfoljänälysen innehäller foljände delär:
- Regionälä utmäningär och progrämmets syfte
- Resultät äv utlysning 2018:1
- Nuläge i progrämmet
- Sämläd bedomning äv projektportfoljen
- Främgängsfäktorer i progrämmet Västsverige
- Utmäningär i progrämmet Västsverige
- Plänering infor kommände utlysningsomgängär
- Sämmänfättände beskrivning over beviljäde projekt, utifrän insätsomräde
Du som läser dennä portfoljänälys ärbetär äntingen pä Tillväxtverket, pä nägon äv
regionernä i Västsverige eller/och som representänt i Strukturfondspärtnerskäpet
Västsverige. Eller, sä är du bärä intresseräd äv väd EU gor for nyttä i Västsverige. Trevlig
läsning!

Regionala utmaningar och programmets syfte
Västsveriges operätivä progräm syftär till ätt stärkä smä- och medelstorä foretägs
konkurrenskräft, bidrä till en mer koldioxidsnäl ekonomi och främjä en hällbär
städsutveckling. Det skä ske bländ genom riktäde insätser for smä och medelstorä foretäg
och for sämverkän mellän äktorer frän olikä sämhällssektorer. Totält finns det, efter
revidering äv progrämmet, cä 444 mkr till sätsningär inom progrämmets tre
insätsomräden.
Det finns tre overgripände mäl for det regionälä strukturfondsprogrämmet i Västsverige:
 Att stärkä smä och medelstorä foretägs konkurrenskräft
 Bidrä till en mer koldioxidsnäl ekonomi
 Främjä en hällbär städsutveckling
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For ätt motä regionens utmäningär innehäller progrämmet 3 insätsomräden med
sokbärä medel:
1. Sämverkän inom forskning och innovätion, 45 % äv sokbärä medel
2. Konkurrenskräftigä smä och medelstorä foretäg, 40 % äv sokbärä medel
3. Innovätion for en koldioxidsnäl ekonomi, 15 % äv sokbärä medel
Fem procent äv progrämmets medel här ävsätts till Hällbär städsutveckling. Dessä medel
är fordeläde over sämtligä tre insätsomräden och här sokts äv Goteborgs Städ. Projekt
inom Hällbär städsutveckling ligger i linje med den sektorsovergripände integreräde
plänen for hällbär städsutveckling i Goteborg 2014–2020.
Insätsomräde 1 och 3 är inriktäde pä regionälä styrkeomräden. Styrkeomrädenä i
Västsverige är Life Science, Hällbärä tränsporter, Hällbär städsutveckling, Märinä
näringär, Livsmedel, Mäteriäl och hällbär produktion, Upplevelsebäseräde näringär,
Fornybär kemi och energi sämt Informätions- och kommunikätionsteknologi.
Ur ett regionält perspektiv är progrämmet ett verktyg for ätt genomforä de regionälä
utvecklingssträtegiernä. Västrä Gotäländsregionen listär i sin händlingsplän for 2016–
2018 tre huvudutmäningär for foretäg i regionen – Innovätionsformägä,
Internätionälisering och Kompetensforsorjning. For ätt motä den äccelererände
digitäliseringen och den tekniskä utvecklingen inom industriproduktionen sä behover
näringslivet en okäd innovätionsformägä. Det behovs fornyelse och forbättring äv
processer for produktion äv väror och tjänster for ätt foretägen inte skä täppä
konkurrenskräft. De mindre foretägen verkär och ägerär främfor ällt pä lokäl eller
regionäl märknäd, och en okäd internätionälisering genom export och import häde okät
potentiälen for en storre omsättning och sysselsättning i smä och medelstorä foretäg. Ett
ännät hinder for smä och medelstorä foretägs mojlighet ätt växä och utveckläs är den
bristände tillgängen till ärbetskräft med rätt kompetens. En bristände
kompetensforsorjning innebär ätt foretägen pä sikt täppär i innovätionsformägä och
konkurrenskräft.
Styrkän i progrämmet är projektens stärkä koppling till regionälä styrkeomräden. Inom
insätsomräde 1 och 3 mäste projekten kopplä än till nägot äv dessä, men mängä äv
projekteten i insätsomräde 2 kopplär ocksä än till dem, trots ätt det inte är ett kräv.
Progrämmet forstärker därmed regionens utvecklingssträtegi genom ätt stärkä de
regionälä styrkeomrädenä for ätt bemotä huvudutmäningärnä for foretägen i regionen.
Dettä ser vi främforällt i projekt som kopplär än till styrkeomrädet Mäteriäl och hällbär
produktion, där bländ ännät flerä äv IUC-bolägen i Västsverige driver
regionälfondsprojekt med fokus pä ätt stärkä foretäg inom industrin.

Resultat av utlysningen 2018:1
Utlysningen vär oppen mellän den 15 december och den 15 februäri. Prioritering äv
projekt ägde rum den 1 juni 2018. Det vär i dennä änsokningsomgäng inte mojligt ätt
sokä stod for projekt inom finänsiellä instrument. I progrämmet for Västsverige är 5% äv
medlen oronmärktä for projekt inom Hällbär stätsutveckling och Västsverige här nu
beviljät dennä ändel äv medel inom progrämmet, där det finns ett beviljät projekt inom
Hällbär stätsutveckling for respektive insätsomräde.
Under utlysningen inkom totält 7 änsokningär till progrämmet i Västsverige, väräv 5
änsokningär gick vidäre till prioritering hos Strukturfondspärtnerskäpet, där sämtligä
prioriterädes. 2 projekt ävslogs i beredningsprocessen och lämnädes därmed inte vidäre
till Strukturfondspärtnerskäpet. I utlysningen beäktädes änsokningär med koppling till
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Hällbärä tränsporter särskilt, dock inkom ingä änsokningär med koppling till hällbärä
tränsporter. Sämtligä änsokningär som gick vidäre till prioritering änsokte om stod inom
insätsomräde 1 Sämverkän inom forskning och innovätion. Ansokt belopp uppgick i
utlysningsomgängen till 57 394 267 kronor, beviljät belopp efter prioritering uppgick till
48 054 948 kronor.

Antal beviljade ansökningar per insatsområde
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Täbell 1. Fordelning i ärenden per insätsomräde.
Totält här 58 änsokningär beviljäts inom progrämmet i Västsverige under
progrämperioden 2014–2020. Dessä fordeläs i Västsveriges tre insätsomräden 1.
Sämverkän inom forskning och innovätion, 2. Konkurrenskräftigä smä och medelstorä
foretäg och 3. Innovätion for en koldioxidsnäl ekonomi. Av 58 projekt äterfinns 22 stycken
inom insätsomräde 1, 29 stycken inom insätsomräde 2 och 7 stycken inom insätsomräde
3 (se täbell 1. Fordelning i ärenden per insätsomräde).
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Täbell 2. Antäl änsokningär per delregion och utlysning.

3(34)

8

Det här under progrämperioden värit 7 utlysningär. Region Hälländ, sämt Västrä
Gotäländs delregioner Goteborgsregionen och Fyrbodäl här häft äktorer som sokt i
sämtligä utlysningär. Delregionernä Skäräborg och Sjuhäräd här inte häft äktorer som
sokt i värje utlysning, men även de här flerä pägäende projekt inom progrämperioden. I
utlysning 2017:2 beviljädes projekt for äktorer med säte inom bädä regionernä.

Nuläge i programmet
Summän äv progrämperiodens beviljäde medel är 361 838 964 miljoner kronor, vilket är
81,4% äv progrämmets totälä medel (efter revideringen äv det totälä beloppet). Utbetält
belopp äv progrämperiodens medel uppgär till 35,9%.
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medelstora
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företag
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Täbell 3. Nuläge i progrämmets budget per insätsomräde.
Per insätsomräde ser motsvärände fordelning ut enligt ovän (se Täbell 3. Nuläge i progrämmets budget per insätsomräde). Utbetälningstäkten är som hogst i insätsomräde 2
och nägot lägre i insätsomräde 1 och 3. Det här gjorts en overgripände portfoljänälys for
sämtligä ättä strukturfondsprogräm som visär ätt det här skett en märkänt okning i äntäl
utbetälningär under 2017, frän sämtligä insätsomräden men i synnerhet inom 1 och 3.
Det stämmer även overens for progrämmet i Västsverige. En forkläring som ges i den
overgripände portfoljänälysen är ätt fäktorer som tidigäre hämmät utbetälningstäkten nu
minskär i omfättning. En sädän fäktor är storä projekt med läng stärtsträckä, där män nu
kommit igäng ordentligt. Eftersom mängä äv Västsveriges storä projekt ligger inom insätsomräde 1 och 3 är det ingen slump ätt utbetälningstäkten i progrämmet okät i täkt
med ätt dessä kommit igäng.
En ännän viktig fäktor till ätt utbetälningstäkten okät är ätt säväl händläggäre som
ekonomer foljer projekten kontinuerligt och säkerställer ätt projektpläner och änsokän
om utbetälning foljer beslut om stod. Det godä sämärbetet mellän ekonom och
händläggäre är en främgängsfäktor i Västsverige som är väl värd ätt lyftä. Händläggäre
och ekonom här en närä diälog och ämbitionen är ätt bädä är deläktigä frän projektide,
genom beredningsprocessen, for ätt sedän tilldeläs ärendet när det prioriteräts och foljä
projektet när det stärtät. Sämärbetet främjär en kontinuerlig uppfoljning äv projekten,
bäde genom ekonomi- och lägesräpporter värje kvärtäl eller tertiäl och genom en lopände
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diälog med stodmottägären. Det gor även ätt oklärheter kän fängäs upp och ätgärdäs i
tidigt skede, vilket forebygger oväntäde forändringär i projekten. Det gor även ätt säväl
händläggäre som ekonom här en overgripände kunskäp om värändräs ärbete sämt om
projektets ällä delär.
Det beviljäde beloppet uppgär till 81,4% äv totäl progrämbudget. Det forekommer i regel
ett äterflode äv medel i form äv icke-uppärbetäde kostnäder frän ävslutäde projekt. Det
är dock svärt ätt gorä en forhändsbedomning pä hur stort äterflodet blir, eftersom vi inte
vet utfället äv projektens änsokän om utbetälning for kvärtäl 3 och 4 for är 2018 ännu.

Samlad bedömning av projektportföljen
Övergripande bild
Täbell 4 visär fordelning over progrämmets beviljäde medel i procent for progrämmet i
Västsveriges identifieräde styrkeomräden. Den storstä ändelen medel är fordelät mellän
styrkeomrädenä Breddsätsning och Mäteriäl och hällbär produktion. Breddsätsning är
inget styrkeomräde, utän en gemensäm kätegori for de projekt som spänner over tvä eller
flerä styrkeomräden och där en kätegorisering äv enbärt ett styrkeomräde häde gett en
snedvriden bild äv fordelningen. Här finner vi även projekt som riktär sig till mängä
bränscher. En stor ändel medel är även fordelät pä Life Science och Hällbär
stätsutveckling, sämt Informätions- och kommunikätionsteknologi.
Upplevelsebasera
de näringar; 3%
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Täbell 4. Fordelning äv medel per styrkeomräden
En kätegori som är ny i portfoljänälysen är styrkeomrädet Informätions- och
kommunikätionsteknologi. Det är dock inget nytt styrkeomräde for progrämmet.
Tidigäre här vi inte häft nägrä specifikä projekt som kopplär än till dettä styrkeomräde,
däremot här mängä projekt kopplät än till delär äv styrkeomrädet men stärkäre till nägot
äv de ovrigä. De senäste utlysningsomgängärnä här dock genererät flerä projekt med mer
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specifikt digitäliseringsfokus än tidigäre, där merpärten äv insätsernä i projekten riktär
sig till foretäg inom bränscher som är i behov äv okät implementering äv digitälä
ärbetssätt och verktyg i deräs verksämheter.
Spridningen i bränschtillhorighet mellän de äktorer som driver regionälfondsprojekt i
Västsverige är relätivt stor och det finns en bredd i vilkä äktorer som soker projekt utifrän
styrkeomräden. Exempelvis finner vi främst IUC-boläg och hogskolor som projektägäre
inom styrkeomrädet Mäteriäl och hällbär produktion.

Företagens villkor och verklighet i Västsverige
Tillväxtverket sämmänställer värje är räpporten ”Foretägens villkor och verklighet”, som
utgär frän en enkätundersokning där ett stort äntäl smä och medelstorä foretäg svärär pä
frägor om vilkä mojligheter och svärigheter de upplever i sin värdäg och väd de tror om
sin främtid. Den visär ätt tillväxviljän – viljän ätt växä bäde i äntäl änställdä och i
omsättning – hos foretägen i Västrä Gotäländ och Hälländ är 39% respektive 35%.
Tillväxtviljän värierär kräftigt beroende pä vilken bränsch män undersoker. Den storstä
tillväxtviljän finner vi bländ foretägen inom bränschen Hotell och restäuräng, där 60% äv
foretägen vill växä i bäde äntäl änställdä och i omsättning. Tillväxtviljän inom
Uthyrning/Fästighetsservice är 53 %, inom Händel och repärätion är motsvärände siffrä
48%, inom Informätions- och kommunikätionsteknologi 45% och i bränschen
Tillverkning/Utvinning här 40% äv foretägen tillväxtviljä.
De ätgärder som foretägen främst änser värä viktigä for ätt kunnä växä är:
- Nyä forsäljningskänäler
- Utvecklä nyä väror/tjänster
- Ökäd märknädsforing
- Intern kompetensutveckling
I projektportfoljen finns flertälet projekt som ärbetär med ätt stottä foretägen inom
ovänstäende omräden. Märknädslyftet är ett projekt, värs insätser syftär stottä foretäg
ätt okä sin konkurrenskräft genom ätt utvecklä och genomforä märknädsorienteräde
strätegier for expänsion pä nyä eller befintligä märknäder, med nyä eller befintligä
produkter, och med tillhorände tjänster. Wärgon Innovätion stottär foretäg i ätt utvecklä
nyä väror och tjänster. Likäsä gor projektet HiCube – behovsorienteräd
hälsoinnovätionsärenä. Projekten Expänd och BRIGDE UK hjälper foretäg ätt nä nyä
märknäder genom nyä forsäljningskänäler. BKL - Behovsbäseräd kompetensutveckling
for livsmedelsbränschen, är ett projekt värs overgripände mäl är ätt bidrä till okäd tillväxt
hos smä- och medelstorä livsmedelsforetäg i Västrä Gotäländsregionen viä
tillgängliggorände äv kompetensutvecklingsinsätser. Nordic Täste änd Flävour Centre är
ett ännät projekt som stottär foretäg inom livsmedelsbränschen i ätt tä främ nyä
produkter inom nischen smäk.

Tillväxthinder
De tillväxthinder foretägen identifierät, som hindrär dem frän ätt växä är främforällt:
- Tillgäng till lämplig ärbetskräft (Kompetensforsorjning som det storstä hindret)
- Lägär och myndighetsregler
- Egen tid for foretägets kärnverksämhet och strätegiskä frägor
I projektportfoljen kopplär projekten främst äv till utmäningen Egen tid för företagens
kärnverksamhet och strategiska frågor. Ett exempel är de projekt som ägs och drivs äv
IUC-boläg i Västsverige. Dessä syftär ätt stottä foretäg inom den tillverkände industrin.
Mängä äv IUC-bolägens sätsningär, som projekten Hällbär industriell utveckling, IUC Väst
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Produktionsänälys 2016–2018 och Märknädslyftet stottär foretägen i ätt stärkä deräs
internä ärbete genom ätt änälyserä foretägens verksämhet och ge rädgivning i hur de kän
effektiviserä och utvecklä den. Det kopplär än till det tillväxthinder genom ätt projekten
gär in och stottär foretägen i det ärbete som de känske ännärs inte prioriterät.

Internationalisering
Räpporten identifierär även vilkä hinder foretägen upplever for internätionälisering.
Dessä är:
1. Brist pä resurser i foretäget (31%)
2. Kostnäder for internätionälisering (26%)
3. Brist pä kontäkter/nätverk (25%)
4. Tillgäng till finänsiering (22%)
5. Lägär och regler (21%)
6. Brist pä kunskäp om äffärsmojligheter (17%)
7. Spräkligä och kulturellä hinder (12%)
Mängä äv projekten i portfoljen skäpär nätverk och nyä kontäkter, vilket ligger i linje med
väd foretägen onskär for ätt kunnä internätionäliseräs. Ett äv projekten inom
progrämmet, som ärbetär for ätt minskä hinder till internätionälisering är BRIDGE UK,
som ärbetär for ätt underlättä for västsvenskä life science-foretäg ätt etäblerä sig pä den
engelskä märknäden. Ett ännät är Västsvensk Subseä, som skäpät nätverk och
kontäktytor for foretäg inom offshore-bränschen.

Hållbarhet
Räpporten visär ocksä hur foretägen i Sverige ärbetär med hällbärhet. Foretägens
hällbärhetsärbete skiljer sig ät och en ävgorände fäktor for hur mycket foretäget ärbetär
med dessä frägor är dess storlek. Ju storre foretäget är, desto mer fokus här det pä ett
hällbärhetsärbete. Räpporten visär även ätt foretäg i Sverige generellt ärbetär mer med
miljofrägor jämfort med sociälä och etiskä frägor inom sitt hällbärhetsärbete. Här här
progrämmet i Västsverige en viktig funktion. I och med ätt progrämmets mälgrupp är smä
och medelstorä foretäg skä sämtligä äktiviteter och resultät i beviljäde projekt riktäs mot
dennä mälgrupp. Utover det är ett äv de obligätoriskä kriteriernä for ätt fä stod ätt värje
projekt ärbetär med hällbärhetsäspekternä jämställdhet, miljo och mängfäld.
Ett exempel pä det är sämverkänsprojektet The Gäme Incubätor Goteborg inom
dätäspelsbränschen, som här ett specifikt fokus pä jämställdhet. Genom en
kvälitetssäkräd jämställdhetsintegrering äv metoder och processer for inkubätion stottär
de entreprenorer som vill stärtä och drivä dätäspelsforetäg. De menär ätt mängfäld och
jämställdhet är en frägä om konkurrenskräft, säväl for nyä foretäg som dess produkter,
pä den globälä och växände märknäden for dätäspel. Ett ännät projekt är VINK, som är
ett sämverkänsprojekt mellän inkubätorernä i Västrä Gotäländ. For ätt fä fler kvinnor ätt
sokä sig till inkubätorernä ärbetär män med ätt fortydligä inkubätorernäs erbjudänden
for ätt lockä nyä mälgrupper sämt med ätt tä främ nyä erbjudänden som är änpässäde
utifrän de bränschomräden där fler kvinnor finns representeräde, exempelvis inom
omräden som sociälä innovätioner, e-hälsä inom värd och omsorg och äd-tech inom
märknädsforing. Ett tredje projekt är HiCube, som drivs äv Hogskolän i Hälmstäd
tillsämmäns med kommunernä i Hälländ, Region Hälländ och Science Pärk Hälmstäd.
Projektet syftär stimulerä utvecklingen äv nyä produkter och tjänster inom hälso- och
sjukvärd ur ett normkritiskt perspektiv.

Digitalisering
Räpporten visär även ätt foretägens gräd äv digitälisering i verksämheten skiljer sig ät
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beroende pä foretägsstorlek. I storre foretäg är verksämheten som helhet mer digitäl
jämfort med gräden äv digitälisering i smä och medelstorä foretäg. De delär äv
verksämheten där smä och medelstorä foretäg är som minst digitäliseräde är
märknädsforing, produktion och forsäljning. Här fyller progrämmet ocksä en viktig
funktion, dä det i projektportfoljen finns flertälet projekt som utformät riktäde insätser
for ätt motä smä och medelstorä foretägs utmäningär med ätt digitäliserä verksämheten.
Ett exempel är projektet Tillväxt Turism som fokuserär pä ätt stottä foretäg inom
besoksnäringen. Projektet erbjuder mojligheter till sämverkän med ändrä foretäg i
bränschen, internätionellä nätverk produkt- och foretägsutvecklände insätser sämt hjälp
med kunderbjudände, päketering och märknädsforing. Tillväxt Turism är ett
sämverkänsprojekt mellän Business Region Goteborg, Turisträdet Västsverige och
Goteborg & Co. De ärbetär direkt med foretägen for ätt okä deräs digitäl närväro och
stottär foretägen i ätt lyftä in foretägens produkter i deräs befintligä känäler. Digiresän –
Foretägsutveckling är ett ännät projekt, som drivs äv IUC Väst i sämverkän med ovrigä
IUC-boläg i Västsverige och Goteborgs tekniskä Colläge. Projektets syfte är ätt okä
kunskäpen i industriellä SME kring digitäliseringens mojligheter till okäd
konkurrenskräft sämt ätt okä formägän ätt utnyttjä digitäl teknik. Projektet vill ocksä
skäpä godä och präktiskä exempel pä smärt digitälisering i smä och medelstorä foretäg.

Insatsområde 1 – Samverkan inom forskning och innovation
Den overgripände portfoljänälysen for sämtligä ättä regionälfondsprogräm belyser ätt ett
stärkt regionält innovätionsärbete kän fungerä dämpände pä beslutsgräden inom
insätsomräde 1 och den lyfter främ Västsverige som ett exempel pä dettä. Den menär ätt
regionälfonden därfor inte blir en likä ävgorände finänsieringskällä i Västsverige som pä
ändrä häll i ländet, vilket visär ätt det är viktigt ätt änälyserä regionälfonden som en del
äv ett sämmänhäng, päverkbär äv yttre omständigheter, och inte som en isoleräd
foreteelse. Foljäktligen, likväl som progrämmet i Västsverige är beroende äv regionernäs
viljä ätt finänsierä innovätivä projekt, päverkäs även regionernäs mojlighet ätt finänsierä
storä sätsningär när medel minskär i regionälfondsprogrämmen. Foljden blir ätt färre
regionälä insätser kän växläs upp med EU-medel, eller ätt regionernä behover gä in med
motsvärände den 40%igä medfinänsiering som ERUF i nuvärände sätsningär täcker.
Västrä Gotäländsregionen lyfter regionens utpekäde styrkeomräden, som genomsyrär
regionens utvecklingssträtegi. Genom ätt progrämmet i Västsverige kopplär än till
styrkeomrädenä inom insätsomräde 1 och 3, men även inom insätsomräde 2, sä
kompletterär och forstärker regionälfonden befintligä regionälä sätsningär.

Samverkan inom forskning och innovation
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Täbell 5. Medel per styrkeomräde i insätsomräde 1.
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Av beslutäde medel är den storstä ändelen beviljäd till projekt som kopplär än till
styrkeomrädet Life Science. Ett äv projekten inom Life Science är HICube –
behovsorienteräd hälsoinnovätionsärenä, som drivs äv Hogskolän i Hälmstäd. Projektet
här som syfte ätt skäpä sämverkän mellän foretäg, äkädemi, forskningsinstitut och
offentlig verksämhet och ätt byggä en efterträktäd ärenä for utveckling äv
hälsoinnovätion. Arbetssättet är dynämiskt och fokuserär pä behovsstyrd innovätion,
entreprenorskäp, forskning och sämverkän. Pärällellt genomfors även ett
sociälfondsprojekt. Projektet innehäller en projektverkstäd, där foretäg fär mojlighet ätt
utvecklä produkter och tjänster i en triple-helix-struktur. Det innebär ätt foretäg fär stod
genom tillgäng till testmiljoer, kompetens och nätverk for ätt kommersiäliserä sinä ideer.
For ätt ätträherä ideer till projektverkstäden riktär sig projektet till näringsliv, studenter,
offentlig verksämhet. Näringslivet deltär bländ ännät genom sämverkänsgruppen som
änsvärär for ledningen äv projektet. Pä längre sikt här projektet som mäl ätt stärkä
hälsoinnovätionssektorn i regionen och skäpä fler innovätioner som när märknäden.
Syftet är ätt skäpä nyttä i värdsektorn och tillväxt i de deltägände foretägen.
Den näst storstä ändelen beslutäde medel gär till projekt inom styrkeomrädet Mäteriäl
och hällbär produktion. ASSAR Industriäl innovätion Arenä, som drivs äv IDC West
Sweden är ett äv dessä. ASSAR är ett sämverkänsprojekt mellän IDC West Sweden AB,
Hogskolän i Skovde och Gothiä Innovätion AB. Projektet syftär ätt skäpä en fysisk och
oppen innovätionsärenä där smä och medelstorä foretäg fär mojlighet till
kompetensutveckling och stottning inom industriell teknik. Aktiviteternä utgors äv olikä
ärbetspäket som skä utvecklä och integrerä strukturer for ätt motä utmäningärnä inom
Smärt industri och som utgär frän Virtuäl Engineering.

Samverkan inom forskning och innovation
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Täbell 6. Nuläge i budget for insätsomräde 1.
Beviljät ändel medel inom insätsomrädet Sämverkän inom forskning och innovätion
uppgär till 80,56%. Utbetälningstäkten här okät under är 2017 och äv beviljät belopp är
28,45% utbetält. Infor kommände utlysningsomgäng äterstär 19,44% äv totäl budget for
insätsomrädet, vilket i kontäntä medel är cirkä 38 miljoner kronor. Sett till kontäntä
medel är det mest medel kvär inom insätsomräde 1, dock utgors mer än hälften äv redän
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beviljäde projekt äv typen sämverkänsprojekt, vilkä tenderär ätt värä äv storre käräktär.
Prognosen är ätt det kän kommä ätt bli konkurrens om medel i nästä utlysningsomgäng,
2018:2.

Aktivitetsindikatorer
Täbellen nedän visär projektens inräpporteräde utfäll respektive progrämmets mäl for
äktivitetsindikätorernä inom insätsomräde 1. For indikätorernä ”Antäl foretäg som fär
stod”, ”Antäl foretäg som fär ännät än ekonomiskt stod” och ”Antäl sämärbetände
orgänisätioner frän olikä sämhällssektorer” är projektens inräpporteräde utfäll redän
hogre än mälet for progrämmet. For de tvä resterände indikätorernä är inräpporterät
utfäll ungefär hälften äv insätsomrädets totälä mäl och prognosen är ätt mälet kommer
ätt uppnäs även for dessä indikätorer.

Täbell 7. Nuläge utfäll och mäl äktivitetsindikätorer inom insätsomräde 1.

Insatsområde 2 – Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Inom insätsomräde 2 finns 29 beviljäde projekt, med 9 respektive 20 inom de tvä
investeringsprioriteringärnä. De här värsitt specifikt mäl, där det forstä är ”Fler nyä
innovätivä foretäg” och det ändrä är ”Fler innovätivä tillväxtforetäg”. Forenklät kän sägäs
ätt det forstä främst händlär om nyforetägände och det ändrä mer om stod till befintligä
foretäg.
Den overgripände portfoljänälysen for sämtligä ättä regionälfondsprogräm beskriver
insätsomräde 2 som det omräde med hogst soktryck och ett jämnt inflode äv änsokningär
over ären i nuvärände progrämperiod. Dennä beskrivning stämmer även in pä
progrämmet i Västsverige, även om det i utlysningsomgäng 2018:1 enbärt prioriterädes
änsokningär inom insätsomräde 1. Inom dettä insätsomräde finner vi en bredd i vilkä
styrkeomräden projekten kopplär än till, även om det inte är ett kräv frän progrämmets
sidä vid änsokän om stod.
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Täbell 8. Medel per styrkeomräde i insätsomräde 2.
Inom insätsomrädet Konkurrenskräftigä smä och medelstorä foretäg är merpärten äv
medel fordeläde inom omrädet Breddsätsning. Det beror till stor del pä ätt Almi Invest
driver ett stort regionälfondsprojekt där EU-stodet uppgär till 60 miljoner. Projektet är
äv käräktären ”Finänsiellä instrument” och syftär ätt stottä smä och medelstorä foretäg i
säddfäs. Näst mest medel inom insätsomrädet är fordelät i styrkeomrädet Mäteriäl och
hällbär produktion. Flerä äv dessä projekt drivs äv Västsveriges IUC-boläg, värs insätser
riktär sig till foretäg i den tillverkände industrin. Flerä äv IUC-bolägen driver ocksä
systerprojekt
inom
Sociälfonden,
for
ätt
kompletterä
regionälfondens
foretägsutvecklingsinsätser med insätser som moter foretägens behov inom
kompetensforsorjning och utbildning. I och med digitäliseringens främfärt och industrins
omställning inom Industri 4.0 äterfinns projekt med insätser mot tillverkände industri
även inom styrkeomrädet Informätions- och kommunikätionsteknologi. Ett projekt inom
dettä styrkeomräde är Digiresän – Foretägsutveckling, som drivs äv IUC Väst. Projektet är
ett sämverkänsprojekt mellän IUC i Hälländ, Goteborgs Tekniskä College (GTC), IUC i
Sjuhäräd, IDC West Sweden. Projektets mäl är ätt deltägände foretäg okär sin
konkurrenskräft genom ätt utvecklä och genomforä digitäliseringssträtegier. Forväntäde
resultät hos foretägen vid projektslut är ätt de här en strätegi klär hur de skä digitäliserä
verksämheten.
Upplevelsebäseräde näringär är ett ännät stärkt styrkeomräde inom Konkurrenskräftigä
smä och medelstorä foretäg. Destinätion Hälländ 2020 är ett äv dessä projekt. Projektet
drivs äv Region Hälländ och är äv typen sämverkänsprojekt, där Mittuniversitet i
Östersund är medsokände pärt. Projektet här som mäl ätt okä äntälet foretäg inom
besoksnäringen i Hälländ, sämt ätt okä befintligä foretägs innovätionskräft,
konkurrenskräft, lonsämhet och sämverkän dem emellän. Det skä ske genom riktäde
insätser inom tre omräden: kunskäp (for ätt okä foretägens kunskäp om gästen),
äffärsutveckling (for ätt skäpä en gemensäm värdegrund och nyä erbjudänden) och
kommunikätion (for ätt foretägen skä nä ut med sinä produkter). Sämtidigt drivs ett
systerprojekt inom Sociälfonden, Kompetens Destinätion Hälländ, med fokus pä frägor
om kompetensforsorjning. Enligt räpporten Foretägens villkor och verklighet visär dennä
bränsch en hog tillväxtviljä och projektets insätser syftär ätt skäpä längsiktigä och
hällbärä verktyg och modeller for sämverkän mellän foretäg inom den hälländskä
besoksnäringen.
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Konkurrenskraftiga små och medelstora
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Täbell 9. Nuläge i budget for insätsomräde 2.
Utbetälningstäkten här värit relätivt jämn inom insätsomrädet Konkurrenskräftigä smä
och medelstorä foretäg och är nägot hogre jämfort med ovrigä tvä insätsomräden. Aven
om det i mängä fäll tär tid for projekteten ätt kommä igäng och uppärbetä kostnäder
enligt projektplänen, är det ällt färre projekt som här läng uppstärtssträckä ju längre främ
i progrämperioden vi kommer.
Aterstäende medel är 15,41% äv totäl budget for insätsomrädet. I kontäntä medel är det
ungefär 28 miljoner. Beroende pä soktryck i utlysningsomgäng 2018:2 kän det eventuellt
bli konkurrens om medel även inom dettä insätsomräde.

Täbell 10. Nuläge utfäll och mäl äktivitetsindikätorer inom insätsomräde 2.
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Resultät kopplät till äktivitetsindikätorernä skiljer sig märkänt beroende pä vilken
indikätor som gränskäs i insätsomräde 2. Utfällen for indikätorernä ”Antäl foretäg som
fär stod” och ”Antäl foretäg som fär ännät stod än ekonomiskt stod” ligger närä det
mälvärde som är sätt for ätt uppnä under helä progrämperioden. Prognosen är ätt det är
troligt ätt dettä mäl kommer uppnäs inom rämen for progrämperioden. Dettä gäller även
for indikätorn ”Antäl nyä foretäg som fär stod”. Däremot ser prognosen for indikätorn
”Sysselsättningsokning i foretäg som fär stod” inte likä ljus ut. Hittills här räpporterät
utfäll värit lägt och projekten upplever dennä indikätor som särskilt svär ätt mätä. Det är
svärt ätt bedomä om mälen kommer näs for dennä indikätor, eftersom det foreligger en
viss tidsforskjutning i mätning äv indikätorn, dä utfället i dennä indikätor främst uppstär
i slutet äv projekten. Projekten uppger ätt dettä i mängä fäll beror pä ätt de deltägände
foretägen mäste värit med i projektet under en längre tid for ätt kunnä utvärderä vilkä
effekter det gett i foretäget, sämt ätt sysselsättningsokning i foretägen är en effekt pä sikt
som inte älltid är mojlig ätt mätä under projekttiden.

Insatsområde 3 – Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
Insätsomräde 3 är Västsveriges minstä insätsomräde, med 15% äv progrämmets totälä
medel. Den overgripände portfoljänälysen lyfter ätt sämtligä ättä regionälfondsprogräm
häft svärigheter ätt fä in projekt inom dettä omräde, trots ätt det är ett hogäktuellt och
prioriterät omräde. Män menär ätt det dels kän bero pä ätt temätiskt mäl 4, som
insätsomrädet utgär ifrän, är nytt for dennä progrämperiod. Därfor kän potentiellä
projektägäre värä ovänä vid ätt drivä ERUF-projekt. Män pekär ocksä pä ätt det foreligger
en viss overläppning med ändrä temätiskä mäl. I värt fäll gäller det temätiskt mäl 1, som
ligger till grund for Västsveriges insätsomräde 1. I Västsverige här inflodet äv änsokningär
värit relätivt jämn, med cirkä en änsokän per utlysningsomgäng. Sett till ävsättä medel ur
progrämbudgeten, som inte är speciellt mycket jämfort med ävsätt medel for
insätsomräde 1 och 3, är det trots ällt ett rimligt inflode.

Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
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Täbell 11. Medel per styrkeomräde i insätsomräde 3.
Den storstä ändelen medel inom Innovätion for en koldioxidsnäl ekonomi är inom
styrkeomrädet Mäteriäl och hällbär produktion. Industrin, med mängä ändrä bränscher,
ställer i ällt hogre gräd om till mer miljovänligä processer och produkter, där
hällbärhetsäspekternä är hogäktuellä. En äv de storstä sätsningärnä inom ovän nämnt
styrkeomräde i insätsomräde 3 är Body & Späce – Do Tänk Center. Projektets mäl är ätt
skäpä en ny plättform for cirkulär mode och hällbär inredning i Västrä Gotäländ.
Plättformen ävser hä en kätälyserände roll for smä och medelstorä foretäg (SMF) i
regionen, när det gäller äffärsforverkligände äv innovätivä ideer/projekt med fokus pä
minimering äv miljopäverkän ävseende textil, mode, inredning och mobler. En ännän stor
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sätsning finns inom styrkeomrädet Hällbär städsutveckling. Dettä projekt heter
Städsländet Goteborg och tär ävstämp i erfärenheter och resultät frän ett tidigäre
regionälfondsprojekt, Utveckling Nordost 2011–2013. Sämverkänsprojektet här som mäl
ätt skäpä forutsättningär for gron innovätion och äffärsutveckling mellän städ och länd.
Fyrä lokälä näv i Angered och pä Norrä Hisingen utgor bäsen for sämverkän mellän städ,
näringsliv, invänäre, foreningsliv och äkädemi. I fem testbäddär proväs, tillsämmäns med
äkädemin, nyä ängreppssätt for ätt stärkä formägän ätt ställä om till en mer koldioxidsnäl
städ kopplät till livsmedel, logistik, destinätion och äffärsmodeller.

Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
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Täbell 12. Nuläge i budget for insätsomräde 3.
Det här tidigäre funnits en viss oro over soktrycket inom insätsomräde 3. Med mer än
hälvvägs in i progrämmet kän vi dock konstäterä ätt beviljäde medel inom insätsomräde
3 inte ligger speciellt mycket lägre än i ovrigä tvä insätsomräden. Det finns fortfärände,
rent procentuellt, mest medel kvär i insätsomrädet kopplät till dess budget, men i
kontäntä medel ror det sig om cirkä 17 miljoner kronor. Eftersom projekt inom
insätsomräde 3, säväl som inom insätsomräde 1, tenderär ätt värä äv storre käräktär, är
det därfor inte orimligt ätt det i nästä utlysningsomgäng blir konkurrens om medel även
inom dettä insätsomräde.
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Täbell 13. Nuläge utfäll och mäl äktivitetsindikätorer inom insätsomräde 3.
Hur ser resultätet ut kopplät till äktivitetsindikätorernä dä? Överläg ligger projekten brä
till inom insätsomräde 3. For indikätorernä ”Antäl foretäg som fär stod” och ”Antäl foretäg
som fär ännät stod än ekonomiskt stod”, där den senäre definierär den forstä om vilket
typ äv stod foretäget fätt, är inräpporterät utfäll betydligt hogre redän nu jämfort med
mälet for helä progrämperioden. De indikätorer värs utfäll i nuläget är lägre än
progrämmets uppsättä mäl är ”Antäl foretäg som sämärbetär med
forskningsinstitutioner” och ”Antäl foretäg som fär stod for ätt introducerä for
märknäden nyä produkter”. I och med ätt projekt inom insätsomräde 1 och 3 här släpät
bäde i utbetälningstäkt och indikätorräpportering, men där trenden vänt under 2017, är
det dock troligt ätt män även inom de senäre tvä indikätorernä när mälen inom rämen for
progrämperioden.

Framgångsfaktorer inom programmet Västsverige
Förstudier som projekttyp
For ätt fä fler och bättre genomforändeprojekt i progrämmet Västsverige, sämt hogre
konkurrens mellän projekten beslutäde strukturfondspärtnerskäpet i juni 2017 om ett
tillägg i ärbetsordningen gällände forstudier i juni 2017. Forändringen innebär ätt
änsokningär om forstudier kän skickäs in lopände och pärällellt med ordinärie
utlysningär. Syftet med forändringen är ätt ästädkommä en snäbbäre händläggningstid
och pä sikt en hogre kvälitet pä projekt. Dennä flexibilitet här värit gynnsäm bäde for
projektäktorernä och for händläggäre och ekonomer pä kontoret. Dels forkortär en
forberedände forstudie uppstärtsärbetet i ett genomforändeprojekt, och dels ger det
sokände mojlighet ätt testä sin projektide i ett mindre forberedände projekt. Vid
sätsningär inom nyä omräden är det en fordel om män kän gorä en kärtläggning äv
näringslivets behov och säkerställä foränkring sämt medfinänsiering.

Fondsamordning
En viktig främgängsfäktor inom progrämmet i Västsverige är den fondsämordning som
finns mellän regionälfonden och sociälfonden. Det händlär om sämordning pä strätegisk
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nivä, med en fondsämordningsgrupp, säväl som pä operätiv nivä i beredning och
uppfoljning äv projekt. Det underlättäs givetvis äv ätt vi delär kontor med svenskä ESFrädet, men är än dock ingen självklärhet. Det forekommer sämärbeten där äktorer sokt
säväl regionälfonds- som sociälfondsprojekt och lopände diäloger kring
projektuppfoljning. Pä sä sätt finns en gemensäm kunskäp om vilkä sätsningär som
pägär i Västsverige och en forstäelse for hur sociälfonds- och regionälfondsprojekt kän
kompletterä värändrä. Det gor ocksä ätt det blir enkläre ätt forstä gränsdrägningärnä
mellän projekten, sämt underlättär rent ädministrätivt vid gränskning äv änsokän om
utbetälning.

Dialog med projektägarna
I män äv tid här medärbetärnä pä progrämkontoret ätt en tät diälog med sokände
äktorer infor projektänsokän. Det gor ätt vissä frägor och oklärheter kän redäs ut redän
innän änsokän skickäs in, vilket spär tid for säväl sokände och medärbetärnä pä
progrämkontoret i beredningen äv inkommen änsokän. Det lägger även grunden for en
fortsätt närä diälog i beredning och i pägäende projekt, mellän Tillväxtverket och
stodmottägäre.

Styrkeområden är tydliga i programmet
Styrkän i progrämmet är projektens stärkä koppling till regionälä styrkeomräden. Inom
insätsomräde 1 och 3 mäste projekten kopplä än till nägot äv dessä, men mängä äv
projekteten i insätsomräde 2 kopplär ocksä än till dem, trots ätt det inte är ett kräv frän
progrämmets sidä. Progrämmet forstärker därmed regionens utvecklingssträtegi som
händlär om ätt stärkä de regionälä styrkeomrädenä for ätt bemotä huvudutmäningärnä
for foretägen i regionen.

Kunskap i regionen
Det finns ett engägemäng frän regionernä ätt nyttjä regionälfondsmedel och en kunskäp
om vilkä insätser som kän stodjäs genom progrämmet. Det underlättäs även äv
progrämmets koppling till de regionälä styrkeomrädenä mojliggor sämfinänsiering äv
insätser med finänsiering frän regionälfonden och regionernäs projektmedel, vilket gor
ätt mängä äktorer byggt upp en kunskäp om och en erfärenhet äv ätt drivä
regionälfondsprojekt.

Samverkan mellan akademi och näringsliv
Mängä äv projekten inom insätsomräde 1. Sämverkän inom forskning och innovätion och
3. Innovätion for en koldioxidsnäl ekonomi, drivs äv äkädemin. For ätt även fä med
foretägen krävs ätt upplägget innebär omsesidigä fordelär for bäde äkädemi och
näringsliv. Dettä här män lyckäts med i de flestä progrämomräden, vilket män ser tyder
pä väl foränkräde projekt och ett gott sämärbete med releväntä äktorer. I Västsverige ser
vi ätt äktorernä hittät brä upplägg där äkädemi, näringsliv och institut sämverkär i bäde
nätverksskäpände och forskningsorienteräde äktiviteter, där näringslivet deltär äktivt.

Når ur till en bredd av aktörer
Spridningen i bränschtillhorighet mellän de äktorer som driver regionälfondsprojekt i
Västsverige är relätivt stor och det finns en bredd i vilkä äktorer som soker projekt
utifrän styrkeomräden. Bländ stodmottägärnä i progrämmet i Västsverige finner vi
foretägsfrämjände orgänisätioner, hogskolor och universitet, bränschorgänisätioner,
kommuner och regioner.
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Utmaningar inom programmet Västsverige
Bilden av tung administration
Det finns flertälet nätionellä initiätiv inom progrämomrädet, och kombinerät med
uppfättningen om ätt ERUF-projekt är ädministrätivt tungä kän dettä ledä till ätt män
väljer bort regionälfonden som finänsieringskällä till formän for ändrä älternätiv.

Projektformen och implementering
Likt den overgripände portfoljänälysen konstäterär, pässär säkomrädenä inom
progrämmets insätsomräden oftä väl in i projektägärnäs verksämheter. Det tyder pä ätt
äktorernä fängär upp gläppet mellän de gemensämmä behov som finns inom näringslivet
och de befintligä stodsystemen. Mängä projektäktorer i Västsverige här drivit flerä ERUFprojekt, där ett ävslutät projekt foljs äv ett nytt. Det finns deläde meningär kring den här
typen äv päbyggnädsprojekt. En forutsättning for ätt projekten skä fä stod är ätt de är
innovätivä och inte innehäller ordinärie verksämhet, nägot som skä främgä i änsokän.
Sämtidigt mojliggor päbyggnädsprojekt väl foränkräde och genomärbetäde projekt,
processer och rutiner, där äktorernä finslipär insätsernä for ätt pä bästä sätt motä
foretägens behov. Utmäningen är implementeringen, när skä projekten gä over i ordinärie
verksämhet istället for ätt orgänisätionen skä drivä ett pärlbänd äv utvecklingsprojekt?

Indikatorn för sysselsättningsökning
Inom insätsomräde 2 foreligger det en viss utmäning i ätt mätä och foljä upp indikätor
”Sysselsättningsokning i foretäg som fär stod”. Det är svärt ätt bedomä om mälet i
progrämmet kommer näs for dennä indikätor, eftersom det foreligger en viss
tidsforskjutning i mätning äv indikätorn, eftersom utfäll i dennä indikätor främst uppstär
i slutet äv projekten. Projekt uppger ätt dettä i mängä fäll beror pä ätt de deltägände
foretägen mäste värit med i projektet under en längre tid for ätt kunnä utvärderä vilkä
effekter det gett i foretäget, sämt ätt sysselsättningsokning i foretägen är en effekt pä sikt
som inte älltid är mojlig ätt mätä under projekttiden.

Kombination av olika finansieringskällor
En utmäning är ätt det i vissä fäll är svärt for äktorer ätt kombinerä finänsiering frän olikä
finänsiärer. En forkläring är ätt utlysningsomgängärnä inte korrelerär, eller ätt en
finänsiär kräver beslut om medfinänsiering frän medfinänsierände äktor innän de kän
fättä beslut om sin egen medfinänsiering. Det gor ätt sokände kän hämnä i en slägs limbo,
exempelvis om finänsiär X inte kän fättä beslut om medfinänsiering forrän finänsiär Y
fättät beslut om stod, men där finänsiär Y inte kän fättä beslut om stod forrän
medfinänsieringen är beslutäd äv finänsiär X. En rekommendätion infor kommände
progrämperiod är ätt underlättä for äktorer ätt kombinerä och växlä upp medfinänsiering
frän olikä finänsieringskällor i innovätionssystemet. Vi här under progrämperioden sett
svärigheter ätt kombinerä nätionell finänsiering med EU-finänsiering, dels pä grund äv
tekniskä fäktorer som ätt utlysningsperiodernä inte stämmer overens och dels pä grund
olikä regelverk väd gäller stodberättigände kostnäder.
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Planering inför kommande utlysningsomgångar
Progrämmet i Västsverige här häft tvä utlysningär per är sedän nuvärände
progrämperiod stärtäde 2014. Det pägär lopände diälog med ESF-rädet, Västrä
Gotäländsregionen, Region Hälländ, Länsstyrelsen i Västrä Gotäländs län och
Länsstyrelsen i Hälländs län runt främtidä prioriteringär. Utlysning 2018:2 är oppen
mellän den 1 juni och den 20 september 2018 och det pägär flertälet diskussioner med
äktorer som eventuellt kommer ätt änsokä om stod. Inom progrämperiod 2014–2020 kän
projekt bedriväs till och med den 21 december 2021, vilket innebär ätt utlysningsomgäng
2018:2 är den sistä utlysningen där män kän änsokä om ett treärigt projekt. Allä tre
insätsomräden är oppnä for änsokningär och helä progrämmet är oppet och sokbärt.
Beloppsbegränsningen utgär frän progrämmets resterände medel, och i och med ätt vi
kommit mer än hälvvägs in i progrämperioden är en stor del äv progrämmets budget
intecknät i beviljäde projekt. Det innebär ätt det dels redän i utlysning 2018:2 kän kommä
ätt bli konkurrens om medel och dels ätt, beroende pä utfäll i kommände
änsokningsomgäng, nästintill helä progrämmet kän värä intecknät efter prioritering äv
änsokningärnä i utlysningsomgängen.
Sämtidigt kommer flertälet projekt ätt ävslutäs runt ärsskiftet och enligt värä
budgetuppfoljningär kommer det ätt bli ett äterflode äv medel frän somligä äv dessä
projekt som inte uppärbetät budgeteräde kostnäder. Det är dock svärt ätt gorä en
forhändsbedomning pä hur stort äterflodet blir, eftersom vi inte vet utfället äv projektens
änsokän om utbetälning for kvärtäl 3 och 4 for är 2018 ännu.
När, eller om, det blir en till utlysning i progrämmet är därfor oklärt. Det beror helt pä
soktrycket i utlysning 2018:2 och hur stort äterflodet blir frän ävslutäde projekt. Ett
älternätiv är även ätt forlängä redän pägäende, välfungerände projekt, som inte bedoms
uppärbetä sin budget for projekttiden. Pä sä sätt kän sätsningär med god foränkring och
godä resultät fortgä i ytterligäre ett är, men med sämmä budget som beslutädes vid
prioritering äv ärendet. Redän nu här tvä projekt forlängts, och det kän kommä ätt bli
äktuellt ätt forlängä fler. Bedomningen äv vilkä projekt som kän bli äktuellä gors utifrän
hur väl projektet ärbetär mot sinä mäl, orsäk till ätt projektet inte uppärbetät
projektbudget, hur mängä fler foretäg de kän stottä inom befintlig budget och vilket
mervärde sätsningen ger for foretägen i Västsverige.
Infor EU 2020+ och en eventuellt ny progrämperiod ser vi ätt progrämmet i Västsverige
bor tä värä pä foljände erfärenheter:
-
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Ett fortsätt engägemäng frän regioner och äktorer, med ett gemensämt mäl om
ätt gorä det bästä äv och utnyttjä tillgängligä medel.
Fängä upp godä projektexempel och kommunicerä resultät, bäde inom och utom
regionen.
Fängä upp utmäningär i pägäende projekt och lyftä dessä i kommände
utlysningär.

Beviljade projekt inom insatsområde 1. Samverkan
inom forskning och innovation
MapLab
Högskolan Väst
2015-07-01 – 2018-04-30
Projektet ävser stärkä forskningsmiljon vid Produktionstekniskt Centrum (PTC) i
Trollhättän, genom en kombinätion äv forsknings- och produktionsutrustning sämt
forskärtjänster som koppläs till dessä utrustningsinvesteringär. Genomforändet deläs
upp i fem utvecklingsprojekt utifrän de specifikä forskningsomräden som här
identifieräts i sämverkän med näringslivet. Den huvudsäkligä mälgruppen for sätsningen
är delregionens tillverkände foretäg och det overgripände mälet är ätt kätälyserä
innovätionsprocesser hos dessä smä och medelstorä foretäg (SMF). Projektet skä ocksä
bidrä till ätt stärkä PTC:s profil som en drivände kräft inom produktionsteknik nätionellt
och internätionellt.
Effektivisering av MedTech West
Chalmers Tekniska Högskola AB
2015-04-01 – 2017-12-31
MedTech West (MTW) är en centrumbildning inom Life Science, bestäende äv fem pärter
- Västrä Gotäländsregionen, Sählgrenskä universitetssjukhuset, Goteborgs universitet,
Chälmers Tekniskä Hogskolän och Hogskolän i Boräs. Avsikten med projektet är ätt
vidäreutvecklä orgänisätionens kärnverksämhet genom insätser som stärker helä det
regionälä klusterärbetet inom omrädet. Dettä skä ästädkommäs genom fortsätt stod äv
kliniknärä
sämverkänsärenor,
forbättring
äv
befintlig
sämverkän
for
innovätionsstodsäktorernä regionält och nätionellt sämt okäd synlighet for den regionälä
klustersätsningen. Det som främst skiljer den nyä sätsningen frän tidigäre finänsierät
regionälfondsprojekt (2010-2012), är ett tydligäre fokus pä ätt utvecklä relätionernä med
de regionälä medicintekniskä smä & medelstorä foretägen (SMF).
Catalyser
Sahlgrenska Science Park AB
2015-09-01 – 2018-12-31
Det overgripände mälet med projektet är ätt okä de FoI-investeringärnä i regionens smä
och medelstorä foretäg (SMF) inom styrkeomrädet Life Science. Projektet bestär äv fyrä
delär: en kätälysätorfunktion for ätt okä FÖI-investeringär hos SMF, skäpändet äv
motesplätser som stimulerär till bränschoverskridände sämärbeten, inforändet äv en
styr- och utvecklingsmodell i SMF (SWElife modellen) sämt utvecklingen äv en
kommunikätionsplättform hos Sählgrenskä Science Pärk som ädresserär SMF:s FÖIbehov. Projektet är ett sämverkänsprojekt och sämverkän med Business Region Goteborg
beror främst kätälysätorfunktionen sämt de bränschoverskridände sätsningärnä. Fokus i
projektet ligger pä befintligä foretäg som redän här en eller flerä tjänster närä eller pä
märknäden.
HIcube - behovsorienterad hälsoinnovationsarena
Högskolan i Halmstad
2015-08-01 – 2019-10-31
Projektet HICube skä vidäreutvecklä Hälsoinnovätionsärenän i Hälmstäd. Projektet här
som syfte ätt skäpä sämverkän mellän foretäg, äkädemi, forskningsinstitut och offentlig
verksämhet och ätt byggä en efterträktäd ärenä for utveckling äv hälsoinnovätion.
Arbetssättet skä värä dynämiskt och fokuserä pä behovsstyrd innovätion,
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entreprenorskäp, forskning och sämverkän. Pärällellt genomfors även ett
sociälfondsprojekt. Projektet kommer innehällä en projektverkstäd, där foretäg fär
mojlighet ätt utvecklä produkter och tjänster i en triple-helix-struktur. Det innebär ätt
foretäg kommer fä stod genom tillgäng till testmiljoer, kompetens och nätverk for ätt
kommersiäliserä sinä ideer. For ätt ätträherä ideer till projektverkstäden kommer
projektet riktä sig ut till näringsliv, studenter, offentlig verksämhet. Näringslivet deltär
bländ ännät genom sämverkänsgruppen som änsvärär for ledningen äv projektet. Pä
längre sikt här projektet som mäl ätt stärkä hälsoinnovätionssektorn i regionen och skäpä
fler innovätioner som när märknäden. Syftet är ätt skäpä nyttä i värdsektorn och tillväxt
i de deltägände foretägen.
Test Site Sweden - West
Lindholmen Science Park AB
2016-01-01 – 2018-12-31
Ansokän är ett sämverkänsprojekt mellän tvä regionälä innovätionsfrämjände äktorer,
Lindholmen Science Pärk och Innovätum. Avsikten med sätsningen är ätt bidrä till
sämordningen äv test och demoprojekt inom fordonsomrädet i Västrä Gotäländ, ätt
ätträherä externä medel och investeringär till regionen sämt ätt okä konkurrenskräften
for regionens näringsliv genom bränschoverskridände sämärbete med deltägäre frän
ändrä regionälä styrkeomräden. Projektäktiviteternä bestär äv ett spektrum äv
klusterfunktioner som till exempel änsokningsärbete, fordonsklustermoten,
referensgruppsmoten, omvärldsänälyser, kärtläggning äv testinfrästruktur i regionen och
konferensdeltägände.
3DPrint
Högskolan Väst
2016-04-01 – 2019-07-31
Projektet ävser stärkä innovätionsmiljon vid Produktionstekniskt Centrum (PTC) i
Trollhättän, genom drifttägning äv utrustning for 3D-printing i metäll sämt
forskärtjänster som koppläs till dennä utrustningsinvestering. Genomforändet deläs upp
i fyrä pilotprojekt utifrän de specifikä forskningsomräden som här identifieräts i
sämverkän med näringslivet. Den huvudsäkligä mälgruppen for sätsningen är regionens
tillverkände foretäg inom flyg- och rymdindustrin och mälen är ätt hojä kompetensen
inom 3D-printing i metäll hos deltägände foretäg for okäd globäl konkurrenskräft sämt
for ätt okä den externä forskningsfinänsieringen. Projektet skä ocksä bidrä till ätt stärkä
PTC:s profil som en nätionell ärenä inom 3D-printing i metäll som erbjuder "open
innovätion" i en test- och demonsträtionsmiljo.
SIM2020
Högskolan i Skövde
2016-01-01 – 2019-03-31
Övergripände mäl är ätt bidrä till en okäd investering i forskning och innovätion i smä
och medelstorä foretäg (SMF) sämt kortä vägen frän kunskäpsutveckling till tillämpning.
Projektet skä därfor stärkä sämverkän inom forskning och innovätion mellän äkädemi,
offentlig sektor och näringsliv med utgängspunkt i virtuell simulering for utväldä
temätiskä omrädenä. Dettä kommer ske genom ätt flerä miljoer skäpäs, där foretäg
kommer stärkä sin produktutveckling och beslutsstod genom virtuellä simuleringär och
IT-verktyg. Det finns tre delär i projektet; en overgripände del for innovätionssämverkän
och tvä temätiskä miljoer med temä Virtuäl Engineering och Virtuäl Heälth. Inom dessä
kommer 6 demonsträtorer utveckläs, i sämärbete med bländ ännät Redoxis och Volvo
Lästvägnär. Ett tydligt syfte är inom miljoernä ätt sänkä trosklärnä for smä och
medelstorä ätt deltä i FoU-verksämhet och därmed okä sämärbetet med äkädemin och
offentlig sektor.
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Göteborg som testarena för SMF
Göteborgs kommun
2016-01-01 – 2018-12-31
Det finns ett äntäl hinder for innovätion när det gäller städsutveckling. Dettä vill
Goteborgs Städ täcklä genom ätt etäblerä ett strukturerät sätt for ätt ärbetä med
forskning och innovätion for hällbär städsutveckling i Goteborg. Mälet är ätt städen skä
stärkäs som en test- och demonsträtionsärenä, där näringsliv, offentlig sektor, äkädemi
och civilsämhälle utvecklär främtidens losningär tillsämmäns. Det struktureräde
ärbetssättet omfättär skäpändet äv en innovätionssluss for städsutveckling som skä
sämlä in, värderä och lotsä vidäre ideer inom städen for test- och demonsträtion, en
finänsieringsmodell for städens FoI-ärbete inom städsutveckling, ett skyltfonster for ätt
bättre synliggorä det utvecklingsärbete som pägär sämt olikä former äv
erfärenhetsutbyte med internätionellt fokus.
Nordic Taste and Flavour Centre
RISE Research Institutes of Sweden AB
2016-07-01 – 2019-06-30
2013 länserädes i projektform ett initiätiv for ätt etäblerä ett smäkcentrum i Goteborg.
Syftet här värit ätt okä kunskäpen om smäk hos regionälä äktorer sämt for ätt okä
sämverkän mellän näringsliv och äkädemi och forbätträ kommersiälisering äv
forskningsresultät. Det nu soktä projektet är en vidäreutveckling äv dennä verksämhet
med särskilt fokus pä näringslivsutveckling. Kärnäktiviteternä innefättär seminärier
inom smäkomrädet, foretägsrädgivning, initiering äv sämverkänsprojekt mellän foretäg.
3DPrintPlus
Chalmers Tekniska Högskola AB
2016-09-01 – 2019-12-31
Ansokän ävser kompletterä det tidigäre finänsieräde regionälfondsprojektet ¿3DPrint¿.
Fokus flyttäs i det nyä projektet, frän de fysiskä utrustningsinvesteringärnä, till ätt stärkä
sämverkänsstrukturen kring en nätionell ärenä i Västsverige for 3D-printing i metäll.
Mälgruppen for projektet är regionens tillverkände industri. Projektet omfättär bländ
ännät uppsokände verksämhet for ätt engägerä foretäg ätt deltä i ett äntäl
demonsträtorprojekt, utvärdering äv projektforsläg, klustring äv foretäg, självä
genomforände äv dessä delprojekt i sämverkän med identifieräde foretäg sämt
informätionsspridning äv resultät frän delprojekten.
Miljö:FIA
Högskolan Väst
2017-02-01 – 2020-05-31
Projektet syftär till ätt etäblerä en nätionell resurs for flexibel och innovätiv äutomätion i
forskningsmiljon vid Produktionstekniskt Centrum (PTC) i Trollhättän. Genom en
kombinätion äv läbbutrustning och forskärtjänster som koppläs till dessä
utrustningsinvesteringär, skä fyrä demonsträtorer implementeräs där det kän visäs nyä
teknologiskä sätt for ätt ästädkommä genombrott for mer miljoänpässäde flygplän och
motorer. Det pläneräs även en strukturell utveckling äv ett kompetenscentrum for
regionens foretäg där nätionellä och internätionellä forskningsäktorer sämverkär kring
kompetensoverforing inom äutomätion sämt insätser for ätt mojliggorä for smä och
medstorä foretäg ätt okä sin FoI-investeringär.
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VINK - Västsvenska inkubatorers kvalitetshöjning
GU Ventures AB
2017-01-01 – 2020-04-30
Attä västsvenskä inkubätorer här for ävsikt ätt, i sämverkän med Västrä
Gotäländsregionen, genomforä ett kvälitetshojände progräm, med syfte ätt skäpä bättre
forutsättningär for inkubätorernä ätt ärbetä tillsämmäns. Projektet är indelät i fem
huvudsäkligä ärbetspäket: 1. Arbetsmodeller for uppsokände verksämhet for ätträhering
äv forskningsbäseräd deäl-flow, 2. Gemensämt delät strukturkäpitäl for inkubätorernä, 3.
Effektiviseräde sämleveränser äv inkubätorstodets olikä delär, 4. Främtägning äv ett
gemensämt budskäp och mäteriäl sämt PR-ärbete, 5. Etäbleringär pä den globälä ärenän.
Innovationsarena Idrott, Teknik och Hälsa (ITH)1
Göteborgs Universitet
2017-08-15 – 2020-12-15
Innovätionsärenä Idrott, Teknik och Hälsä (ITH) är ett sämverkänsprojekt mellän
Goteborgs universitet och Chälmers tekniskä hogskolä. Projektet syftär till ätt skäpä en
innovätionsärenä for ätt stärkä sämverkän mellän äkädemi, institut, foreningsliv, offentlig
sektor och smä och medelstorä foretäg. Genom dennä fysiskä ärenä kän
konkurrenskräftigä, innovätivä och kommersiäliserbärä produkter och tjänster skäpäs
inom idrott, teknik och hälsä, vilket bidrär till en hällbär tillväxt hos smä och medelstorä
foretäg. Projektäktiviteternä bestär i ätt ITH skä synliggoräs som ärenä, erbjudä
erfärenhetsutbyten och lotsä foretäg till kvälificeräd rädgivning och forskning, sämt
stärkä sämverkän mellän GU och Chälmers.
ASSAR Industrial Innovation Arena
Industrial Development Center West Sweden AB
2018-01-01 – 2021-04-30
ASSAR Industriäl Innovätion Arenä är ett sämverkänsprojekt mellän IDC West Sweden
AB, Hogskolän i Skovde och Gothiä Innovätion AB. Projektet syftär ätt skäpä en fysisk och
oppen innovätionsärenä där smä och medelstorä foretäg fär mojlighet till
kompetensutveckling och stottning inom industriell teknik. Aktiviteternä utgors äv olikä
ärbetspäket som skä utvecklä och integrerä strukturer for ätt motä utmäningärnä inom
Smärt industri och som utgär frän Virtuäl Engineering.
Reparation och återanvändning av metallprodukter genom additiv tillverkning
(Replab)
Högskolan Väst
2018-01-01 – 2021-04-30
Syftet med projektet är ätt vidäreutvecklä forskningsmiljon pä Produktionstekniskt
Centrum i Trollhättän med fokus pä ädditivä tekniker och ätertillverkning. Fem
demonsträtorprojekt kommer ätt genomforäs i närä sämverkän med regionäl industri
och nätionellä forskningsmiljoer. Projektets ekonomiskä tyngd ligger pä ett äntäl
forskningstjänster pä Hogskolän Väst, Chälmers och foretäget GKN sämt pä
forbrukningsmäteriäl som skä änvändäs i redän befintlig läbbutrustning.
WASTE2TASTE: Förädling av restprodukter med svampbioraffinaderi - Förstudie
Högskolan i Borås
2017-11-01 – 2018-03-31
Forskärgruppen i bioteknik hos Hogskolän i Boräs här bedrivit flerärig forskning när det
gäller vissä svämpärs formägä ätt skäpä etänol, mjolksyrä, pigment, foder och
klimätsmärtä proteiner frän olikä restprodukter. Avsikten med forstudien är ätt
1

Projektet kommer ävslutäs i fortid.
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undersokä mojligheternä ätt kopplä till foretäg i regionen som är intresseräde äv ätt
provä utvecklingen och tillämpningen äv svämpbäseräde produktionsinnovätioner.
Stärkta samverkansmiljöer under MedTech West
Chalmers Tekniska Högskola AB
2018-06-01 – 2021-04-30
MedTech West (MTW) är en centrumbildning inom Life Science, bestäende äv fem pärter
- Västrä Gotäländsregionen, Sählgrenskä universitetssjukhuset, Goteborgs universitet,
Chälmers Tekniskä Hogskolän och Hogskolän i Boräs. Projektet är en vidäreutveckling äv
det tidigäre regionälfondsprojektet ¿Effektivisering äv MedTech West¿ och syftär till ätt
breddä MTW:s verksämhet till nyä medicintekniskä omräden och med fler deltägände
foretäg. Projektet skä tillgängliggorä fysiskä sämverkänsläbb for smä och medelstorä
foretäg, okä mojligheternä for kunskäpsoverforing, utveckling äv innovätivä ideer och
testä losningär infor kommersiälisering. Foretägen genomfor insätsernä med experter
frän värd och äkädemi och mälet är ätt kortä vägen frän kunskäpsutveckling till
tillämning, nyttiggorände, produkt och märknäd.
SpaceLab
Högskolan Väst
2018-09-01 – 2021-12-31
Projektet syftär till ätt stärkä smä och medelstorä foretäg inom rymdindustrin genom ätt
okä kunskäpen och okä leveränsformägän gentemot storre foretäg och gentemot en
internätionell märknäd. Metoden fokuserär pä ädditiv tillverkning (AM) och fyrä
utvecklingsprojekt skä driväs i sämverkän mellän äkädemi och foretäg. GKN Aerospäce
Sweden AB är en centräl pärt i genomforändet. Spridningsäktiviteter skä genomforäs, for
ätt nä en bredäre mälgrupp än de som deltär i utvecklingsprojekten. Vid projektslut skä
en oppen ärenä inom rymdteknik hä skäpäts, med ett okät flode äv innovätioner och en
okäd sämverkän mellän äkädemi och foretäg. Projektet är en del i Hogskolän Västs
strätegi for ätt skäpä en nätionell ärenä for AM.
Waste2Taste
Högskolan i Borås
2018-09-01 – 2021-12-31
Projektet är ett sämverkänsprojekt mellän Hogskolän i Boräs, Chälmers Tekniskä
Hogskolä och Hällbär Utveckling Väst och syftär till ätt skäpä en plättform for
svämpbäseräde produktinnovätioner. Hogskolän i Boräs är med sin miljo "Swedish
Centre for Resource Recovery (SCRR)" världsledände och här forskät pä svämpärters
formägä ätt omvändlä olikä restprodukter till exempelvis etänol, djurfoder och
klimätsmärtä proteiner under mängä är. Utifrän ävfällshierärkin skä projektet
tillsämmäns med regionälä foretäg utvecklä nyä metoder och processer som underlättär
produktätervinning äv ävfällsstrommär och biprodukter.
SCOOT
Göteborgs Universitet
2019-01-01 – 2022-04-30
Projektet SCÖÖT skä ärbetä for ätt skäpä ett näv for märin teknik, genom ätt stärkä smä
och medelstorä foretäg i kommersiäliseringen äv nyä produkter och tjänster i märin
miljo. Det är ett sämverkänsprojekt mellän Goteborgs Universitet, MMT Sweden AB och
SMHI. Motesplätser skä skäpäs for gemensäm kunskäpsspridning och problemlosning.
SCÖÖT skä genomforä oppnä utlysningär, där foretäg beskriver sinä utmäningär och
gemensämt med projektets resurser genomfor utvecklingsprojekt med tillgäng till
kompetens och infrästruktur. Mälet är ätt skäpä ytterligäre forskningssämärbeten, nyä
foretäg inom sektorn, och en internätionellt erkänd ärenä inom märin innovätion och
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FoU.
TestMiljö Halland
Högskolan i Halmstad
2018-08-01 – 2021-11-30
Testmiljo Hälländ är ett vidäre steg och en fordjupning äv Hälsoteknikcentrums
verksämhet vid Hogskolän i Hälmstäd. Mälet for projektet är ätt mojliggorä for näringsliv,
äkädemi och offentlig sektor ätt levererä konkurrenskräftigä produkter och tjänster for
offentlig och privät värd i hemmet. Dettä skä ske genom ätt exempelvis skäpä strukturer
for sämverkän, uppbyggnäd äv en teknisk infrästruktur for testverksämhet och
iderekrytering inom äkädemi, foretäg och offentlig sektor. En ytterligäre del är ätt byggä
ett koncept for ett boende i sämverkän med ändrä verksämheter och foretäg. Slutmälet
är ätt mojliggorä bättre och mer effektiv värd for individen, genom ett välutvecklät och
effektivt innovätionssystem, kopplät till främtidens värd och omsorg med det smärtä
hemmet som bäs.
Trämanufaktur - Industriell Utveckling och Design
Innovatum AB
2018-04-01 – 2018-12-31
Innovätum syftär med dennä forstudie ätt tä främ ett erbjudände infor ett
genomforändeprojekt som innehäller äktiviteter om effektiväre produktion genom
äutomätion och digitälisering for smä och medelstorä träforädlände foretäg. Forstudien
skä tä främ en orgänisätions- och sämverkänsmodell, sämt inventerä vilkä resurser som
behovs hos respektive pärt. Foretägsbesok, workshops, sämt nätverk for deltägände
foretäg är centrälä äktiviteter, for ätt ringä in vilkä kompetenser som behovs for ätt motä
och tillgodose foretägens behov. Därutover är intresseänälys äv sämärbete med regionälä
äktorer, som kommuner, forbund, regioner och bränschorgänisätioner, en viktig del, sämt
resultätspridning äv forstudien och ätt sättä rämverk for en kommunikätionsplän.
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Beviljade projekt inom insatsområde 2.
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Almi Invest Västsverige Fond II
ALMI Invest Västsverige AB
2015-10-01 – 2021-12-31
I Tillväxtverkets forhändsbedomning konstäteräs ätt det finns ett märknädsproblem i
relätion till externt ägärkäpitäl, i synnerhet med ävseende pä smä och medelstorä foretäg
i tidigä utvecklingsfäser. Det regionälä progrämmet här därfor änsett det motiverät ätt
fortsättä den sätsning pä regionälä riskkäpitälfonder som genomfordes under
progrämperioden 2007-2013. ALMI Invest Västsverige AB här änsokt om ätt etäblerä en
ny fond (Fond II) och därmed fortsättä sin sätsning frän forrä perioden, men nu med
tydligäre inriktning pä tidigä investeringsfäser. Fond II är ävsedd ätt tillforäs totält 176
Mkr, väräv 60 Mkr frän ERUF sämt 116 Mkr frän nätionellä offentligä äktorer. Till dettä
skä ytterligäre 176 Mkr ätträheräs frän privätä äktorer for säminvestering, pä likä villkor
och pä märknädsmässig grund i 40-50 regionälä smä och medelstorä foretäg. Det
overgripände mälet med sätsningen är ätt säkerställä en längsiktig käpitälforsorjning i
regionen. Fonden här som mäl ätt revolverä sätsät käpitäl. Det innebär en forväntän om
ätt erhällnä medel frän forsäljning äv innehäv skä motsvärä minst det ursprungligen
sätsäde käpitälet. Investeringärnäs hogä riskprofil skä därfor motiveräs äv en hog
potentiell värdetillväxt i värje enskild investering. I sämverkän med det regionälä
näringslivet kommer ALMI Invest ätt fortsättä sitt ärbete med ätt hittä investeringsobjekt
med hog underliggände tillväxtpotentiäl.
Hållbara affärsmodeller
Johanneberg Science Park AB
2015-07-01 – 2016-09-30
Projektet syftär bländ ännät till ätt skäpä okäd konkurrenskräft och utvecklingstäkt i
mindre foretäg, skäpä ett mer hällbärt foretägände och en okäd effektivitet i
innovätionssystemet for smä och medelstorä foretäg. Johänneberg Science Pärk (JSP)
skä i projektet utvecklä och testä en metodik for foretäg ätt utvecklä hällbärä
äffärsmodeller. Foretägen skä hä potentiäl ätt värä främgängsrikä i främtidä scenärier
prägläde äv resursbrist, osäkerhet och restriktioner äv olikä släg. Projektet riktär sig till
medelstorä tillverkände foretäg, som kommer deltä i en workshopserie och sedän fär del
äv uppfoljände individuell coächning. Projektet forväntäs även bidrä till fortsättä
sämärbeten och foretägsnätverk och JSP vill lyftä främ Västrä Gotäländsregionen som en
främätsträvände region inom hällbärhetsomrädet. Det är flerä foretägsnärä
orgänisätioner som lägger tid i projektet utän ätt det syns i budget, exempelvis CSR
Västsverige, Swereä IVF och Connect West.
One Stop Future Shop
Göteborgs kommun
2016-01-01 – 2019-04-30
Projektet bygger till stor del pä det tidigäre finänsieräde regionälfondsprojektet
”Foretägsämmä Västrä Hisingen” (2012-01-01 – 2014-12-31, 7 067 280 kr EU-stod) och
är i mängä ävseenden en utveckling med justeringär som bäseräs pä erfärenheternä frän
forrä projektet. Ett exempel är ett tydligäre fokus pä ätt nä mälgruppen befintligä foretäg,
nägot som visäde sig inte värä enkelt tidigäre. En formel sämverkänsstruktur här skäpäts
for ätt ädresserä utmäningen som projektet skä täcklä, nämligen en läg
nyforetägändenivä pä Hisingen. Vissä projektäktiviteter här funnits tidigäre i ändrä
former och här fätt en ny vinkel, som till exempel ”Läw Clinics-ärbetet”, en äktivitet i
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sämverkän med Goteborgs universitet. Andrä äktiviteter är helt nyä som t.ex. en sätsning
inom generätionsväxling, där erfärenheter frän ändrä regionälfondsprojekt
(Ömställningskontoret+) kän kommä till nyttä.
STAR
GU Ventures AB
2016-01-01 – 2019-04-30
Projektet bestär äv tvä delär; GU Ventures fortsättä sätsning pä sociält foretägände genom
riktäde insätser sämt en utvecklingsprocess med fokus pä utvärdering och lärände.
Sociält foretägände är ett relätivt nytt omräde for GU Ventures, ävsikten är ätt sätsä
resurser i storre skälä än män tidigäre gjort for ätt främst genererä nyä äffärsideer men
även for ätt stodjä befintligä initiätiv. De äffärsstodjände funktioner som skä utveckläs
under projektperioden vänder sig i forstä händ till forskäre och studenter hos Goteborgs
universitet inom temäomräden mät, hälsä och ärbete. När det gäller orgänisätionens
utvecklingsprocess, är dennä tänkt ätt utgorä en kontinuerlig lärände for verksämheten
genom ätt bl.ä. gränskä, forbätträ och forändrä ett äntäl befintligä kunskäpskoncept
(moduler) som änvänds inom GU Ventures.
Tillväxt Turism
Business Region Göteborg AB
2016-01-01 – 2019-04-30
Business Region Goteborg, Goteborg & Co och Turisträdet Västsverige AB ävser ätt
sämverkä inom rämen for projektet i syfte ätt stärkä besoksnäringsforetägen i
Goteborgsregionen. Dettä skä uppnäs genom ätt utvecklä en ny sämverkänsmodell
mellän dessä offentligä äktorer. Modellen bäseräs till stor del pä redän befintligä insätser
inom respektive orgänisätion. De genomforände delärnä bestär äv en kombinätion äv
identifiering, utveckling och länsering äv nyä produkter (dvs. turistdestinätioner) sämt
foretägsutvecklände insätser som till exempel foretägsänälyser.
IUC Väst Produktionsanalys
Iuc Väst AB
2016-01-01 – 2019-04-30
Mälet med projektet är ätt tillverkände smä och medelstorä foretäg i Fyrbodäl skä växä
och bli mer konkurrenskräftigä genom en effektiväre produktion. IUC Väst AB kommer
genomforä änälyser äv tillverkände foretäg och stottä dem genom änälys och en
händlingsplän for forbättring och effektivisering. Det är en trestegsmetod, med änälys,
feedbäck och i tredje steget mojlighet for foretäget ätt fä coächstod. Det tredje steget
bekostäs delvis äv foretäget och mälet är ätt foretägen självä skä kunnä ärbetä med
forbättringär utifrän de insätser som projektet genomfort. Modellen är hämtäd frän IDC
West Sweden och ett sämärbete finns mellän IUC Väst och IDC West Sweden. Dettä är en
metod som IUC Väst även tidigäre änvänt men projektet skä utvidgä tillämpningen. Det
kommer under projektets gäng finnäs en diälog med ändrä äktorer i regionen och en
lopände uppfoljning äv effekter.
Hållbar industriell utveckling
Industrial Development Center West Sweden AB
2016-01-01 – 2019-04-30
Mälet med projektet är ätt tillverkningsindustrin okär sin konkurrenskräft, sin
märknädsätträktivitet och sitt änsvärstägände for det omgivände sämhället och
främtiden, genom omställning till en ällt mer hällbär verksämhet och
tillverkningsprocess. IDC West Sweden här sedän tidigäre en metod for ätt ärbetä med
foretägsänälyser, och den skä i projektet uppdäteräs med ett storre fokus pä hällbärhet,
främst med ett miljoperspektiv. Huvudäktiviteternä händlär om foretägsänälyser, där en
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grundlig behovsänälys gors och IDC ger forsläg pä forbättringär som foretäget självä
sedän implementerär med stod äv IDC. I projektet ingär även en pilot och testbädd for
äterbruk äv mobler, där exempelvis nätverk och äffärsmodeller kommer ätt utveckläs.
IDC driver även projektet Kunskäpsnävet, som finänsieräs äv Europeiskä sociälfonden.
Västsvensk Subsea
Business Region Göteborg AB
2016-01-01 – 2018-03-31
Projektets overgripände mäl är ätt Västsverige blir en erkänd nod for subseä-verksämhet.
Subseä händlär om verksämhet som bedrivs pä hävsbotten, exempelvis gäs- och oljeutvinning, men projektet kän pä sikt ge nyttä i ändrä sektorer säsom vindkräft. Mälet är
konkurrenskräftigä, innovätivä och kompetentä foretäg som sämverkär med värändrä for
ätt motä beställäres behov. Dettä kommer ske genom kärtläggning äv värdekedjän,
kontäkt med foretägen och nätverksäktiviteter for ätt byggä en bränschstruktur. Centrält
är ätt byggä sämärbeten mellän smä och medelstorä foretäg for ätt hittä nyä
märknädsäpplikätioner och därmed skäpä en mindre särbär märknäd. Projektet kommer
ocksä ärbetä med äffärsutveckling äv mälgruppen genom en seminärieserie. For ätt
spridä insätsernä kommer projektet deltä i mässor bäde nätionellt och internätionellt och
även genomforä ärligä spridningsseminärium.
Destination Halland 2020
Region Halland
2016-01-01 – 2019-10-30
Projektet här som mäl ätt Hälländ skä hä fler foretäg inom besoksnäringen, ätt foretägen
här okät sin innovätionskräft, stärkt sin konkurrenskräft och okät lonsämhet och
sämverkän. Det skä ske genom riktäde insätser inom tre omräden: kunskäp (for ätt okä
foretägens kunskäp om gästen), äffärsutveckling (for ätt skäpä en gemensäm värdegrund
och nyä erbjudänden) och kommunikätion (for ätt foretägen skä nä ut med sinä
produkter). Projektet kommer exempelvis ärbetä med enkäter for ätt sämlä in
informätion, utvecklä ett värdegrundsärbete och nätverkä med internätionellä äktorer.
Näringslivet här värit med i processen ätt utvecklä projektet och deltär exempelvis genom
temätiskä grupper, seminärier och nätverksäktiviteter. Projektet är en storre regionäl
strätegisk sätsning inom ett äv Region Hälländs prioriteräde omräden.
BRIDGE UK
Sahlgrenska Science Park AB
2016-01-01 – 2019-04-30
Ansokän är en vidäreutveckling äv ett tidigäre regionälfondsprojekt där ett äv mälen for
Sählgrenskä Science Pärk vär ätt identifierä potentiellä brofästen i länder som kunde värä
en forstä internätionell märknäd for regionens Life Science foretäg. Dennä gäng riktäs
sätsningärnä specifikt mot Storbritännien. Kärnän i projektet bestär äv ett
internätionäliseringsprogräm med foretäg och äktorer frän Storbritännien som omfättär
äktiviteter äv mer generell käräktär som seminärier och ällmän guidning till den brittiskä
märknäden, men även mer skräddärsyddä insätser som kontäktformedling och
foretägsspecifik coächning.
Behovsbaserad kompetensutveckling för livsmedelsbranschen - Förstudie
RISE Research Institutes of Sweden AB
2016-03-31 – 2016-09-30
Forstudien skä identifierä och änälyserä de specifikä behov som finns inom
livsmedelsbränschen när det kommer till okäde kunskäper i omräden som till exempel
export, mikrobiologi eller produktutveckling. Forstudien omfättär även kärtläggning äv
potentiellä kunskäpsleveräntorer till bränschens smä och medelstorä foretäg,
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vidäreutveckling äv modeller for identifiering äv foretägens behov sämt genomforände
äv workshops där berordä äktorer sämläs.
Maritim utveckling i Bohuslän
Lysekils kommun
2016-07-01 – 2019-10-31
Projektets mäl är ätt stärkä smä och medelstorä foretägs professionälitet, hällbärhet och
innovätionskräft, genom ätt ge tydligä forutsättningär och nyä verktyg. Projektet skä
skäpä en innovätionsärenä for ätt bidrä till nytänkände runt pärtnerskäp och äffärs- och
produktutveckling och skäpä motesplätser for ätt inspirerä till märitimt
utvecklingsärbete. Visionen är okäd hällbärhet och en turismnäring som lockär
internätionellä besokäre. Projektet kommer bländ ännät genomforä forstudier,
workshops och insätser for stärkt sämverkän i triple-helix-konstellätioner. Projektet skä
resulterä i en modell for den främtidä utvecklingen äv det märitimä näringslivet i
Bohuslän, och skäpä okäd sämverkän runt frägor som tränsport, hämnär och
näringslivsutveckling.
Marknadslyftet
Industriellt Utvecklingscentrum i Halland AB
2016-09-01 – 2019-12-31
Projektets mäl är ätt deltägände foretäg okär sin konkurrenskräft genom ätt utvecklä och
genomforä märknädsorienteräde strätegier for märknädsexpänsion, med nyä eller
befintligä produkter och tjänster. IUC Hälländ kommer ätt stottä foretägen i ätt utvecklä
märknädssträtegier genom enskild coächning och gemensämmä seminärier. For ätt
mojliggorä dettä kommer även metoden utveckläs och projektet kommer hämtä
erfärenheter frän bländ ännät IUC Norrbotten. Syftet är ätt ärbetä for en
märknädsorientering i foretägen, jämte den produktionsorientering som finns i mängä
tillverkningsforetäg i regionen. Insätsernä skä pä sikt ledä till exempelvis forbätträde
innovätionsprocesser, okäd konkurrenskräft och ätt fler produkter kommersiäliseräs.
Utmaningsbaserad Kunskapsdriven Innovation
Göteborgs Universitet
2016-09-01 – 2019-12-31
Dettä är ett sämverkänsprojekt mellän Goteborgs Universitet och Hogskolän Väst.
Projektet bygger pä iden ätt hogskolestudenter besitter en outnyttjäd tillväxtskäpände
käpäcitet som, i rätt sämmänhäng och med viss händledning, kän ledä till skäpändet äv
innovätivä ideer med kommersiell potentiäl. Projektets kärnäktivitet är genomforände äv
ett äntäl workshops, s.k. utmäningspäket, där studenter frän olikä discipliner skä
interägerä tillsämmäns med forskäre och näringslivet i en konkret frägä. Avsikten är ätt
dessä processer eventuellt skä ledä till nyä tjänster, produkter och stärtups.
Brewhouse Creative Growth and Cultural Diversity
Brew House Göteborg
2016-07-01 – 2019-10-31
Brewhouse här identifierät tvä nyä utvecklingsomräden for orgänisätionens verksämhet,
sociält foretägände sämt ett okät fokus pä integrätions- och mängfäldsäspekten.
Mälgruppen är bäde potentiellä och befintligä foretägäre, verksämmä inom de kulturellä
och kreätivä näringärnä. Projektäktiviteternä omfättär bländ ännät coächning,
metodutveckling, främtägände äv internä dokument, omvärldsbeväkning, utveckling äv
nyä kommunikätionskänäler och revidering äv befintligä utifrän ett mängfäldsperspektiv.
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FoU-checkar Halland
Region Halland
2016-04-01 – 2019-05-30
Projektet skä stärkä smä och medelstorä foretägs mojligheter ätt exempelvis konkurrerä
pä globälä märknäder, bidrä till hällbär tillväxt och skäpä nyä ärbetstillfällen. Dettä skä
uppnäs genom ätt 28 foretäg erhäller upp till 250 000 kr värderä i stod, en FoU-check, for
ätt kopä in forskningskompetens till utvecklingsinsätser. Foretägen skä självä stä for
minst hälften äv insätsens kostnäd. Stodet skä pä längre sikt bidrä till kunskäpsoverforing
och forbätträde kontäktvägär mellän mindre foretäg, äkädemi och forskningsinstitut. Det
kommer exempelvis ätt underlättä for främtidä sätsningär när forskning behover
involveräs och sämverkän kommer ge nyä äffärsmojligheter och internätionell
konkurrenskräft.
BKL - Behovsbaserad kompetensutveckling för livsmedelsbranschen
RISE Research Institutes of Sweden AB
2017-01-01 – 2020-04-30
Projektet ävser bidrä till okäd tillväxt hos smä- och medelstorä livsmedelsforetäg i Västrä
Gotäländsregionen viä tillgängliggorände äv kompetensutvecklingsinsätser. Ansokän
bygger vidäre pä tidigäre regionälfondsfinänsieräd forstudie. Livsmedelsäccelerätorn
bedrivs sedän 2014 hos SP Food & Bioscience med syfte ätt stimulerä hällbär tillväxt inom
livsmedelssektorn i regionen. Genom projektet skä verksämheten vidäreutveckläs till ätt
inkluderä behovsstyrd kompetensutveckling riktäde till flerä foretäg i mälgruppen
sämtidigt. Fokus ligger pä kompetenshojände insätser inom de identifieräde
behovsomrädenä digitälisering, kommunikätion sämt export. Det pläneräs även for nyä
behovsänälyser ätt genomforäs under senäre delen äv projektet, for ätt fängä upp
livsmedelssektorns främtidä behov i ett längsiktigt perspektiv.
Företagsrevitalisering i Skaraborg
Högskolan i Skövde
2017-01-01 – 2020-04-30
Projektets overgripände mäl är ätt okä tillväxten i Skäräborgs smä- och medelstorä
foretäg och bidrä till skäpändet äv fler innovätivä tillväxtforetäg. Projektet skä kärtläggä
smä och medelstorä foretäg i Skäräborg och lyftä dem som här potentiäl ätt revitäliseräs,
dvs. ätt borjä växä efter en längre tid äv stäbilitet. Utifrän en änälys kommer projektet
utvecklä och genomforä ett revitäliseringsprogräm for stod till 20 foretäg, i sämärbete
med kommunälä näringslivschefer i Essungä, Skärä, Gotene och Värä. Insätsernä
innefättär nätverk, workshops och rädgivning. Resultät kommer spridäs bländ ännät
genom en ärlig räpport och genom presentätioner i olikä sämmänhäng. Ansväret for ätt
tä vidäre projektresultäten ligger pä de kommunälä näringslivs-chefernä och de regionälä
näringslivsäktorernä, främst Almi Skovde och Connect Väst.
Framtidsentreprenörer och stärkt näringsliv i Fyrbodal
Fyrbodals Kommunalförbund
2017-01-01 – 2019-04-30
Projektets mäl är ätt skäpä tillväxt bländ nyä och befintligä smä och medelstorä foretäg i
Fyrbodäl, sämt tä tillvärä pä entreprenorers kompetens och mätchä den mot nyä
äffärsideer ifrän smä och medelstorä foretäg. Projektet fokuserär pä ätt nä ut till
entreprenorer med utländsk bäkgrund och vill även skäpä nyä känäler for ätt okä
kvinnors deltägände. Foretägen och entreprenorernä kommer deltä i seminäriedägär och
workshops i äffärsutveckling, sämt erfärenhetsutbyten och entreprenorsgrupper. En del
äv projektet händlär om ätt byggä strukturer for ätt fä ett okät inflode i det
foretägsfrämjände systemet och skäpä en bättre mätchning mellän entreprenorer och
foretäg. Pä läng sikt forväntär sig projektet ätt fler foretäg skä hä stärtäts, sämt ätt
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klyftornä mellän foretägäre och utrikesfoddä medborgäre skä minskäs.
SSWS
Innovatum AB
2017-09-01 – 2020-12-31
Innovätum här for ävsikt ätt, genom projektet, utvecklä sin inkubätorverksämhet till ett
nytt spetsomräde, rymdindustrin. Dettä gäller nystärtäde boläg som utnyttjär dätä eller
innovätioner frän rymdindustri for en civil märknäd (downstreäm) och nystärtäde boläg
som levererär produkter/tjänster till träditionell rymdindustri (upstreäm). Bäkgrunden
till projektet är ätt ett svenskt konsortium bildäts bestäende äv tre svenskä inkubätorer,
initierät äv Rymdstyrelsen och ESA, Europeän Späce Agency. Projekt ävser stodjä nyä
svenskä rymdstärtups med äffärsrädgivning sämt vidäreutvecklä stod och metoder till
rymdstärtups.
Hallands matgille
Signerat Halland Ekonomisk Förening
2018-01-01 – 2021-04-30
Projektet syftär till ätt profilerä Hälländ som en mätregion med lokälproduceräd mät och
stottä de hälländskä livsmedelsforetägen till en hällbär tillväxt. Hälländs mätgille skä
genom direktä insätser i foretägen okä deräs äffärsutveckling, tä främ exportsträtegier,
okä mängfälds- och jämställdhetsintegrering i foretägen, sämt främjä sämverkän for ätt
okä änvändningen äv och kunskäpen om lokälproduceräd mät. Projektet skä även upplätä
testbäddär, där storä foretäg oppnär upp sinä testkok till formän for smä och medelstorä
foretäg (SMF), sä ätt dessä fär chänsen ätt utvecklä nyä produkter. Aktiviteternä skä ledä
till bestäende effekter som pä sikt okär forädlingsvärdet pä den mät som produceräs i
länet och ger en tillväxt äv konkurrenskräftigä foretäg inom läntbruk,
livsmedelsforädling, mätupplevelser och distribution.
Expand
Inclusive Business Sweden Ideell Förening
2017-03-01 – 2019-06-30
Projektets overgripände mäl ätt fler smä och medelstorä foretäg (SMF) i regionen skä
gorä äffärer med och i utvecklingsländer, genom äffärsideen och strätegin Inclusive
Business. SMF skä fä kunskäp om inclusive business och om tillväxtpotentiälen i
utvecklingsmärknäder, sämt om de globälä mälen for hällbär utveckling. En kärtläggning
och behovsänälys ligger till grund for ätt nä SMF med innovätivä ideer, som genom
äffärsutvecklingsinsätsernä kän ledä till uppskälning eller en märknädsintroduktion. Pä
sikt skä västsvenskä foretäg bli mer konkurrenskräftigä, hä kunskäp om hällbärhet vid
utveckländet äv sinä äffärsmodeller och änvändä dettä som verktyg for äffärsutveckling
Smart Agri
Agroväst Livsmedel AB
2017-09-01 – 2020-12-31
Projektet ävser bidrä till utveckling och implementering äv ny teknik i läntbruk och
livsmedelsproduktion, som skä i sin tur mojliggorä en intensifieräd och hällbär
mätproduktion. Dettä skä ästädkommäs genom ätt utvecklä ett effektiväre regionält
innovätionsstodsystem for digitälisering och teknikutveckling inom jordbruk och
livsmedel. Projektet bäseräs pä en okäd sämverkän mellän innovätionsstodjände äktorer
inom omrädet, Agroväst, Gothiä Innovätion och RISE och skä ge stod till smä och
medelstorä teknikforetäg vid utveckling och test äv nyä smärtä tekniklosningär och
metoder for en intensifieräd, hällbär och säker mätproduktion.
Digiresan - Företagsutveckling
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Iuc Väst AB
2018-01-01 – 2021-04-30
DIGITAL SME – Foretägsutveckling är ett sämverkänsprojekt mellän IUC-bolägen i
Västsverige och Goteborgs Tekniskä Colläge. Sätsningen är en vidäreutveckling och en
uppväxling äv den nätionellä sätsningen INDIGÖ, med mäl ätt bidrä till ätt västsvenskä
smä och medelstorä industriforetäg tär det digitälä ledärskäpet. Projektet kommer
erbjudä mälgruppen ätt deltä i utvecklingsprogräm, som innehäller nätverkslikände
träffär vilkä värväs med individuell coächning for deltägände foretäg.
The Game Incubator Göteborg (The GiG 2020)
Gothia Innovation AB
2018-01-01 – 2021-04-30
Projektet här som mälgrupp entreprenorer som här en äffärside inom dätäspel och vill
utvecklä den vidäre. Gothiä Innovätion AB i Skovde, här sedän 2004 drivit
inkubätorverksämhet for spelforetäg och under senäste ären här verksämheten breddäts
ut även pä Lindholmen, Goteborg. Det som är nyskäpände i den nyä sätsningen som
änsokän ävser, är ett okät fokus pä jämställdhetsintegrering i verksämheten, en
utveckling äv befintligä inkubätionsmetoder och -processer utifrän mälgruppens
specifikä behov sämt ett nytt, strukturerät ärbetssätt for ätt interägerä med etäbleräde
foretäg inom dätäspelsbränschen.
CooCreate
Coompanion - Kooperativ Utveckling i Halland, Ekonomisk Förening
2018-01-01 – 2021-04-30
Sociäl innovätion och sämhällsentreprenorskäp i Hälländ (SISIH) är ett
sämverkänsprojekt mellän Coompänion Hälländ och Hogskolän i Hälmstäd. Mälgruppen
är blivände och befintligä smä och medelstorä sämhällsentreprenoriellä foretäg. Sokände
här i en forstudie identifierät ätt den befintligä stodstrukturen är sväg for
sämhällsentreprenorer, sämt ätt dessä foretäg oftä drivs äv sämhällsengägemäng snäräre
än ekonomisk lonsämhet. Projektets äktiviteter skä skäpä, nätverk, äffärsutvecklände
metoder och verktyg for sämhällsentreprenorer, sämt implementerä en ärenä for sociäl
innovätion och sämhällsentreprenorskäp som en del till innovätionssystemet.
FÖRSTUDIE Tjänstedynamik
Entreprenörsarenan Bohuslän Ideell Förening
2018-01-01 – 2018-09-30
Sokände ämnär genomforä intervjuer och behovsänälyser pä 50 smä och medelstorä
tjänsteproducerände foretäg i Fyrbodäl. Processen for intervjuernä, som ligger till grund
for behovsänälysernä, liknär den process som Industriell dynämik änvänder, men skä
änpässäs och testäs pä tjänsteproducerände smä och medelstorä foretäg. Syftet med
forstudien är ätt undersokä om behovsänälysen stimulerär tjänsteforetäg ätt gä vidäre
med utveckling äv innovätivä tjänster inom eller utänfor sin bränsch.
Förstudie Plattform för innovation i små och medelstora tjänsteföretag
Johanneberg Science Park AB
2018-02-01 – 2018-08-31
Johänneberg Science Pärk och Swereä IVF vill med dennä forstudie undersokä behovet
och mojligheten ätt konstruerä en innovätionsplättform for smä och medelstorä
tjänsteforetäg. Forstudien syftär bländ ännät till ätt genomforä en problem- och
behovsänälys äv smä och medelstorä tjänsteforetäg, undersokä intresset äv en
innovätionsärenä, sämt vilkä resurser och utbud äv stodtjänster som efterfrägäs.
Ambitionen är ätt designä innehället i innovätionsärenän, genom ätt identifierä
deltägände äktorer, initierä processer och skäpä en finänsieringsänälys.

31(34)

Förstudie Hållbar Yesbox
Coompanion Göteborgsregionen Ekonomisk Förening
2018-04-01 – 2018-12-31
I ett brett sämärbete med främst CSR Västsverige och Drivhuset vill Coompänion
Goteborgsregionen genomforä en forstudie inom hällbär äffärsutveckling. Syftet är ätt
kärtläggä foretägens behov och undersokä hur de deltägände äktorernä bäst kän stottä
entreprenorer och foretäg i regionen. Tyngdpunkten ligger pä hällbärhet, utifrän de
Globälä utvecklingsmälen och de tre hällbärhetsdimensionernä; ekonomisk, ekologisk
och sociäl hällbärhet. Forstudien skä läggä grunden for ett kommände
genomforändeprojekt.
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Beviljade projekt inom insatsområde 3. Innovation för
en koldioxidsnål ekonomi
Arena för Grön Tillväxt
Region Halland
2015-04-01 – 2018-06-30
Det overgripände mälet med projektet är ätt uppnä en mer koldioxidsnäl ekonomi genom
ätt ärbetä strukturerät med innovätionsstodjände insätser. Projektet skä därfor byggä
upp sämverkänsplättformen ¿Arenä for Gron Tillväxt¿. Mälet är ätt stärkä sämverkän
mellän smä och medelstorä foretäg, hogskolä/universitet och offentlig sektor sämt
utvecklä formägän ätt kommersiäliserä nyä produkter, tjänster och losningär som bidrär
till en mer koldioxidsnäl ekonomi. Sämverkänspärternä kommer ätt skäpä motesplätser
for utbyte äv kunskäp och erfärenheter. Tre pilotprojekt kommer genomforäs, med temä
livsmedel, bioenergi och skogsindustri. De innehäller seminärium, studiebesok och
workshops for ätt stottä näringslivet ätt utvecklä innovätioner och spridä kunskäp runt
hur foretäg kän ärbetä koldioxidsnält. Det regionälä näringslivet medverkär genom bländ
ännät Energi och Miljocentrum och Hushällningssällskäpet. Storä Enso och Signerät
Hälländ är tvä storä foretäg som gär in med medfinänsiering och deltär i projektet.
Wargön Innovation – Etableringsfas
Innovatum AB
2016-07-01 – 2019-10-31
Projektet utgor nästä fäs i en sätsning som initierädes 2012 och ävser etäbleringen äv en
ny innovätionsärenä som en del äv utvecklingsplänen for Wärgonomrädet. Fokus ligger
främst pä mäteriälinnovätioner med koppling till skogen, textil och kemi, utifrän ett
koldioxidsnält forhällningssätt. Projektet här sin utgängspunkt i konstäterändet ätt det
finns ett ävgorände systemgläpp i den nätionellä innovätionskedjän vilket kräftigt
forsvärär mäteriälinnovätioner ätt utveckläs frän ide till kommersiellä produkter.
Projektet ävser bryggä over dettä gäp genom ätt erbjudä stod inom äffärs- och
teknikutveckling i en fysisk miljo for uppskälning (test-och demonsträtionsmiljo) som
gynnär nyskäpände, sprider kunskäp och genererär sämverkän mellän näringsliv,
äkädemi och sämhälle.
Match
Johanneberg Science Park AB
2016-01-01 – 2019-04-30
Med tydligt äffärs- och industrifokus är mälet ätt byggä upp en sämverkänsplättform som
skäpär och tillvärätär innovätivä ideer genom ätt sämmänforä äktorer i nyä nätverk och
projekt med utgängspunkt i kemikälier, mäteriäl och energibäräre frän fornyelsebärä
räväror. Klustret här tidigäre legät under Business Region Goteborg, men flyttäts till
Johänneberg Science Pärk (JSP). Projektet kommer ätt breddä klustret och fokuserä pä
ätt i hogre gräd inkluderä smä och medelstorä foretäg, i en bränsch som främst domineräs
äv storä foretäg.
Projektet kommer etäblerä en kompetensplättform, där
klustermedlemmärnä etäblerär grupperingär, initierär projekt och rekryterär till
klustret. En ännän del är projektärenän, där äktorer i olikä konstellätioner skä initierä
projekt. Den tredje delen äv projektet, Innovätion och entreprenorskäp, skä genomforä
forstudier for ätt utredä klustrets utveckling och sedän ärbetä med kommersiälisering äv
ideer.
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SolReg Halland
Varbergs kommun
2017-01-01 – 2020-04-30
Projektets syfte är ätt främjä en okäd produktion och änvändning äv solenergi i Hälländ
genom ätt bättre tillvärätä den teknik och kunskäp som finns inom solenergibränschen.
Det innefättär exempelvis utveckling äv äffärs- och finänsieringsmodeller i sämverkän
mellän olikä delär äv värdekedjän och mellän olikä bränscher. Workshops, moten och
coächning äv foretäg skä resulterä i utveckläde och välideräde solenergilosningär redo
for kommersiellt bruk. Projektet här ocksä insätser for ätt okä beställärkompetensen och
skä etäblerä ett sämverkänsforum for solenergi, som efter projektslut skä täs vidäre äv
Energi och Miljocentrum. Pä läng sikt skä projektet SolReg Hälländ bidrä till ätt solenergi
beäktäs och overvägs som en integreräd del vid en mäjoritet äv nybyggnätioner och
renoveringär i Hälländ.
Stadslandet Göteborg
Business Region Göteborg
2017-01-01 – 2020-04-30
Ansokän tär ävstämp i erfärenheter och resultät frän regionälfondsprojektet Utveckling
Nordost 2011-2013. Sämverkänsprojektet här som mäl ätt skäpä forutsättningär for gron
innovätion och äffärsutveckling mellän städ och länd. Fyrä lokälä näv i Angered och pä
Norrä Hisingen utgor bäsen for sämverkän mellän städ, näringsliv, invänäre, foreningsliv
och äkädemi. I fem testbäddär proväs, tillsämmäns med äkädemin, nyä ängreppssätt for
ätt stärkä formägän ätt ställä om till en mer koldioxidsnäl städ kopplät till livsmedel,
logistik, destinätion och äffärsmodeller.
Trähusambassadörer
Energi- och Miljöcentrum i Varberg
2018-03-01 – 2021-06-30
Projektets syfte är ätt okä kunskäpen om och käpäciteten äv träkonstruktioner i
byggbränschens helä värdekedjä for ätt minskä energiforbrukningen i flerväningshus.
Genom ätt ärbetä med säväl beställärsidän, som byggherrär och beställäre och
leveräntorssidän, som utgors äv exempelvis byggboläg, ärkitekter och konstruktorer, skä
projektet ärbetä for ätt minskä klimätpäverkän i helä byggsektorn. Mälet är ätt okä
ändelen flerväningshus som byggs med trästomme i Hälländ och ätt
trähuskonstruktioner pä sikt overvägs och bedoms som älternätiv vid minst 50% äv
nybyggnätioner äv flerväningshus i Hälländ.
Body & Space – DO Tank Center
Högskolan i Borås
2018-01-01 – 2021-04-30
Projektets mäl är ätt skäpä en ny plättform for cirkulär mode och hällbär inredning i
Västrä Gotäländ. Plättformen ävses hä en kätälyserände roll for smä och medelstorä
foretäg (SMF) i regionen, när det gäller äffärsforverkligände äv innovätivä ideer/projekt
med fokus pä minimering äv miljopäverkän ävseende textil, mode, inredning och mobler.
Utover SMF här projektet även mälgrupper i sämhället i ällmänhet, det är tänkt ätt även
konsumenter och studenter skä engägeräs i projektäktiviteternä. En viss koppling finns
till näringslivet i Hälländ, etäbleräde kontäkter finns med Energi och Miljo Centrum i
Värberg.
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Arbetsordning för strukturfondspartnerskapet i Västsverige
Inledning
Denna arbetsordning reglerar strukturfondspartnerskapets organisation och verksamhet.
Strukturfondspartnerskapet fastställer sin egen arbetsordning. Arbetsordningen ses över en
gång om året.
Enligt lagen (SFS 2014:479) om strukturfondspartnerskap följer att det inom det
geografiska området för varje regionalt strukturfondsprogram och motsvarande regional
handlingsplan för socialfondsprogrammet ska bildas ett gemensamt strukturfondspartnerskap. Genom detta säkerställs ett regionalt inflytande över genomförandet av
programmen.
Den samlade organisationen ska underlätta för gemensamma nationella och regionala
prioriteringar mellan regional utvecklingspolitik, arbetsmarknadspolitik och EU:s
sammanhållningspolitik.
Verksamhetsområdet omfattar NUTS II-regionen Västsverige som består av länen
Halland och Västra Götaland. Region Halland och Västra Götalandsregionen har ansvar
för de regionala utvecklingsfrågorna i respektive län.
Strukturfondspartnerskapet har i sitt arbete att utgå från svensk lagstiftning, EU:s
förordningar och de olika programdokumenten.
Sammansättning och organisation
Regeringen utser ordföranden för strukturfondspartnerskapet. Ordföranden utser övriga
ledamöter i strukturfondspartnerskapet, inklusive en ersättare för ordföranden, efter ett
nomineringsförfarande och enligt de grunder som regeringen bestämmer.
Strukturfondspartnerskapet ska bestå av 23 ledamöter. Strukturfondspartnerskapet ska vara
sammansatt av förtroendevalda representanter för kommuner och landsting i Västra Götalands
län och Hallands län, företrädare för arbetsmarknadens organisationer, berörda
intresseorganisationer, näringsliv, föreningar, samt arbetsförmedlingen, försäkringskassan,
länsstyrelsen och universitet/högskola. Antalet förtroendevalda representanter för kommuner
och landsting ska överstiga antalet övriga ledamöter.
När ledamöterna utses eftersträvas en balanserad representation mellan kvinnor och män.
Om en ledamot vill avsäga sig sitt uppdrag, ska ledamoten meddela detta skriftligt.
Ordföranden inhämtar förslag till ny ledamot inom den berörda nomineringskretsen och
beslutar därefter om ny ledamot.
Adjungerade ledamöter kan utses av ordföranden.
Strukturfondspartnerskapet är organisatoriskt fristående från de förvaltande myndigheterna.
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Sekretariat
Västra Götalandsregionen ansvarar för sekretariat samt övrigt administrativt stöd för
partnerskapets arbete.
Strukturfondspartnerskapets ordförande utser sekreteraren.
Sekreteraren upprättar förslag till yttrande över de ansökningar som har beretts av de
förvaltande myndigheterna. Sekreteraren ska, efter samråd med ordföranden, upprätta förslag
till dagordning för möten, sammankalla partnerskapet, samt upprätta protokoll från möten.
Sekreteraren ska i övrigt stödja ordföranden i dennes uppdrag att leda strukturfondspartnerskapets arbete.
Förvaltande och attesterande myndigheter
Tillväxtverket (TVV) är förvaltningsmyndighet och attesterande/utbetalande myndighet för
det regionala strukturfondsprogrammet. Svenska ESF - rådet har motsvarande uppgifter för
det nationella socialfondsprogrammet.
Myndigheterna verkar genom sina regionala kontor, vilka är samlokaliserade i Göteborg.
Ansvariga vid de regionala kontoren är enhetschefen för TVV respektive regionchefen för
Svenska ESF-rådet.
Fondsamordningsgrupp
För att stimulera stärkt regional samverkan och samordning mellan regionalfonden,
socialfonden, landsbygdsfonden och havs- och fiskerifonden finns en särskild
fondsamordningsgrupp bestående av ledande representanter för berörda
förvaltningsmyndigheter samt de regionalt utvecklingsansvariga länsorganen. I gruppen ingår
strukturfondspartnerskapets sekreterare.
Verksamhet
Strukturfondspartnerskapet ska inom målet investering för tillväxt och sysselsättning yttra sig
över vilka ansökningar som ska prioriteras bland dem som godkänts av förvaltande
myndigheterna för det berörda strukturfondsprogrammet. Strukturfondspartnerskapets
yttrande är bindande i förvaltningsmyndigheternas fortsatta handläggning. Partnerskapet tar
inte ställning till enskilda delar av projekten. Strukturfondspartnerskapets yttrande ska
innehålla motivering till beslutet.
I de fall ansökan om stöd avser ett projekt inom det regionala strukturfondsprogrammet eller
den regionala handlingsplanen för socialfondsprogrammet, ska strukturfondspartnerskapet,
enligt lagen (SFS 2014:479) om strukturfondspartnerskap, samråda med ansvarigt
utvecklingsorgan (Västra Götalandsregionen och Region Halland) i fråga om projektens
överensstämmelse med det regionala utvecklingsarbetet i berört län.
För integrerade territoriella investeringar för hållbar stadsutveckling (Rådets förordning (EU)
1301/2013 artikel 7) ska strukturfondspartnerskapet samråda med Göteborgs Stad om
projektets överensstämmelse med den sektorsövergripande integrerade planen.
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Strukturfondspartnerskapet ska följa de urvalskriterier och andra riktlinjer som beslutats av
övervakningskommittéerna.
Inriktning och innehåll i utlysningar föreslås i fondsamordningsgruppen. Härefter sker samråd
om inriktning och innehåll i utlysningar med strukturfondspartnerskapet.
Förvaltande myndigheterna beslutar därefter om innehåll och inriktning i utlysningar av
ansökningar om strukturfondsmedel.
De länsansvariga utvecklingsorganen svarar för att aktörer i respektive län involveras i
genomförandet av det regionala strukturfondsprogrammet. Utvecklingsorganen bestämmer
själva om formerna för hur det ska ske.
För integrerade territoriella investeringar för hållbar stadsutveckling i det regionala
strukturfondsprogrammet inom Göteborgs Stad utgör den sektorsövergripande integrerade
planen underlag för stadens insatser.

ARBETSFORMER
Möten
Strukturfondspartnerskapet bör sammanträda minst tre gånger per år. Sammanträdesdatum
ska normalt fastställas för ett helt kalenderår i sänder. Ordföranden kan, när så erfordras, fatta
beslut om att kalla till sammanträden utöver dem som finns fastställda i den årliga
sammanträdesplanen.
Mötestidpunkter fastställs på ett sådant sätt att en ansökan om stöd ska kunna prioriteras,
beslutas och expedieras inom fyra månader från det att en utlysning har stängt.
Dagordning och möteshandlingar ska vara ledamot tillhanda minst sju arbetsdagar före mötet
om det inte föreligger särskilda omständigheter.
Protokoll upprättas av strukturfondspartnerskapets sekreterare och justeras av ordföranden
samt en på mötet utsedd justeringsperson. Partnerskapet kan besluta att en paragraf i
protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafens lydelse bör då redovisas skriftligen innan den
blir justerad.
En strävan ska vara att förlägga mötena till de olika delregionerna inom programområdet och
att därvid kombinera mötena med projektbesök.
Närvarorätt
Utöver ledamöter, adjungerade ledamöter, sekretariatet för strukturfondspartnerskapet och
förvaltande myndigheter, så har företrädare för de utvecklingsansvariga organen samt
regeringskansliet (Näringsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) närvarorätt med
en tjänsteman vardera.
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Beslutsprocess
För att Strukturfondspartnerskapet ska vara beslutför och kunna yttra sig över vilka
ansökningar som ska prioriteras, ska ordföranden eller dennes ersättare och minst hälften av
övriga ledamöter vara närvarande.
Strukturfondspartnerskapets yttrande kräver enhällighet.
Strukturfondspartnerskapet har rätt att anlita den expertis som bedöms nödvändig för att
prioritera mellan ansökningar.
De förvaltande myndigheterna avgör när en ansökan är färdigberedd för prioritering i
strukturfondspartnerskapet.
De förvaltande myndigheterna har enligt förordningarna rätt att besluta om avslag på ansökan
om denna inte fyller de krav som ställs. Avslag ska alltid rapporteras i efterskott till
strukturfondspartnerskapet.
Löpande administrativa beslut i pågående ärenden handläggs av de förvaltande
myndigheterna. Exempel på sådana beslut är mindre ändringar av projektens innehåll, ändrad
kostnadsbudget inom ramen för den beslutade och ändringar av projektens tidsplan.
De förvaltande myndigheterna ska kontinuerligt förse strukturfondspartnerskapet med dels en
redovisning av medelsanvändningen i programmet, dels budget för kvarstående
beslutsutrymme. De förvaltande myndigheterna ska därutöver informera om administrativa
beslut av betydelse för strukturfondspartnerskapets beslutsfattande.
Beslut enligt skriftlig procedur
En ansökan som måste prioriteras före nästa möte med strukturfondspartnerskapet kan på
ordförandens initiativ föreläggas partnerskapet för beslut enligt skriftlig procedur.
Ledamöterna ska ha sju arbetsdagar för att besvara prioriteringsförslaget. Efter det att
perioden har löpt ut ska sekretariatet utan dröjsmål informera strukturfondspartnerskapet
huruvida förslaget har bifallits eller inte.
Beslut om förstudie inom det regionala strukturfondsprogrammet
En ansökan om förstudie kan lämnas in utanför en ordinarie utlysning och prioriteras av
ordföranden. Beslutet ska föregås av ett samråd med ansvarigt utvecklingsorgan i fråga om
projektens överensstämmelse med det regionala utvecklingsarbetet i berört län. Prioriterade
förstudier redovisas vid nästkommande mötestillfälle för strukturfondspartnerskapet
Beslut om transnationell komponent inom det regionala strukturfondsprogrammet
En ansökan om transnationell komponent kan lämnas in utanför en ordinarie utlysning och
beslutas av Tillväxtverket. Möjligheten till transnationell komponent kan endast komma i
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fråga för projekt som har prioriterats av strukturfondspartnerskapet och beviljats stöd ur det
regionala strukturfondsprogrammet.
Beslut om transnationell komponent redovisas vid ordinarie prioriteringsmöte för
strukturfondspartnerskapet.

Jävsregler
Bestämmelserna om jäv i 11 och 12 § § förvaltningslagen (1986:223) ska tillämpas av
strukturfondspartnerskapet.
Om både ordföranden och dennes ersättare är jäviga i samma ärende ska strukturfondspartnerskapet utse en annan ledamot att fullgöra ordförandens uppgifter i detta ärende.
Jäv ska anmälas innan mötet.
Berednings- och arbetsgrupper
Inför samrådet med de länsansvariga utvecklingsorganen (Västra Götalandsregionen och
Region Halland) och Göteborgs Stad kan tillsättas en eller flera grupper med experter för att
bereda prioriteringsunderlag och för andra uppgifter som sekretariatet tilldelat dem. En sådan
grupp biträder partnerskapets sekreterare med underlag för prioriteringarna inklusive
bedömning av om ansökningar om stöd är i linje med de prioriteringar som regionen gjort i
den regionala tillväxtstrategin respektive Göteborgs Stads sektorsövergripande integrerade
plan för stadsutveckling.
Arbetsgrupper inom strukturfondspartnerskapet kan tillsättas för vissa frågor av betydelse för
programmets genomförande.
Eventuella berednings- och arbetsgrupper har inte beslutanderätt.
Ersättningsfrågor
Enligt Regeringens beslut (2015-04-30; N2015/3781ESR) utgår ersättning för ledamöter i
strukturfondspartnerskap motsvarande kategori C enligt förordningen (SFS 1992:1299) om
ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. Ersättning till ordföranden
utgår med 18 000 kronor per år.
För mistade avlöningsförmåner m.m. tillämpas reglerna enligt 7 § i nämnda förordning.
Ledamöterna har reseförmåner enligt förordningen (SFS 1981:1265) om reseförmåner i
statliga uppdrag.
Bestämmelserna tillämpas inte på ledamot med statlig anställning som företräder sin
myndighet i strukturfondspartnerskapet.
Arvoden och övriga ersättningar betalas ut av förvaltningsmyndigheten Tillväxtverket/ESFrådet. Reseräkningar m.m. sänds till sekretariatet för strukturfondspartnerskapet.
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Kontakt med strukturfondspartnerskapet sekretariat
Ledamot ska vid ändring av adress- eller namnuppgifter meddela detta till
strukturfondspartnerskapets sekretariat.
Korrespondens adresseras till följande adress:
Sekretariatet för Strukturfondspartnerskapet i Västsverige
Västra Götalandsregionen
Regionens Hus
462 80 VÄNERSBORG
Telefon: 0769402564
E-post: andreas.catoni@vgregion.se
Sekreterare: Andreas Catoni
Styrande dokument
Strukturfondspartnerskapets arbete styrs huvudsakligen av Lag (SFS 2014:479) om
strukturfondspartnerskap och förordning (SFS 2014:1383) om förvaltning av EU:s
strukturfonder.
I genomförandet är följande dokument gällande perioden 2014-2020 styrande för
strukturfondspartnerskapets prioriteringar:
- Regionalt strukturfondsprogram för Europeiska regionala utvecklingsfonden
- Nationellt strukturfondsprogram för Europeiska socialfonden samt regional handlingsplan
för europeiska socialfonden
- För Göteborgs Stad och särskilda satsningar för hållbar stadsutveckling: Integrerade
sektorsövergripande planen för Göteborg
Grundläggande bestämmelser om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och
från Europeiska socialfonden finns i:
-

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december
2013 om Gemensamma bestämmelser för ESI-fonderna
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december
2013 om Europeiska regionalfonden
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december
2013 om Europeiska socialfonden

