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- EU:s strukturfonder

Strukturfondspartnerskapet Västsverige
1. Mötet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna
2. Upprop
3. Val av justerare
Partnerskapet beslutade att utse Alexandra Krettek till justerare.
4. Godkännande av dagordning
Partnerskapet godkände dagordningen
5. Strategiska och administrativa frågor
Ny blankett för arvode och reseersättning
Linn informerade om ny blankett för ersättning för samtliga ledamöter. Påminde om att läsa reglerna
på baksidan och höra av sig vid frågor.
Tidsplan utlysningar. Bilaga 1
Andreas presenterade tidsplan för utlysningar, presentationen för hela mötet hittas via länk:
powerpointpresentation.
lnspel till Strategidagarna 5-6 september
Andreas presenterade sekretariatets förslag på innehåll inför Strategidagarna samt att ledamöterna
lämnade förslag. Strategidagarna föreslås innehålla:
- Presentation från Arbetsförmedlingen, vad händer och hur blir det?
- Fokus på nya arbetssätt inför kommande programperiod, bjuda in Skåne/Blekinge och
Stockholm för att höra hur de arbetar. Förslag även att bjuda in den konsult som gör
utvärdering av de olika arbetssätten att presentera skillnaden.
- Presentation av Hallands och VG:s regionala prioriteringar inklusive diskussion om extra medel
och överbyggning till nästa period
- Diskussion om resultatförmedling till SFP - vilka verktyg ska användas? T ex
projektpresentationer.
- Myndigheternas arbete gentemot aktörer i regionerna och hur man tillsammanskan utveckla
det regionala arbetet. Punkten utvecklas tillsammans med Åza, ESF och Linnea, Tillväxtverket.
- Diskussion kring hur projektresultat sprids, hur kan ledamöterna sprida resultaten och bära
med sig dessa till sina respektive plattformar och organisationer.
- Punkt till officiellt sammanträde: Samråd ytterligare utlysning från ESF
6. Rapport från ESF-rådet (Åza Ryden, Svenska ESF-rådet)
Åza berättade om högnivåmötet 17 maj där Dag Hultefors och Andreas Catoni deltog från
partnerskapet. Åza presenterade uppdraget ESF fått från regeringen att påbörja programskrivningen
för nytt nationellt socialfondsprogram. Man har som en del i detta arbetet påbörjat en
omvärldsanalys med preliminära prioriteringar som ska presenteras 1 oktober 2019. Förslag på nytt
program ska vara klart 1 april 2020 vilket gör synkningen mot regionalfonden, som inte påbörjat
programskrivningen än, svårare. Åza presenterade den övergripande tidsplanen för detta arbetet, se
powerpointpresentation.
Åza presenterade valutauppräkning på grund av kursändring i eurokursen som innebär ytterligare
cirka 1,4 miljarder till programmet, inklusive medfinansiering, samt en resultatreserv inom PO2 som
uppgår till cirka 400 miljoner kronor. Det kommer krävas 53 procent medfinansiering för kommande
utlysningar. Projekt kan drivas till och med december 2022. Det är olika söktryck över landet vilket
gör det svårt att fördela medlen till varje region, därför finns en tanke från ESF att göra större
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Prioriteringslista, Insatsområde 2 - Konkurrenskraftiga små-och medelstora företag

Ärendenummer

Dnr /TVV

Sökande/Projektnamn

Sökt
belopp
SEK

Prioritering

1

20202334 lnclusive Business Sweden
Ideell Förening/ Hållbar
regional utveckling genom
inclusive business

2

20202347 Johanneberg Science Park
3 593 786 Prioriteras
AB/ TJIVAProjektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med VG
tjänsteinnovationsacceleratorn
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. TJIVAuppfyller
prioriteringsgrunderna (52%).

1 604 493 Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Hållbar regional utveckling
genom inclusive business uppfyller prioriteringsgrunderna väl (60%).

Summa 5 198 279
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Andreas Catoni
Sekreterare

Protokollsbilaga 2

Protokollsbilaga 3

