
Strukturfondspartnerskapet Västsverige 2021-2027 
31 mars 2023 

Dagordning för Strukturfondpartnerskapet Västsveriges möte 31/3 
Plats: Centralhuset Konferens, Göteborg  
Tid: 09.30-15.00, kaffe och fralla serveras från 09.00 

1. Mötet öppnas

2. Upprop

3. Val av justerare

4. Godkännande av dagordning

5. Presidiet informerar
a. Rapport från SKRs möte om framtida Sammanhållningspolitiken 20e februari

6. Sekretariatet informerar, Linn Henriksson sekretariatet
a. Tidsplan SFP Västsverige 2023-2024
b. Samråd ERUF 2014-2020

Information och ärendediskussion 

7. Information från Svenska ESF-rådet, Åza Rydén
a. Pågående och kommande utlysningar
b. Information om kommissionens utvärdering av arbetssätt ESF-rådet och SFP

8. Information från Tillväxtverket, Linnea Hagblom
a. Pågående och kommande utlysningar

9. Prioriteringsärenden Regionalfonden Västsverige 2022:2 Bilaga 1 
Presentation och diskussion av ärenden inför prioritering

Beslutsärenden  

10. Prioritering av ärenden inom Regionalfonden, ansökningsomgång 2022:2
a. Specifikt mål 1.1 Stärk forskning & innovationskapacitet, ärende 1-5 Bilaga 3 
b. Specifikt mål 1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering,
strukturomvandling och entreprenörskap, ärende 1-2 Bilaga 4 
c. Specifikt mål 2.2 Främja förnybar energi, ärende 1 Bilaga 5 
d. Specifikt mål 2.6 Främja cirkulär ekonomi, ärende 1-2 Bilaga 6 

Resultat och lärande  

11. Västsveriges socioekonomiska läge, Jessica Berntsson Region Halland och Cecilia Olbin Gard Västra 
Götalandsregionen

12. Projektpresentation av Regionalfondsprojektet 3D-teknik för framtidens produkter och
produktionslösningar (3D Action), Seyed Hosseini från RISE samt portföljanalys för Regionalfonden
2014-2020
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13. Projektpresentation och utvärdering av ESF-projektet Move On, Samordningsförbundet Finsam
Göteborg

14. Övriga frågor

Bilagor 
1. Beslut om överlämnande av projekt för prioritering från Tillväxtverket till

Strukturfondspartnerskapet
2. Utlysningstexter ansökningsomgång 2022:2 Regionalfonden Västsverige

Ärendelistor och prioriteringsunderlag Regionalfonden ansökningsomgång 2022:2:
3. Ärendelista specifikt mål 1.1. Stärk forskning och innovationskapacitet, ärende 1-5

3.1 Prioriteringsunderlag ärende 1
3.2 Prioriteringsunderlag ärende 2
3.3 Prioriteringsunderlag ärende 3
3.4 Prioriteringsunderlag ärende 4
3.5 Prioriteringsunderlag ärende 5

4. Ärendelista specifikt mål 1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering,
strukturomvandling och entreprenörskap, ärende 1-2
4.1 Prioriteringsunderlag ärende 1
4.2 Prioriteringsunderlag ärende 2

5. Ärendelista specifikt mål 2.2 Främja förnybar energi, ärende 1
5.1 Prioriteringsunderlag ärende 1 

6. Ärendelista specifikt mål 2.6 Främja cirkulär ekonomi, ärende 1-2
6.1 Prioriteringsunderlag ärende 1
6.2 Prioriteringsunderlag ärende 2

7. Föregående protokoll
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Datum Upprättad av 
Ange datum här Ange upphovsperson här 

Beslut Beslut om överlämnande av projekt för 
yttrande om prioritering till 
Strukturfondspartnerskapet i Västsverige  

Beslutfattare: Henrik Berven 

Övriga som varit med vid den slutliga handläggningen: Mohamed Ben Abdelhamid, 
Linnea Hagblom, Rebecca Sava, Sebastian Delic, Jasmine Heinrup 

Programområde: Västsverige 

Ansökningsomgång: 2022:2 

Motivering till beslut 

De förvaltande myndigheterna ska, enligt 2 kap. 12§ i förordning (2022:1379) om 
förvaltning av program för vissa EU-fonder, i ett underlag sammanställa de projekt 
som myndigheterna valt ut enligt de kriterier som anges i artikel 73.2 i förordning 
(EU) 2021/1060. 

Beslut 

Förvaltande myndighet finner att nedan angivna ansökningar avser stöd som är 
förenligt med det berörda programmet och med tillämpliga nationella och 
gemenskapsrättsliga bestämmelser samt att urvalet av projekt har skett enligt 
urvalskriterierna för det operativa programmet. Ansökningarna ska därför enligt 2 
kap. 13§ förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder 
överlämnas till strukturfondspartnerskapet för yttrande om prioritering. 

Projekt som enligt detta beslut överlämnas för yttrande om prioritering till 
Strukturfondspartnerskapet i Västsverige: 

Bilaga 1



 

2(2)  

ÄrendeID/Dnr Projektägare Projektnamn Sökt EU-
stöd.(SEK) 

Handläggare 

20359776 Region Halland Förstudie Framtida 
kompetensbehov inom 
Smart Specialisering 
Halland 

216 164 Rebecca 
Sava/Mohamed 
Ben Abdelhamid 

20359805 Science Park 
Skövde AB 

Level Up Swedish Game 
Industry 

4 200 000 Sebastian Delic 

20359813 Göteborgs 
Tekniska College 
Aktiebolag 

Stärk kompetensen i 
Västsveriges näringsliv 

249 658 Rebecca 
Sava/Mohamed 
Ben Abdelhamid 

20359823 Coompanion - 
Kooperativ 
Utveckling i 
Halland, 
ekonomisk 
förening 

Speed Up Arena 400 000 Sebastian Delic 

20359843 Wargön 
Innovation AB 

Innovationsmiljö för 
hållbar produktion och 
cirkulära flöden 

12 130 035 Jasmine Heinrup 

20359872 Högskolan i 
Borås 

Techarena 9 047 085 Rebecca 
Sava/Mohamed 
Ben Abdelhamid 

20359875 Högskolan Väst Anpassning till 
framtidens kraftsystem 
för små och medelstora 
företag 

1 516 468 Sebastian Delic 

20359920 Industrial 
Development 
Center West 
Sweden AB 

Innovationsboost 11 926 362 Jasmine Heinrup 

20359937 Högskolan i 
Halmstad 

Innovationsplattform 
AI.m 

5 105 583 Rebecca 
Sava/Mohamed 
Ben Abdelhamid 

20359957 Agroväst 
Livsmedel 
Aktiebolag 

Ett kunskapsdrivet 
lantbruk i Väst 

5 985 573 

 

Rebecca Sava/ 
Jasmine Heinrup 
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Öka kapaciteten för innovationer i 
Västsverige
Nu söker vi er som vill stärka små och medelstora företags innovationskapacitet. Vill ni arbeta för 
ett ökat näringslivsdeltagande inom forskning och innovation i samverkan, öka 
kapacitetsuppbyggnad för forskning och innovation eller bygga upp innovationsmiljöer? Då finns 
möjligheter för er.

Vad?
Utveckla och förbättra 

forsknings- och innovations‐ 
kapaciteten hos små och 

medelstora företag.

Vem?
Stödaktörer inom innovation 
och entreprenörskap, bransch‐ 

organisationer, kommuner, 
regioner, myndigheter, 

Hur mycket?
40 procent av era 
projektkostnader.

Bilaga 2 

https://tillvaxtverket.se/
https://tillvaxtverket.se/
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Vad handlar erbjudandet om?
Vi vill öka innovations kapaciteten i Västsverige. I utlysningen söker vi projekt som ökar 
samarbetet mellan akademin och små- och medelstora företag och ökar företagens förmåga att ta 
forskningsresultat ut på marknaden och ut i samhället. Vi ser behov av stärkta nätverk, kluster, 
hubbar, innovations-, test- och demonstrationsmiljöer samt inkubatorer.

Det övergripande målet är att små och medelstora företag ska bli mer hållbara, innovativa och 
konkurrenskraftiga. Alla projekt ska riktas till de prioriterade områdena för smart specialisering i 
Västsverige. Syftet är att möta dagens samhällsutmaningar och öka omställningstakten inom 
näringslivet.

Insatserna kan innebära direkta insatser till företag, utveckling av stödstrukturer och uppbyggnad 
av miljöer och infrastruktur. Det är också möjligt att söka medel för förstudier.

Observera att inriktningen på detta erbjudande om finansiering är preliminär och att texten kan 
komma att ändras.

Mer om Regionalfonden i Västsverige

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål
Insatserna ska bidra till framsteg inom exempelvis följande Agenda 2030-mål:

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Insatserna i projekten förväntas exempelvis ha en positiv inverkan på mål 8 genom hållbar 
ekonomisk tillväxt (delmål 8.1) och genom att kretsloppstänk och affärsmodeller bidrar till att 
förbättra resurseffektiviteten inom konsumtion och produktion (delmål 8.4).

Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Insatserna inom ramen för projekten förväntas exempelvis ha en positiv inverkan på delmål 9.4 om 
ökad hållbarhet inom industri och infrastruktur genom bl.a. miljövänliga tekniker och 
industriprocesser, och delmål 9.5, som berör ökade forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom 
industrisektorn.

Mål 5 - Jämställdhet och/eller Mål 10 - Minskad ojämlikhet.
Insatserna inom ramen för projekten förväntas exempelvis ha en positiv inverkan på mål 5 om 
jämställdhet och/eller mål 10 minskad ojämlikhet genom att motverka diskriminering (delmål 5.1 
och 10.3) och att öka inkluderingen i näringslivet och i beslutsprocesser (delmål 5.5 och 10.2).

forskningsinstitut, universitet 
och högskolor

https://tillvaxtverket.se/eu-program/vara-eu-program/vastsverige.html
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Koppling till områden för Smart Specialisering
Insatser inom de smarta specialiseringsområdena Framtidens transporter och mobilitet och 
Intelligent och hållbar industri kan bidra till minskad energiförbrukning inom industriell 
produktion (mål 7), ökad hållbarhet inom industri och infrastruktur (mål 9) och hållbar konsumtion 
och produktion (mål 12), genom exempelvis utveckling av kretsloppsprocesser för industriella 
produkter. Insatser inom Life science och informationsdriven vård kan bidra till att minska antalet 
dödsfall, främja mental hälsa och en tillgänglig sjukvård för alla (mål 3).

Övergripande utmaningar

Vi måste bli mer hållbara och konkurrenskraftiga
Små och medelstora företag spelar en avgörande roll för sysselsättning, förnyelse och 
diversifiering av näringslivet i Västsverige. Ofta har innovations verksamheten vilat på ett 
begränsat antal globalt konkurrenskraftiga storföretag. För en starkare konkurrenskraft 
behövs fler innovativa och tillväxt orienterade företag som ser möjligheter i hållbara 
produkter och tjänster.

Vi har en ineffektiv resursanvändning, stora fossila utsläpp och minskande 
biologisk mångfald
I den linjära ekonomin går stora ekonomiska värden i produkter och material förlorade på 
grund av ineffektiv resursanvändning. För att hindra klimat förändringarna krävs en grön 
omställning i Västsverige till ett fossil oberoende, och på sikt klimat positivt, samhälle som 
främjar den biologiska mångfalden.

Vi har demografiska och sociala utmaningar
I Västsverige är det färre kvinnor än män som startar företag och utbildnings- och yrkesvalen 
är fortfarande i hög utsträckning traditionsbundna. Socioekonomisk bakgrund och 
födelseland är också exempel där individers livschanser inte är jämlika vilket också får 
negativa konsekvenser för samhällsutvecklingen i stort. Det finns även stora inomregionala 
skillnader, vilket bland annat kan ses i den stora variationen vad gäller arbetslöshet, 
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utbildningsnivåer, entreprenörskap och branschstruktur. Det har bevisats att politisk, 
ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av 
hållbar utveckling och det är därmed en viktig fråga inom alla insatser.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att:

utrota fattigdom och hunger

förverkliga de mänskliga rättigheterna

uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor

säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 är ett ramverk 
för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling.

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen .

Innan du ansöker

Innan du ansöker tänk på att:

testa din projektidé. Läs mer om hur du gör och hämta mallen för beskrivning av tidig 
projektidé.

ha en tydlig förändringsteori

genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in din ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer 
vi att avvisa den. Om ert projekt beviljas stöd kommer ni i samband med rapportering av era 
genomförda insatser att få ert stöd utbetalt. En förutsättning för att ni ska få pengar är att ni 
följer reglerna för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att 
Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas 
ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du är tydlig om någon del i din 
ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

https://www.globalamalen.se/
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/planera/testa-er-projektide.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/planera/planera-ert-projekt/forandringsteori.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/planera/planera-ert-projekt/hallbarhetsanalys.html
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Du hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-
projekt på tillvaxtverket.se.

Ansökningsseminarier
I samband med utlysningen kommer Tillväxtverket genomföra ansökningsseminarier. Då 
kommer vi gå igenom grundförutsättningar runt projektriggning och budget. Hör av er till oss 
om ni vill delta.

27 oktober – seminarium för att gå igenom utlysningen och dess förutsättningar

24 november – genomgång av viktiga delar av Min ansökan, krav och förutsättningar

Vi rekommenderar också att ni för en dialog med regionalt utvecklingsansvariga; Region 
Halland och Västra Götalandsregionen.

Se våra kontaktuppgifter nedan.

Läs hela utlysningstexten
Det är viktigt att ta del av utlysningen i sin helhet. Har ni frågor, hör av er. Se 
kontaktuppgifter nedan.

Vem kan söka?

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.

Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och 
ekonomiska föreningar.

Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, 
regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Det är önskvärt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom att 
medfinansiera, men inte i första hand som projektägare. Genom att delta i ett projekt får 
företagen del av projektens insatser utan att bära ansvaret av att äga projektet och för de 
administrativa och likvida krav som det medför.

För vad kan ni söka?

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/planera.html
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I utlysningen söker vi projekt som ökar samarbetet mellan akademin och små- och 
medelstora företag och ökar företagens förmåga att ta forskningsresultat ut på marknaden och 
ut i samhället. Vi ser behov av stärkta nätverk, kluster, hubbar, innovations-, test- och 
demonstrationsmiljöer samt inkubatorer.

Visionen för regionalfondsprogrammet Västsverige ”Ett hållbart och mer konkurrenskraftigt 
Västsverige”. Vi vill skapa innovationskraft för en hållbar omställning, utveckla färdigheter 
för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap samt bidra till utvecklingen 
för en cirkulär och hållbar omställning.

Den primära målgruppen för insatsernas aktiviteter är små och medelstora företag som drivs 
och bemannas av personer med olika kön, könsidentiteter, åldrar, förmågor och bakgrund.

Regionalfonden i Västsverige är ett viktigt verktyg att använda för att uppnå målsättningarna 
i de regionala utvecklingsstrategierna. Det är viktigt att ni visar vilken roll er satsning har i 
ett regionalt sammanhang. Tillväxtverket uppmuntrar till större samlade satsningar för att 
skapa långsiktighet och större effekter.

Det är i denna utlysning möjligt att söka finansiering för insatser som:
ökar små och medelstora företags förmåga att kommersialisera ny kunskap och ökar sin 
innovationskapacitet

förbättrar hållbara strukturer som bidrar till ökat användande av forskningsresultat och ökad 
samverkan mellan forskningsaktörer och näringsliv

stärker och utvecklar nya och befintliga plattformar och innovationsmiljöer.

bidrar till grön omställning och digitalisering

Samtliga projekt ska ligga inom ramen för ett eller flera områden för smart 
specialisering. De områden som är prioriterade i Västsverige är följande:

Intelligent och hållbar industri

Life science och informationsdriven vård

Hållbara material och energisystem

Framtidens transporter och mobilitet

Kreativ affärs- och produktionsutveckling

Food tech och maritim utveckling

Mer om Regionalfonden i Västsverige.

Social hållbarhet som drivkraft
Samtliga projekt inom utlysningen ska använda social hållbarhet som drivkraft för hållbar 
utveckling. Detta genom att sätta fokus på inkluderande och hållbara lösningar för att öka 

https://tillvaxtverket.se/eu-program/vara-eu-program/vastsverige.html
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innovationsförmågan, maximera nyttjandet av kompetens, humankapital och främja 
entreprenörskap. Ambitionen är att få fler små- och medelstora företag att i större 
utsträckning ta sig an sociala utmaningar, vilket ger värdefulla erfarenheter och samtidigt 
bidrar till ökad social hållbarhet.

Insatser utanför Västsverige
Ni kan arbeta med insatser utanför Västsverige, under förutsättning att insatsen bidrar till 
utlysningens syfte.

Resultatkedjor
Samtliga insatser ska ha som mål att skapa förändrade beteenden och nya förmågor hos små 
och medelstora företag. Utifrån det är det möjligt att genomföra tre typer av insatser och det 
är önskvärt att kombinera fler av dem. Vi kallar dem resultatkedjor;

Direkta insatser till företag

Utveckling av stödstrukturer

Uppbyggnad av miljöer och infrastruktur

Använd resultatkedjorna i ert arbete med projektaktiviteter och -mål, för att tydliggöra vad ni 
ska göra och vad ni vill uppnå.

Andra finansieringskällor
Finansieringen kan med fördel fungera för att bygga upp kapacitet och strukturer för att 
arbeta vidare med andra nationella och internationella finansieringskällor. Exempelvis hos 
Vinnova, Horisont Europa och Interreg-programmen.

Det är möjligt att söka medel för förstudier
Utlysningen är öppen för ansökningar om finansiering för förstudier. Mer om 
förutsättningarna för förstudier.

Sök finansiering inom:
Politiskt mål 1 - Ett smartare Europa, Specifikt mål 1.1 - Stärk forskning och innovation

Hur mycket kan ni få i stöd?

Regionalfonden finansierar maximalt 40 procent av projektets kostnader. Resterande stöd ska 
utgöras av offentliga och/eller privata medel. Om ni tänker söka medfinansiering från andra 
aktörer så var medvetna om att dessa kan ha andra datum för inlämnande att förhålla sig till.

Budgetram för utlysningsomgången är ännu inte beslutad.

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/krav-och-styrande-dokument/krav-pa-projektet/sarskilda-krav-for-vissa-typer-av-projekt.html
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Projektets budget ska vara kostnadseffektiv. Ni ska kunna förklara och redovisa för 
Tillväxtverket hur ni har kommit fram till projektets budget.

Vi kan finansiera förstudier med upp till 400 000 kr i EU-stöd. För genomförandeprojekt 
finns ingen beloppsgräns

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan starta samma dag som ni skickar in ansökan, på egen risk.

Genomförandeprojekt kan pågå max 40 månader. Det kan komma möjligheter till 
förlängning.

En förstudie kan pågå i maximalt 9 månader 

Krav, villkor och regler

Vi väntar på att programmet ska godkännas av EU-kommissionen
EU-kommissionen har ännu inte godkänt Västsveriges program inom Regionalfonden. En 
förutsättning för att beslut om stöd ska kunna fattas är att programmen är godkända. Innan ni 
skickar in en ansökan ska ni till följd av detta beakta eventuella ändringar i utlysningen.

Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i Handbok för EU-
projekt.

Förskott
Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra 
projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller 
övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten 
i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Mer om förskott  

Slutredovisning
Ni ska lämna in slutredovisningen för ditt projekt senast sista projektdag. 

Hållbarhetsanalys
Alla projekt ska integrera hållbarhet. Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i 
planering, genomförande och uppföljning. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra 
ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd från regionalfonden. I Regionalfonden 
används hållbarhet som ett paraply för de övergripande principerna jämställdhet, 

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/ansoka/forskott-for-projekt-med-svag-likviditet.html
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likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur 
ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Mer om hållbarhetsanalys 

Bedömning och urval
Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån krav och kriterier. Er ansökan bedöms i två steg. I 
det första steget säkerställs grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi 
bedömer också om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning. I det andra 
steget bedöms kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Mer om hur vi bedömer 
och fattar beslut om er ansökan i.

Juridiska förutsättningar
Om er ansökan beviljas kan ni bara få pengar för kostnader ni haft under projektperioden. En 
projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till 
Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och 
aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det 
insatsområde och den investeringsprioritering som din ansökan gäller. Tillväxtverket kommer 
att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060

Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder 

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna villkor och eventuella 
föreskrifter. Mer om styrande dokument

För att ert projekt ska få stöd krävs det att projektet följer de krav och villkor 
som står i Handbok för EU-projekt.

Krav på projektutvärdering
Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår 
av 
Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som 
omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i 
enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Företag och gynnande av företag

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/planera/planera-ert-projekt/hallbarhetsanalys.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/ansoka/sa-bedomer-och-fattar-vi-beslut-om-er-ansokan.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/krav-och-styrande-dokument/styrande-dokument.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/krav-och-styrande-dokument/krav-pa-projektet.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027.html
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Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt 
stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får 
täckas genom stöd.

Statligt stöd till ekonomisk verksamhet (företag)

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande

Många av de projekt som genomförs i Regionalfonden kommer att gynna företag via 
statsstöd. Det kan handla om att företag ingår som projektpartner och får direkt stöd för sina 
kostnader vid genomförandet av ett projekt. Det kan också vara fråga om att företag gynnas 
indirekt via ett projekt, då som målgrupp för insatser som tillhandahålls på förmånliga 
villkor.

Det är viktigt att ni i er ansökan gör aktiva val och bedömningar i frågan, och kopplar aktörer 
och aktiviteter till regelverket.

Börja med att definiera vilka i ert partnerskap och i er målgrupp som omfattas av regelverket. 
mer om definitonen Stöd till företag

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal 
olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda 
projektansökningarna så väl som möjligt.

I nästa steg tittar ni på hur ni ska reglera stödet, genom att tillämpa relevant regelverk som ni 
hittar i boxarna, Vägledning för statsstöd

Vi förordar att ni tittar närmare på följande boxar:

Box 2: Försumbart stöd/de minimis

Box 3: Stöd till allmänna främjandeinsatser som inte omfattas av EU:s statsstödsregler

Box 6: Stöd för FoU-samarbete som inte gynnar företag

Ni kan även tillämpa andra boxar.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket gör först en bedömning av om ansökan är komplett och uppfyller krav i 
förordningar och lagar, samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra 
planerat projekt.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/krav-och-styrande-dokument/krav-pa-projektet/stod-till-foretag.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/planera/planera-er-budget/det-har-kan-ni-fa-stod-for.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/krav-och-styrande-dokument/krav-pa-projektet/stod-till-foretag.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/krav-och-styrande-dokument/krav-pa-projektet/stod-till-foretag/vagledning-for-statsstod.html
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Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

Skicka in er ansökan
Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan ( tidigast den 17 november).

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan under Ansöka och 
rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.
Mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller 
ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt.

På sidan Ansöka, i Handbok för EU-projekt finns information om användarkonto och e-
legitimation.

Vad händer när jag skickat in ansökan?
När ni skickat in ansökan kommer Tillväxtverket handlägga den, se text ovan om Bedömning 
och urval. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under 
handläggningen. 
Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av 
Strukturfondspartnerskapet.

Prioritering kommer ske i mars/april.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt 
prioriteringarna.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?
Hör av dig till: vastsverige@tillvaxtverket.se 

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00 (växel)

Vi tar gärna projektspecifik kontakt och erbjuder också ansökningsseminarium. Datumen för 
dessa är inte beslutade än

Vill ni ta en strategisk eller projektspecifik dialog med oss?
Utöver seminarierna tar vi gärna en mer specifik dialog. Det kan handla om återkoppling på 
ert projektutkast eller att vi möts för att prata om hur vi strategiskt kan jobba tillsammans för 
att nå programmets mål. Vi deltar gärna i era forum för att berätta om vad vi gör.

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/ansok-och-rapportera/ansok-om-stod.html#AnsokomEUstod
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/ansoka/sa-fyller-ni-i-ansokan-om-stod.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/ansoka.html
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Stärk kompetensen i Västsveriges 
näringsliv
Fler små och medelstora företag behöver ny kompetens och arbeta mer strategiskt med sin 
kompetensförsörjning. Universitet och högskolor, yrkeshögskola, gymnasieskola, näringsliv och 
samhälle behöver också arbeta tätare kring kompetensutveckling, livslångt lärande, utbildning och 
entreprenöriellt lärande för att bättre kunna möta efterfrågan på ny kompetens och arbetskraft. Alla 
insatser ska riktas mot något eller några av områdena för smart specialisering i Västsverige.

Vad?
Projektet och förstudier med 
syftet att främja och utveckla 

kompetens  utvecklings  insatser, 
möta kompetens försörjnings‐ 

Vem?
Stödaktörer inom innovation 
och entreprenörskap, bransch‐ 

organisationer, kommuner, 
regioner, myndigheter, 

Hur mycket?
40 procent av era 
projektkostnader.

https://tillvaxtverket.se/
https://tillvaxtverket.se/
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Vad handlar erbjudandet om?
Utmaningarna inom kompetensförsörjning är stora. Näringslivet hittar inte den kompetens de 
behöver och vi använder inte alltid den kompetens som faktiskt finns. Det vill vi förändra.

Vi söker projekt med målet att små och medelstora företag ska bli mer hållbara, innovativa och 
konkurrenskraftiga, inom de prioriterade områdena för smart specialisering i Västsverige.

Företagen behöver ökad förmåga att systematiskt arbeta med sin kompetensförsörjning, att 
utveckla kunskaper och färdigheter för att proaktivt kunna hantera strukturomvandlingar och 
teknikskiften på arbetsmarknaden. Vidare behovs nya strukturer som stödjer ett livslångtlärande 
och kompetensutveckling för personer företagen. Samt konkreta utbildningar som stärker 
Västsveriges företags konkurrenskraft och spets genom insatser till personer i dessa företag. 
Behovsinventeringar för att kartlägga företagens kompetensbehov är en viktig utgångspunkt.

Det finns också behov av insatser som främja entreprenörskap.

Har ni idéer och tankar om hur vi når dit? Då finns möjligheter här. Både som 
genomförandeprojekt och genom en förstudie.

Insatserna kan innebära direkta insatser till företag och utveckling av stödstrukturer.

Observera att inriktningen på utlysningen är preliminär och att utlysningstexten kan komma att 
ändras.

Mer om Regionalfonden i Västsverige 

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål
Konkurrenskraftiga och innovativa företag är en av flera nyckelmekanismer för en hållbar 
omställning i linje med målen i Agenda 2030. I näringslivet finns stor potential till nya lösningar 
på viktiga samhällsutmaningar, samtidigt som hållbarhet också blir en allt viktigare affärsstrategisk 
fråga för företagen. Genom ett strategiskt arbete i linje med Agenda 2030 kan företag exempelvis 
stärka sitt varumärke och sina möjligheter att attrahera kompetens, kunder och investerare.

Insatserna ska bidra till framsteg inom exempelvis följande Agenda 2030-mål:

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

behov och bygga strukturer för 
kompetens utveckling inom 
Västsvenska områden för 

smart specialisering.

utbildnings  aktörer, forsknings‐ 
institut, universitet och 

högskolor

https://tillvaxtverket.se/eu-program/vara-eu-program/vastsverige.html
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Insatserna i projekten förväntas exempelvis ha en positiv inverkan på mål 8 genom hållbar 
ekonomisk tillväxt (delmål 8.1) och genom att kretsloppstänk och affärsmodeller bidrar till att 
förbättra resurseffektiviteten inom konsumtion och produktion (delmål 8.4).

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Insatserna inom ramen för projekten förväntas exempelvis ha en positiv inverkan på delmål 9.4 om 
ökad hållbarhet inom industri och infrastruktur genom bl.a. miljövänliga tekniker och 
industriprocesser, och delmål 9.5, som berör ökade forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom 
industrisektorn.

Mål 5 jämställdhet och/eller Mål 10 minskad ojämlikhet.
Insatserna inom ramen för projekten förväntas exempelvis ha en positiv inverkan på mål 5 om 
jämställdhet och/eller mål 10 minskad ojämlikhet genom att motverka diskriminering (delmål 5.1 
och 10.3) och att öka inkluderingen i näringslivet och i beslutsprocesser (delmål 5.5 och 10.2).

Koppling till områdena för Smart Specialisering
Insatser inom de smarta specialiseringsområdena Framtidens transporter och mobilitet och 
Intelligent och hållbar industri kan bidra till minskad energiförbrukning inom industriell 
produktion (mål 7), ökad hållbarhet inom industri och infrastruktur (mål 9) och hållbar konsumtion 
och produktion (mål 12), genom exempelvis utveckling av kretsloppsprocesser för industriella 
produkter. Insatser inom Life science och informationsdriven vård kan bidra till att minska antalet 
dödsfall, främja mental hälsa och en tillgänglig sjukvård för alla (mål 3).

Övergripande utmaningar

Västsverige behöver ställa om sin kompetens
I Västsverige behöver vi möta bristen på arbetskraft och att förbättra matchningen mellan 
arbetskraftens kompetens och den rådande efterfrågan. Tillgång till rätt kompetens är en 
central fråga för att utveckla konkurrenskraftiga företag i linje med regionens 
specialiseringar, både på kort och lång sikt. För att företagens ska kunna möta dagens och 
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framtida kompetensbehov fler, nya och flexiblare utbildningsmöjligheter för anställda i dessa 
företag behöver de stärka arbetet med strategisk kompetensförsörjning, utbildning och 
livslångt lärande. Brister på kompetens finns inom flera områden, exempelvis medför 
automatisering att vissa kompetenser blir mer eftersökta, samtidigt som andra kompetenser 
kan behöva ställas om. Västsveriges företag behöver därmed bli snabbare och mer effektivt 
inom kompetensomställning.

Det behövs vidare bättre underlag för att tydliggöra vilka kompetensbehov företagen har.

Vi behöver samverkan för bättre matchning
I Västsverige råder sedan länge brist på matchning mellan befintlig arbetskraft och den 
kompetens som efterfrågas. Det finns behov av kontinuerlig samverkan mellan olika 
utbildningsaktörer och näringslivet för bättre matchning mellan utbud och efterfrågan. 
Åtgärder krävs för att öka kunskapen för att bättre kunna implementera och nyttja 
digitalisering, automatisering och artificiell intelligens. Insatser krävs för att små och 
medelstora företag ska bli bättre på att ta tillvara mångfalden av arbetskraft som finns i 
Västsverige.

Utmaningar för miljö och klimat
För att hindra klimatförändringarna krävs en grön omställning i Västsverige till ett 
fossiloberoende, och på sikt klimatpositivt, samhälle. Företag och organisationer behöver 
utveckla cirkulära affärsmodeller, nya varor och tjänster för en sådan omställning och som 
motverkar klimatförändringarna och främjar den biologiska mångfalden. Västsverige 
behöver därmed främja övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi. Det kräver 
förändring av hela värdekedjor där vi utvecklar innovativa, hållbara produktionssätt, 
återvinningstekniker och hållbara affärsmodeller.

Vi har demografiska och sociala utmaningar
I Västsverige är det färre kvinnor än män som startar företag och utbildnings- och yrkesvalen 
är fortfarande i hög utsträckning traditionsbundna. Socioekonomisk bakgrund och 
födelseland är också exempel där individers livschanser inte är jämlika vilket också får 
negativa konsekvenser för samhällsutvecklingen i stort. Det finns även stora inomregionala 
skillnader, vilket bland annat kan ses i den stora variationen vad gäller arbetslöshet, 
utbildningsnivåer, entreprenörskap och branschstruktur. Det har bevisats att politisk, 
ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av 
hållbar utveckling och det är därmed en viktig fråga inom alla insatser.

Hållbar utveckling
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Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att:

utrota fattigdom och hunger

förverkliga de mänskliga rättigheterna

uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor

säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 är ett ramverk 
för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling.

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen .

Innan ni ansöker

Innan du ansöker tänk på att:

testa er projektidé. Läs mer om hur du gör och hämta mallen för beskrivning av tidig 
projektidé.

ha en tydlig förändringsteori

genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in er ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer 
vi att avvisa den. Om ert projekt beviljas stöd kommer ni i samband med rapportering av era 
genomförda insatser att få ert stöd utbetalt. En förutsättning för att ni ska få pengar är att ni 
följer reglerna för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att 
Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut 
görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er 
ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-
projekt på tillvaxtverket.se.

Ansökningsseminarier
I samband med utlysningen kommer Tillväxtverket genomföra ansökningsseminarier. Då 
kommer vi gå igenom grundförutsättningar runt projektriggning och budget. Hör av er till oss 

https://www.globalamalen.se/
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/planera/testa-er-projektide.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/planera/planera-ert-projekt/forandringsteori.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/planera/planera-ert-projekt/hallbarhetsanalys.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/planera.html
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om ni vill delta.

26 oktober – seminarium för att gå igenom utlysningen och dess förutsättningar

24 november – genomgång av viktiga delar av Min ansökan, krav och förutsättningar

Vi rekommenderar också att ni för en dialog med regionalt utvecklingsansvariga; Region 
Halland och Västra Götalandsregionen.

Se våra kontaktuppgifter nedan.

Läs hela utlysningstexten
Det är viktigt att ta del av utlysningen i sin helhet. Har ni frågor, hör gärna av er.

Vem kan söka?

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.

Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och 
ekonomiska föreningar.

Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, 
regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Det är önskvärt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom att 
medfinansiera, men inte i första hand som projektägare. Genom att delta i ett projekt får 
företagen del av projektens insatser utan att bära ansvaret av att äga projektet och för de 
administrativa och likvida krav som det medför.

För vad kan ni söka?

Målet med projekten ska vara att små och medelstora företag ska bli mer hållbara, innovativa 
och konkurrenskraftiga, inom de prioriterade områdena för smart specialisering i 
Västsverige. Insatserna ska stärka näringslivets förmåga att systematiskt arbeta med att 
utveckla färdigheter (utbildning och livslångt lärande), proaktivt hantera 
strukturomvandlingar och teknikskiften på arbetsmarknaden samt främja entreprenörskap.

Visionen för regionalfondsprogrammet Västsverige ”Ett hållbart och mer konkurrenskraftigt 
Västsverige”. Den syftar till att bidra till innovationskraft för en hållbar omställning, utveckla 
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färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap samt bidra till 
utvecklingen för en cirkulär och hållbar omställning.

Den primära målgruppen för insatsernas aktiviteter är små och medelstora företag som drivs 
och bemannas av personer med olika kön, könsidentiteter, åldrar, förmågor och bakgrund.

Regionalfonden i Västsverige är ett viktigt verktyg att använda för att uppnå målsättningarna 
i de regionala utvecklingsstrategierna. Det är viktigt att ni visar vilken roll er satsning har i 
ett regionalt sammanhang. Vi uppmuntrar till större samlade satsningar för att skapa 
långsiktighet och större effekter.

Det är i denna utlysning möjligt att söka finansiering för insatser som:
Utvecklar strukturer för strategisk kompetensförsörjning i näringslivet samt ger små och 
medelstora företags förutsättningar att arbeta med strategisk kompetensförsörjning, utbildning och 
behovskartäggningar.

Utvecklar strukturer som bättre möter näringslivets behov av livslångt lärande. i med hjälp av 
samverkan och gemensam kunskapsbildning mellan utbildningsaktörer, offentlig sektor, näringsliv 
och samhälle.

Ökar små och medelstora företags förmåga att ta tillvara mångfalden av arbetskraft och kompetens 
som redan finns i Västsverige Det kan handla om exempelvis nya arbetssätt, nya strukturer eller 
validering.

Genom kompetenshöjande insatser skapar fler utmanings-, miljödrivna, resilienta och innovativa 
små och medelstora företag samt fler entreprenörer.

Främjar entreprenörskap för individer i befintliga och nya företag.

Krav på koppling till Västsveriges områden för Smart Specialisering
Samtliga projekt ska ligga inom ramen för ett eller flera områden för smart specialisering. De 
områden som är prioriterade i Västsverige är följande:

Intelligent och hållbar industri

Life science och informationsdriven vård

Hållbara material och energisystem

Framtidens transporter och mobilitet

Kreativ affärs- och produktionsutveckling

Food tech och maritim utveckling

Detta specifika mål har klara beröringspunkter med kommande ESF+. Programmen skiljer 
sig dock åt genom att regionalfonden adresserar kompetensförsörjningsfrågorna ur 
perspektivet att företagens konkurrenskraft ska stärkas med koppling till smart specialisering, 
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medan utgångspunkten i ESF+ är att stärka individernas kompetens och ställning på 
arbetsmarknaden.

Mer om Regionalfonden i Västsverige

Social hållbarhet som drivkraft
Samtliga projekt inom utlysningen ska använda social hållbarhet som drivkraft för hållbar 
utveckling. Detta genom att sätta fokus på inkluderande och hållbara lösningar som kan öka 
innovationsförmågan, maximera nyttjandet av kompetens, humankapital och främja 
entreprenörskap. Ambitionen är att få fler små- och medelstora företag att i större 
utsträckning ta sig an sociala utmaningar, vilket ger värdefulla erfarenheter och samtidigt 
bidrar till ökad social hållbarhet.

Insatser utanför Västsverige
Ni kan arbeta med insatser utanför Västsverige, under förutsättning att insatsen bidrar till 
utlysningens syfte.

Resultatkedjor
Samtliga insatser ska ha som mål att skapa förändrade beteenden och nya förmågor hos små 
och medelstora företag. Utifrån det är det möjligt att genomföra olika typer av insatser och 
det är önskvärt att kombinera dem. Vi kallar dem resultatkedjor och inom utlysningen är det 
möjligt att arbeta med två av dem;

Direkta insatser till företag

Utveckling av stödstrukturer

Använd resultatkedjorna i ert arbete med projektaktiviteter och -mål, för att tydliggöra vad ni 
ska göra och vad ni vill uppnå.

Andra finansieringskällor
Finansieringen kan med fördel fungera för att bygga upp kapacitet och strukturer för att 
arbeta vidare med andra nationella och internationella finansieringskällor. Exempelvis hos 
Vinnova, Horisont Europa och Interreg-programmen.

Det är möjligt att söka medel för förstudier
Utlysningen är öppen för ansökningar om finansiering för förstudier. Mer om 
förutsättningarna för förstudier

Sök finansering inom:
Politiskt mål 1 - Ett smartare Europa, Specifikt mål 1.4 – Utveckla färdigheter inom smart 
specialisering

https://tillvaxtverket.se/eu-program/vara-eu-program/vastsverige.html
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Hur mycket kan ni få i stöd?

Regionalfonden finansierar maximalt 40 procent av projektets kostnader. Resterande stöd ska 
utgöras av offentliga och/eller privata medel. Om ni tänker söka medfinansiering från andra 
aktörer så var medvetna om att dessa kan ha andra datum för inlämnande att förhålla sig till.

Budgetram för utlysningsomgången är ännu inte beslutad.

Projektets budget ska vara kostnadseffektiv. Ni ska kunna förklara och redovisa för 
Tillväxtverket hur ni har kommit fram till projektets budget.

Vi kan finansiera förstudier med upp till 400 000 kr i EU-stöd. För genomförandeprojekt 
finns ingen beloppsgräns

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan starta samma dag som ni skickar in ansökan, på egen risk.

Genomförandeprojekt kan pågå max 40 månader. Det kan komma möjligheter till 
förlängning.

En förstudie kan pågå i maximalt 9 månader

Krav, villkor och regler

Vi väntar på att programmet ska godkännas av EU-kommissionen
EU-kommissionen har ännu inte godkänt Västsveriges program inom Regionalfonden. En 
förutsättning för att beslut om stöd ska kunna fattas är att programmen är godkända. Innan ni 
skickar in en ansökan ska ni till följd av detta beakta eventuella ändringar i utlysningen.

Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i Handbok för EU-
projekt.

Förskott
Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra 
projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller 
övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten 
i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Mer om förskott  

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/ansoka/forskott-for-projekt-med-svag-likviditet.html
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Slutredovisning
Ni ska lämna in slutredovisningen för ditt projekt senast sista projektdag. 

Hållbarhetsanalys
Alla projekt ska integrera hållbarhet. Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i 
planering, genomförande och uppföljning. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra 
ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd från regionalfonden. I Regionalfonden 
används hållbarhet som ett paraply för de övergripande principerna jämställdhet, 
likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur 
ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Mer om hållbarhetsanalys 

Bedömning och urval
Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån krav och kriterier. Er ansökan bedöms i två steg. I 
det första steget säkerställs grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi 
bedömer också om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning. I det andra 
steget bedöms kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Mer om hur vi bedömer 
och fattar beslut om er ansökan i.

Juridiska förutsättningar
Om er ansökan beviljas kan ni bara få pengar för kostnader ni haft under projektperioden. En 
projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till 
Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och 
aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det 
insatsområde och den investeringsprioritering som din ansökan gäller. Tillväxtverket kommer 
att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060

Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder 

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna villkor och eventuella 
föreskrifter. Mer om styrande dokument

För att ert projekt ska få stöd krävs det att projektet följer de krav och villkor 
som står i Handbok för EU-projekt.

Krav på projektutvärdering

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/planera/planera-ert-projekt/hallbarhetsanalys.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/ansoka/sa-bedomer-och-fattar-vi-beslut-om-er-ansokan.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/krav-och-styrande-dokument/styrande-dokument.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/krav-och-styrande-dokument/krav-pa-projektet.html
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Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår 
av 
Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som 
omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i 
enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt 
stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får 
täckas genom stöd.

Statligt stöd till ekonomisk verksamhet (företag)

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande

Många av de projekt som genomförs i Regionalfonden kommer att gynna företag via 
statsstöd. Det kan handla om att företag ingår som projektpartner och får direkt stöd för sina 
kostnader vid genomförandet av ett projekt. Det kan också vara fråga om att företag gynnas 
indirekt via ett projekt, då som målgrupp för insatser som tillhandahålls på förmånliga 
villkor.

Det är viktigt att ni i er ansökan gör aktiva val och bedömningar i frågan, och kopplar aktörer 
och aktiviteter till regelverket.

Börja med att definiera vilka i ert partnerskap och i er målgrupp som omfattas av regelverket. 
mer om definitonen Stöd till företag

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal 
olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda 
projektansökningarna så väl som möjligt.

I nästa steg tittar ni på hur ni ska reglera stödet, genom att tillämpa relevant regelverk som ni 
hittar i boxarna, Vägledning för statsstöd

Vi förordar att ni tittar närmare på följande boxar:

Box 2: Försumbart stöd/de minimis

Box 3: Stöd till allmänna främjandeinsatser som inte omfattas av EU:s statsstödsregler

Box 6: Stöd för FoU-samarbete som inte gynnar företag

Ni kan även tillämpa andra boxar.

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/krav-och-styrande-dokument/krav-pa-projektet/stod-till-foretag.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/planera/planera-er-budget/det-har-kan-ni-fa-stod-for.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/krav-och-styrande-dokument/krav-pa-projektet/stod-till-foretag.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/krav-och-styrande-dokument/krav-pa-projektet/stod-till-foretag/vagledning-for-statsstod.html


2022-10-04 08:24 Stärk kompetensen i Västsveriges näringsliv - Tillväxtverket

https://tillvaxtverket.se/finansiering/utlysningar/2022-09-29-stark-kompetensen-i-vastsveriges-naringsliv.html 12/13

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket gör först en bedömning av om ansökan är komplett och uppfyller krav i 
förordningar och lagar, samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra 
planerat projekt.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

Skicka in er ansökan
Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan ( tidigast den 17 november).

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan under Ansöka och 
rapportera, ansök om EU-finansierat stöd. 
Mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller 
ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt.

På sidan Ansöka, i Handbok för EU-projekt finns information om användarkonto och e-
legitimation.

Vad händer när jag skickat in ansökan?
När ni skickat in ansökan kommer Tillväxtverket handlägga den, se text ovan om Bedömning 
och urval. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under 
handläggningen. 
Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av 
Strukturfondspartnerskapet.

Prioritering kommer ske i mars/april.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt 
prioriteringarna.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?
Hör av dig till: vastsverige@tillvaxtverket.se 

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00 (växel)

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/ansok-och-rapportera/ansok-om-stod.html#AnsokomEUstod
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/ansoka/sa-fyller-ni-i-ansokan-om-stod.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/ansoka.html
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Vi tar gärna projektspecifik kontakt och erbjuder också ansökningsseminarium. Datumen för 
dessa är inte beslutade än.

Vill ni ta en strategisk eller projektspecifik dialog med oss?
Utöver seminarierna tar vi gärna en mer specifik dialog. Det kan handla om återkoppling på 
ert projektutkast eller att vi möts för att prata om hur vi strategiskt kan jobba tillsammans för 
att nå programmets mål. Vi deltar gärna i era forum för att berätta om vad vi gör.
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Främja förnybar energi i Västsverige
Sverige ska vara klimatneutralt 2045. Ett viktigt steg i den riktningen är att främja förnybar energi. 
Kan ni bidra till att fler små och medelstora företag utvecklar, testar och investerar i nya innovativa 
lösningar? Eller stötta företag i att utveckla lönsamma varor och tjänster för minskad 
energianvändning? Då finns möjligheter här.

Vad?

Främja mer hållbara, 
innovativa och konkurrens‐ 

kraftiga företag med fokus på 
förnybar energi.

Vem?

Stödaktörer inom innovation 
och entreprenörskap, bransch‐ 

organisationer, kommuner, 
regioner, myndigheter, 

Hur mycket?
40 procent av era 
projektkostnader.

https://tillvaxtverket.se/
https://tillvaxtverket.se/
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Vad handlar erbjudandet om?
Vi söker projekt med målet att små och medelstora företag ska bli mer hållbara, innovativa och 
konkurrenskraftiga. Här finns möjligheter till finansiering för innovativa satsningar, 
demonstrationsprojekt och innovationsfrämjande insatser för att hitta lösningar kopplade till 
energiförsörjning och förnybar energi.

Det krävs ett helhetstänk genom hela värdekedjan och i fokus står produktionen av förnybar 
energi. I utlysningen möjliggörs insatser för att stimulera utvecklingen av teknik inom förnybara 
energikällor, exempelvis inom havsenergi, integrering av solceller i byggnader, produktion av 
förnybar vätgas och olika hållbara energibärare från olika restströmmar.

Insatserna kan utformas som direkta insatser till företag eller till att utveckla stödstrukturer och 
bygga upp miljöer och infrastruktur.

Observera att inriktningen på detta erbjudande om finansiering är preliminär och att texten kan 
komma att ändras.

Mer om Regionalfonden i Västsverige

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål
Konkurrenskraftiga och innovativa företag är en av flera nyckelmekanismer för en hållbar 
omställning i linje med målen i Agenda 2030. I näringslivet finns stor potential till nya lösningar 
på viktiga samhällsutmaningar, samtidigt som hållbarhet också blir en allt viktigare affärsstrategisk 
fråga för företagen. Genom ett strategiskt arbete i linje med Agenda 2030 kan företag exempelvis 
stärka sitt varumärke och möjligheter att attrahera kompetens, kunder och investerare.

Insatserna ska bidra till framsteg inom exempelvis följande Agenda 2030-mål:

Mål 5 jämställdhet och/eller Mål 10 minskad ojämlikhet.
Insatserna inom ramen för projekten förväntas exempelvis ha en positiv inverkan på mål 5 om 
jämställdhet och/eller mål 10 minskad ojämlikhet genom att motverka diskriminering (delmål 5.1 
och 10.3) och att öka inkluderingen i näringslivet och i beslutsprocesser (delmål 5.5 och 10.2).

Mål 7 - Hållbar energi för alla
Insatserna inom ramen för projekten förväntas exempelvis ha en positiv inverkan på delmål 7.2 om 
att öka andelen förnybar energi, delmål 7.A tillgängliggör forskning och teknik samt investera i ren 
energi och 7.3 om att fördubbla ökningen av energieffektivitet.

forsknings institut, universitet 
och högskolor

https://tillvaxtverket.se/eu-program/vara-eu-program/vastsverige.html
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Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Insatserna inom ramen för projekten förväntas exempelvis ha en positiv inverkan på delmål 12.2 
om hållbar förvaltning och användning av naturresurser, och delmål 9.5, som berör ökade 
forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn.

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Insatserna inom ramen för projekten förväntas exempelvis ha en positiv inverkan på delmål 9.4 om 
ökad hållbarhet inom industri och infrastruktur genom bland annat miljövänliga tekniker och 
industriprocesser, delmål 12.4 om ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall och 12.6 om att 
uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning.

Övergripande utmaningar

Vi behöver en hållbar elförsörjning
Samhällets elbehov förväntas öka parallellt med att utbyggnaden av elproduktion från 
förnybara källor negativt påverkar hur förutsägbar tillgången är. I en nationell jämförelse 
ligger Västsverige väl till i produktionen av sol- och vindkraftsel. Havsbaserad vindkraft är 
under utveckling och bär på betydande möjligheter (EU strategy on offshore renewable 
energy). Flera energibolag har långtgående samarbeten med industrin, och utvecklar 
kopplingen mellan vindkraft och vätgas. Elnätets infrastruktur är relativt väl utbyggd, men 
behöver stärkas upp för att kunna överföra de större mängder förnybar el som bland annat 
elektrifieringen inom transportsektorn och industrin kräver. Förväntade kapacitetsbrister i 
elförsörjningen ställer krav på effektivare energianvändning. Ökad energieffektivitet är även 
viktigt för att den förnybara energin ska räcka i ett fossilfritt samhälle.

Hållbara material och energisystem
Västsverige har en gemensam utmaning i att utveckla nya och innovativa material samt fasa 
ut fossila material som belastar klimatet. Vi förbrukar idag ohållbart mycket material och 
mindre än 4 % av Sveriges ekonomi är cirkulär. Det medför behov inom materialutveckling, 
materialminimering och förädling av förnybara råvaror från jord, skog och vatten. Allt ifrån 
plast till kemikalier kommer behöva produceras annorlunda. Alla materialslag påverkas och 
måste införlivas i mer cirkulära flöden, oavsett om materialen har biologiskt ursprung eller 
ej. Västsverige behöver fokusera på utveckling av nya material, bioraffinaderier och förnybar 
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energiproduktion samt främja återanvändning, återproduktion och återvinning, istället för att 
låta stora värden gå förlorade genom enbart energiåtervinning och framförallt deponi.

Vi har demografiska och sociala utmaningar
I Västsverige är det färre kvinnor än män som startar företag och utbildnings- och yrkesvalen 
är fortfarande i hög utsträckning traditionsbundna. Socioekonomisk bakgrund och 
födelseland är också exempel där individers livschanser inte är jämlika vilket också får 
negativa konsekvenser för samhällsutvecklingen i stort. Det finns även stora inomregionala 
skillnader, vilket bland annat kan ses i den stora variationen vad gäller arbetslöshet, 
utbildningsnivåer, entreprenörskap och branschstruktur. Det har bevisats att politisk, 
ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av 
hållbar utveckling och det är därmed en viktig fråga inom alla insatser.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att:

utrota fattigdom och hunger

förverkliga de mänskliga rättigheterna

uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor

säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 är ett ramverk 
för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling.

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen .

Innan du ansöker

Innan du ansöker stänk på att:

testa din projektidé. Läs mer om hur du gör och hämta mallen för beskrivning av tidig 
projektidé.

ha en tydlig förändringsteori

genomföra en hållbarhetsanalys

https://www.globalamalen.se/
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/planera/testa-er-projektide.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/planera/planera-ert-projekt/forandringsteori.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/planera/planera-ert-projekt/hallbarhetsanalys.html
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Skicka in din ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer 
vi att avvisa den. Om ert projekt beviljas stöd kommer ni i samband med rapportering av era 
genomförda insatser att få ert stöd utbetalt. En förutsättning för att ni ska få pengar är att ni 
följer reglerna för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att 
Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas 
ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du är tydlig om någon del i din 
ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-
projekt på tillvaxtverket.se.

Ansökningsseminarier
I samband med utlysningen kommer Tillväxtverket genomföra ansökningsseminarier. Då 
kommer vi gå igenom grundförutsättningar runt projektriggning och budget. Hör av er till oss 
om ni vill delta.

24 oktober – seminarium för att gå igenom utlysningen och dess förutsättningar

24 november – genomgång av viktiga delar av Min ansökan, krav och förutsättningar

Vi rekommenderar också att ni för en dialog med regionalt utvecklingsansvariga; Region 
Halland och Västra Götalandsregionen.

Se våra kontaktuppgifter nedan.

Läs hela utlysningstexten
Det är viktigt att ta del av utlysningen i sin helhet. Har ni frågor, hör gärna av er.

Vem kan söka?

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.

Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och 
ekonomiska föreningar.

Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, 
regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/planera.html
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Det är önskvärt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom 
medfinansiering, men inte i första hand som projektägare. Genom att delta i ett projekt får 
företagen del av projektens insatser utan att bära ansvaret av att äga projektet och för de 
administrativa och likvida krav som det medför.

För vad kan ni söka?

Mer cirkulära, innovativa och kompetenta företag för en hållbar energiförsörjning
Det finns behov av att främja förnybar energi och stödja projekt som bidrar till att 
Västsverige uppnår en ökad andel förnybar energi i energimixen.

Målet med projekten ska vara att främja förnybar energi och att fler små och medelstora 
företag utvecklar, testar och investerar i nya innovativa lösningar avseende förnybar energi. 
Målet är även att fler företag utvecklar lönsamma varor och tjänster med potential att minska 
energianvändningen.

Visionen för regionalfondsprogrammet Västsverige ”Ett hållbart och mer konkurrenskraftigt 
Västsverige”. Den syftar till att bidra till innovationskraft för en hållbar omställning, utveckla 
färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap samt bidra till 
utvecklingen för en cirkulär och hållbar omställning.

Den primära målgruppen för insatsernas aktiviteter är små och medelstora företag som drivs 
och bemannas av personer med olika kön, könsidentiteter, åldrar, förmågor och bakgrund.

Regionalfonden i Västsverige är ett viktigt verktyg att använda för att uppnå målsättningarna 
i de regionala utvecklingsstrategierna. Det är viktigt att ni visar vilken roll er satsning har i 
ett regionalt sammanhang. Tillväxtverket uppmuntrar till större samlade satsningar för att 
skapa långsiktighet och större effekter.

Det är i denna utlysning möjligt att söka finansiering för insatser som:
gör att fler små och medelstora företags investerar i befintliga lösningar avseende förnybar energi

gör att fler företag utvecklar och testar innovativa och lönsamma lösningar som ökar produktionen 
av och övergången till förnybar energi.

leder till att små och medelstora företag utvecklar klimatsmarta innovationer i samverkan med 
andra. Det kan handla om att hantera energiöverskott, utveckla innovationer för att 
distribuera/styra/lagra el eller utveckla industriell symbios.

bidrar till att hantera målkonflikter som kan uppstå vi ökad produktion av förnybar energi

stödjer arbetet med energieffektivisering och smarta energisystem, om kärnan i insatser och 
projekt är förnybar energi.
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Social hållbarhet som drivkraft
Samtliga projekt inom utlysningen ska använda social hållbarhet som drivkraft för hållbar 
utveckling. Detta genom att sätta fokus på inkluderande och hållbara lösningar för att öka 
innovationsförmågan, maximera nyttjandet av kompetens, humankapital och främja 
entreprenörskap. Ambitionen är att få fler små- och medelstora företag att i större 
utsträckning ta sig an sociala utmaningar, vilket ger värdefulla erfarenheter och samtidigt 
bidrar till ökad social hållbarhet.

Insatser utanför Västsverige
Ni kan arbeta med insatser utanför Västsverige, under förutsättning att insatsen bidrar till 
utlysningens syfte.

Resultatkedjor
Samtliga insatser ska ha som mål att skapa förändrade beteenden och nya förmågor hos små 
och medelstora företag. Utifrån det är det möjligt att genomföra tre typer av insatser. Vi 
kallar dem resultatkedjor;

Direkta insatser till företag

Utveckling av stödstrukturer

Använd resultatkedjorna i ert arbete med projektaktiviteter och mål, för att tydliggöra vad ni 
ska göra och vad ni vill uppnå.

Andra finansieringskällor
Finansieringen kan med fördel fungera för att bygga upp kapacitet och strukturer för att 
arbeta vidare med andra nationella och internationella finansieringskällor. Exempelvis hos 
Vinnova, Horisont Europa och Interreg-programmen.

Det finns också möjlighet att kontakta andra myndigheter för att söka nationell 
medfinansiering för projekt, exempelvis hos Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, 
Energimyndigheten och Vinnova.

Det är möjligt att söka finansering för förstudier
Utlysningen är öppen för ansökningar om finansiering för förstudier. Mer om 
förutsättningarna för förstudier

Sök finansiering inom:
Poltiskt mål 2 - Ett grönare Europa. Specifikt mål 2.2 - Främja förnybar energi

Mer om Regionalfonden i Västsverige

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/krav-och-styrande-dokument/krav-pa-projektet/sarskilda-krav-for-vissa-typer-av-projekt.html
https://tillvaxtverket.se/eu-program/vara-eu-program/vastsverige.html
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Hur mycket kan ni få i stöd?

Regionalfonden finansierar maximalt 40 procent av projektets kostnader. Resterande stöd ska 
utgöras av offentliga och/eller privata medel. Om ni tänker söka medfinansiering från andra 
aktörer så var medvetna om att dessa kan ha andra datum för inlämnande att förhålla sig till.

Budgetram för utlysningsomgången är ännu inte beslutad.

Projektets budget ska vara kostnadseffektiv. Ni ska kunna förklara och redovisa för 
Tillväxtverket hur ni har kommit fram till projektets budget

Vi kan finansiera förstudier med upp till 400 000 kr i EU-stöd. För genomförandeprojekt 
finns ingen beloppsgräns

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan starta samma dag som ni skickar in ansökan, på egen risk.

Genomförandeprojekt kan pågå max 40 månader. Det kan komma möjligheter till 
förlängning.

En förstudie kan pågå i maximalt 9 månader

Krav, villkor och regler

Vi väntar på att programmet ska godkännas av EU-kommissionen
EU-kommissionen har ännu inte godkänt Västsveriges program inom Regionalfonden. En 
förutsättning för att beslut om stöd ska kunna fattas är att programmen är godkända. Innan ni 
skickar in en ansökan ska ni till följd av detta beakta eventuella ändringar i utlysningen.

Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i Handbok för EU-
projekt.

Förskott
Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra 
projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller 
övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten 
i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Mer om förskott  

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/ansoka/forskott-for-projekt-med-svag-likviditet.html
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Slutredovisning
Ni ska lämna in slutredovisningen för ditt projekt senast sista projektdag. 

Hållbarhetsanalys
Alla projekt ska integrera hållbarhet. Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i 
planering, genomförande och uppföljning. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra 
ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd från regionalfonden. I Regionalfonden 
används hållbarhet som ett paraply för de övergripande principerna jämställdhet, 
likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur 
ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Mer om hållbarhetsanalys 

Bedömning och urval
Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån krav och kriterier. Er ansökan bedöms i två steg. I 
det första steget säkerställs grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi 
bedömer också om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning. I det andra 
steget bedöms kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Mer om hur vi bedömer 
och fattar beslut om er ansökan i.

Juridiska förutsättningar
Om er ansökan beviljas kan ni bara få pengar för kostnader ni haft under projektperioden. En 
projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till 
Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och 
aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det 
insatsområde och den investeringsprioritering som din ansökan gäller. Tillväxtverket kommer 
att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060

Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder 

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna villkor och eventuella 
föreskrifter. Mer om styrande dokument

För att ert projekt ska få stöd krävs det att projektet följer de krav och villkor 
som står i Handbok för EU-projekt.

Krav på projektutvärdering

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/planera/planera-ert-projekt/hallbarhetsanalys.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/ansoka/sa-bedomer-och-fattar-vi-beslut-om-er-ansokan.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/krav-och-styrande-dokument/styrande-dokument.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/krav-och-styrande-dokument/krav-pa-projektet.html
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Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår 
av 
Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som 
omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i 
enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt 
stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får 
täckas genom stöd.

Statligt stöd till ekonomisk verksamhet (företag)

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande

Många av de projekt som genomförs i Regionalfonden kommer att gynna företag via 
statsstöd. Det kan handla om att företag ingår som projektpartner och får direkt stöd för sina 
kostnader vid genomförandet av ett projekt. Det kan också vara fråga om att företag gynnas 
indirekt via ett projekt, då som målgrupp för insatser som tillhandahålls på förmånliga 
villkor.

Det är viktigt att ni i er ansökan gör aktiva val och bedömningar i frågan, och kopplar aktörer 
och aktiviteter till regelverket.

Börja med att definiera vilka i ert partnerskap och i er målgrupp som omfattas av regelverket. 
mer om definitonen Stöd till företag

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal 
olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda 
projektansökningarna så väl som möjligt.

I nästa steg tittar ni på hur ni ska reglera stödet, genom att tillämpa relevant regelverk som ni 
hittar i boxarna, Vägledning för statsstöd

Vi förordar att ni tittar närmare på följande boxar:

Box 2: Försumbart stöd/de minimis

Box 3: Stöd till allmänna främjandeinsatser som inte omfattas av EU:s statsstödsregler

Box 6: Stöd för FoU-samarbete som inte gynnar företag

Ni kan även tillämpa andra boxar.

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/krav-och-styrande-dokument/krav-pa-projektet/stod-till-foretag.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/planera/planera-er-budget/det-har-kan-ni-fa-stod-for.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/krav-och-styrande-dokument/krav-pa-projektet/stod-till-foretag.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/krav-och-styrande-dokument/krav-pa-projektet/stod-till-foretag/vagledning-for-statsstod.html
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Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket gör först en bedömning av om ansökan är komplett och uppfyller krav i 
förordningar och lagar, samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra 
planerat projekt.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

Skicka in er ansökan
Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan ( tidigast den 17 november).

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan under Ansöka och rapportera, 
ansök om EU-finansierat stöd. 

Mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller 
ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt.

På sidan Ansöka, i Handbok för EU-projekt finns information om användarkonto och e-
legitimation.

Vad händer när jag skickat in ansökan?
När ni skickat in ansökan kommer Tillväxtverket handlägga den, se text ovan om Bedömning 
och urval. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under 
handläggningen. 
Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av 
Strukturfondspartnerskapet.

Prioritering kommer ske i mars/april.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt 
prioriteringarna.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?
Hör av dig till: vastsverige@tillvaxtverket.se 

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/ansok-och-rapportera/ansok-om-stod.html#AnsokomEUstod
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/ansoka/sa-fyller-ni-i-ansokan-om-stod.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/ansoka.html
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E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00 (växel)

Vi tar gärna en dialog runt er projektidé och erbjuder också ansökningsseminarium, se ovan 
under ”Innan du ansöker”.

Vill ni ta en strategisk eller projektspecifik dialog med oss?
Utöver seminarierna tar vi gärna en dialog runt er projektidé. Det kan handla om 
återkoppling på ert projektutkast eller att vi möts för att prata om hur vi strategiskt kan jobba 
tillsammans för att nå programmets mål. Vi deltar gärna i era forum för att berätta om vad vi 
gör.
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Stärk cirkulära flöden och minska 
resurs  användningen i Västsverige
Takten i arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi behöver öka för att 
nå miljö- och klimatmålen. För att upprätthålla värdet på produkter och material 
måste vi tänka cirkulärt redan i designfasen och vi behöver skapa cirkulära 
kretslopp. Detta för att resurser ska användas och återanvändas på smartast 
tänkbara sätt, Det är en förutsättning för ett hållbart samhälle

Vad?
Stärk grön omställning och ett 

hållbart näringsliv genom 
cirkulär ekonomi

Vem?
Stödaktörer inom innovation 
och entreprenörskap, bransch‐ 

organisationer, kommuner, 

Hur mycket?
40 procent av era 
projektkostnader.

https://tillvaxtverket.se/
https://tillvaxtverket.se/
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Vad handlar erbjudandet om?
Vi söker projekt som arbetar mot målet att små och medelstora företag ska bli mer hållbara, 
innovativa och konkurrenskraftiga. Projekten ska främja insatser som utvecklar och demonstrerar 
potentialen i cirkulära affärsmodeller för att minska användningen av råmaterial, minska 
klimatpåverkan och samtidigt skapa lönsamhet. Det krävs nya systemlösningar som säkrar en 
övergång till mer hållbara och förnybara material och att dessa återvinns och återanvänds i stor 
skala.

Insatserna kan utformas som direkta insatser till företag eller till att utveckla stödstrukturer och 
bygga upp miljöer och infrastruktur.

Observera att inriktningen på detta erbjudande om finansiering är preliminär och att texten kan 
komma att ändras.

Mer om Regionalfonden i Västsverige 

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål
Konkurrenskraftiga och innovativa företag är en av flera nyckelmekanismer för en hållbar 
omställning i linje med målen i Agenda 2030. I näringslivet finns stor potential till nya lösningar 
på viktiga samhällsutmaningar, samtidigt som hållbarhet också blir en allt viktigare affärsstrategisk 
fråga för företagen. Genom ett strategiskt arbete i linje med Agenda 2030 kan företag exempelvis 
stärka sitt varumärke och möjligheter att attrahera kompetens, kunder och investerare.

Insatserna ska bidra till framsteg inom exempelvis följande Agenda 2030-mål:

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Insatserna inom ramen för projekten förväntas exempelvis ha en positiv inverkan på delmål 12.2 
om hållbar förvaltning och användning av naturresurser, och delmål 9.5, som berör ökade 
forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn.

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Insatserna inom ramen för projekten förväntas exempelvis ha en positiv inverkan på delmål 9.4 om 
ökad hållbarhet inom industri och infrastruktur genom bland annat miljövänliga tekniker och 
industriprocesser, delmål 12.4 om ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall och 12.6 om att 
uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning.

regioner, myndigheter, 
forsknings institut, universitet 

och högskolor

https://tillvaxtverket.se/eu-program/vara-eu-program/vastsverige.html
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Mål 5 jämställdhet och/eller Mål 10 minskad ojämlikhet.
Insatserna inom ramen för projekten förväntas exempelvis ha en positiv inverkan på mål 5 om 
jämställdhet och/eller mål 10 minskad ojämlikhet genom att motverka diskriminering (delmål 5.1 
och 10.3) och att öka inkluderingen i näringslivet och i beslutsprocesser (delmål 5.5 och 10.2).

Övergripande utmaningar

Utmaningar för miljö och klimat
För att hindra klimatförändringarna krävs en grön omställning i Västsverige till ett 
fossiloberoende, och på sikt klimatpositivt, samhälle. Här finns det möjligheter för företag 
och organisationer att utveckla cirkulära affärsmodeller, nya varor och tjänster för en sådan 
omställning och som motverkar klimatförändringarna och främjar den biologiska 
mångfalden. Västsverige behöver främja övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi. 
Det kräver förändring av hela värdekedjor där vi utvecklar innovativa, hållbara 
produktionssätt, återvinningstekniker och hållbara affärsmodeller.

Hållbara material och energisystem
Västsverige har en gemensam utmaning i att utveckla nya och innovativa material samt fasa 
ut fossila material som belastar klimatet. Vi förbrukar idag ohållbart mycket material och 
mindre än 4 % av Sveriges ekonomi är cirkulär. Det medför behov inom materialutveckling, 
materialminimering och förädling av förnybara råvaror från jord, skog och vatten. Allt ifrån 
plast till kemikalier kommer behöva produceras annorlunda. Alla materialslag påverkas och 
måste införlivas i mer cirkulära flöden, oavsett om materialen har biologiskt ursprung eller 
ej. Västsverige behöver fokusera på utveckling av nya material, bioraffinaderier och förnybar 
energiproduktion samt främja återanvändning, återproduktion och återvinning, istället för att 
låta stora värden gå förlorade genom enbart energiåtervinning och framförallt deponi.

Vi har demografiska och sociala utmaningar
I Västsverige är det färre kvinnor än män som startar företag och utbildnings- och yrkesvalen 
är fortfarande i hög utsträckning traditionsbundna. Socioekonomisk bakgrund och 
födelseland är också exempel där individers livschanser inte är jämlika, vilket också får 
negativa konsekvenser för samhällsutvecklingen i stort. Det finns även stora inomregionala 
skillnader, vilket bland annat kan ses i den stora variationen vad gäller arbetslöshet, 
utbildningsnivåer, entreprenörskap och branschstruktur. Det har bevisats att politisk, 
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ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av 
hållbar utveckling och det är därmed en viktig fråga inom alla insatser.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att:

utrota fattigdom och hunger

förverkliga de mänskliga rättigheterna

uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor

säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 är ett ramverk 
för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling.

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen .

Innan du ansöker

Innan ni ansöker tänk på att:

testa er projektidé. Läs mer om hur ni gör och hämta mallen för beskrivning av tidig 
projektidé.

ha en tydlig förändringsteori

genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in er ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer 
vi att avvisa den. Om ert projekt beviljas stöd kommer ni i samband med rapportering av era 
genomförda insatser att få ert stöd utbetalt. En förutsättning för att ni ska få pengar är att ni 
följer reglerna för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att 
Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut 
görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er 
ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

https://www.globalamalen.se/
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/planera/testa-er-projektide.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/planera/planera-ert-projekt/forandringsteori.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/planera/planera-ert-projekt/hallbarhetsanalys.html
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Ni hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-
projekt på tillvaxtverket.se.

Ansökningsseminarier
I samband med utlysningen kommer Tillväxtverket genomföra ansökningsseminarier. Då 
kommer vi gå igenom grundförutsättningar runt projektriggning och budget. Hör av er till oss 
om ni vill delta.

24 oktober – seminarium för att gå igenom utlysningen och dess förutsättningar

24 november – genomgång av viktiga delar av Min ansökan, krav och förutsättningar

Vi rekommenderar också att ni för en dialog med regionalt utvecklingsansvariga; Region 
Halland och Västra Götalandsregionen.

Se våra kontaktuppgifter nedan.

Läs hela utlysningstexten
Det är viktigt att ta del av utlysningen i sin helhet. Har ni frågor, hör gärna av er.

Vem kan söka?

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.

Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och 
ekonomiska föreningar.

Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, 
regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Det är önskvärt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom 
medfinansiering, men inte i första hand som projektägare. Genom att delta i ett projekt får 
företagen del av projektens insatser utan att bära ansvaret av att äga projektet och för de 
administrativa och likvida krav som det medför

För vad kan ni söka?

Mer cirkulära och innovativa företag

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/planera.html


2022-10-04 08:25 Stärk cirkulära flöden och minska resurs  användningen i Västsverige - Tillväxtverket

https://tillvaxtverket.se/finansiering/utlysningar/2022-09-29-stark-cirkulara-floden-och-minska-resursanvandningen-i-vastsverige.html 6/11

Målet med projekten ska vara att små och medelstora företag ska bli mer cirkulära, 
innovativa och kompetenta för att bidra till övergången till en cirkulär ekonomi. I 
Västsverige finns det ett behov av satsningar som främjar övergången från en linjär till en 
cirkulär ekonomi. Hela värdekedjor behöver förändras genom utveckling av innovativa 
hållbara produktionssätt, nytänkande design och formgivning samt återvinningstekniker.

Visionen för regionalfondsprogrammet Västsverige ”Ett hållbart och mer konkurrenskraftigt 
Västsverige”. Den syftar till att bidra till innovationskraft för en hållbar omställning, utveckla 
färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap samt bidra till 
utvecklingen för en cirkulär och hållbar omställning.

Den primära målgruppen för insatsernas aktiviteter är små och medelstora företag som drivs 
och bemannas av personer med olika kön, könsidentiteter, åldrar, förmågor och bakgrund.

Regionalfonden i Västsverige är ett viktigt verktyg att använda för att uppnå målsättningarna 
i de regionala utvecklingsstrategierna. Det är viktigt att ni visar vilken roll er satsning har i 
ett regionalt sammanhang. Tillväxtverket uppmuntrar till större samlade satsningar för att 
skapa långsiktighet och större effekter.

Det är i denna utlysning möjligt att söka finansiering för insatser som
gör att små och medelstora företag utvecklar, testar och investerar i innovativa och cirkulära 
tjänster/produkter

utvecklar hållbara och cirkulära material för ökad resurseffektivitet och minskad resursanvändning

utvecklar nya cirkulära affärsmodeller och värdekedjor som möjliggör hållbara sätt att använda 
material, exempelvis genom tjänstefiering eller återvinning/återanvändning

ökar samverkan mellan näringslivet och forskningsaktörer, för ökad innovationskapacitet och ökad 
användning av forskningsresultat

ökar samverkan mellan små och medelstora företag och offentlig sektor kopplat till verktyg inom 
upphandling och inköp

underlättar för befolkningen att göra smarta val för att öka hållbarheten i samhället.

Social hållbarhet som drivkraft
Samtliga projekt inom utlysningen ska använda social hållbarhet som drivkraft för hållbar 
utveckling. Detta genom att sätta fokus på inkluderande och hållbara lösningar för att öka 
innovationsförmågan, maximera nyttjandet av kompetens, humankapital och främja 
entreprenörskap. Ambitionen är att få fler små- och medelstora företag att i större 
utsträckning ta sig an sociala utmaningar, vilket ger värdefulla erfarenheter och samtidigt 
bidrar till ökad social hållbarhet.

Insatser utanför Västsverige
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Ni kan arbeta med insatser utanför Västsverige, under förutsättning att insatsen bidrar till 
utlysningens syfte.

Resultatkedjor
Samtliga insatser ska ha som mål att skapa förändrade beteenden och nya förmågor hos små 
och medelstora företag. Utifrån det är det möjligt att genomföra tre typer av insatser, och det 
är önskvärt att kombinera flera typer av insatser. Vi kallar dem resultatkedjor;

Direkta insatser till företag

Utveckling av stödstrukturer

Uppbyggnad av miljöer och infrastruktur

Använd resultatkedjorna i ert arbete med projektaktiviteter och mål, för att tydliggöra vad ni 
ska göra och vad ni vill uppnå.

Andra finansieringskällor
Finansieringen kan med fördel fungera för att bygga upp kapacitet och strukturer för att 
arbeta vidare med andra nationella och internationella finansieringskällor. Exempelvis hos 
Vinnova, Horisont Europa och Interreg-programmen.

Det finns också möjlighet att kontakta andra myndigheter för att söka nationell 
medfinansiering för projekt, exempelvis hos Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, 
Energimyndigheten och Vinnova.

Det är möjligt att söka medel för förstudier
Utlysningen är öppen för ansökningar om finansiering för förstudier. Mer om 
förutsättningarna för förstudier

Sök finansiering inom:
Politiskt mål 2 Ett grönare Europa. Specifikt mål 2.6 - Främja övergången till en cirkulär och 
resurseffektiv ekonomi

Mer om Regionalfonden i Västsverige

Hur mycket kan ni få i stöd?

Regionalfonden finansierar maximalt 40 procent av projektets kostnader. Resterande stöd ska 
utgöras av offentliga och/eller privata medel. Om ni tänker söka medfinansiering från andra 
aktörer så var medvetna om att dessa kan ha andra datum att förhålla sig till.

Budgetram för utlysningsomgången är ännu inte beslutad.

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt/planera/krav-pa-projektet/sarskilda-krav-for-vissa-typer-av-projekt.html
https://tillvaxtverket.se/eu-program/vara-eu-program/vastsverige.html
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Projektets budget ska vara kostnadseffektiv. Ni ska kunna förklara och redovisa för 
Tillväxtverket hur ni har kommit fram till projektets budget.

Vi kan finansiera förstudier med upp till 400 000 kr i EU-stöd. För genomförandeprojekt 
finns ingen beloppsgräns

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan starta samma dag som ni skickar in ansökan, på egen risk.

Genomförandeprojekt kan pågå max 40 månader. Det kan komma möjligheter till 
förlängning.

En förstudie kan pågå i maximalt 9 månader.

Krav, villkor och regler

Vi väntar på att programmet ska godkännas av EU-kommissionen
EU-kommissionen har ännu inte godkänt Västsveriges program inom Regionalfonden. En 
förutsättning för att beslut om stöd ska kunna fattas är att programmen är godkända. Innan ni 
skickar in en ansökan ska ni till följd av detta beakta eventuella ändringar i utlysningen.

Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i Handbok för EU-
projekt.

Förskott
Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra 
projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller 
övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten 
i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Mer om förskott  

Slutredovisning
Ni ska lämna in slutredovisningen för ditt projekt senast sista projektdag. 

Hållbarhetsanalys
Alla projekt ska integrera hållbarhet. Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i 
planering, genomförande och uppföljning. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra 
ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd från regionalfonden. I Regionalfonden 
används hållbarhet som ett paraply för de övergripande principerna jämställdhet, 

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/ansoka/forskott-for-projekt-med-svag-likviditet.html
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likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur 
ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Mer om hållbarhetsanalys 

Bedömning och urval
Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån krav och kriterier. Er ansökan bedöms i två steg. I 
det första steget säkerställs grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi 
bedömer också om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning. I det andra 
steget bedöms kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Mer om hur vi bedömer 
och fattar beslut om er ansökan i.

Juridiska förutsättningar
Om er ansökan beviljas kan ni bara få pengar för kostnader ni haft under projektperioden. En 
projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till 
Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och 
aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det 
insatsområde och den investeringsprioritering som din ansökan gäller. Tillväxtverket kommer 
att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060

Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder 

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna villkor och eventuella 
föreskrifter. Mer om styrande dokument

För att ert projekt ska få stöd krävs det att projektet följer de krav och villkor 
som står i Handbok för EU-projekt.

Krav på projektutvärdering
Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår 
av 
Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som 
omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärde

ring av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering. 

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/planera/planera-ert-projekt/hallbarhetsanalys.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/ansoka/sa-bedomer-och-fattar-vi-beslut-om-er-ansokan.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/krav-och-styrande-dokument/styrande-dokument.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/krav-och-styrande-dokument/krav-pa-projektet.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027.html
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Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt 
stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får 
täckas genom stöd.

Statligt stöd till ekonomisk verksamhet (företag)

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket gör först en bedömning av om ansökan är komplett och uppfyller krav i 
förordningar och lagar, samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra 
planerat projekt.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?
Hör av dig till: vastsverige@tillvaxtverket.se 

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se 
Telefon: 08-681 91 00 (växel)

Vi tar gärna en dialog runt er projektidé och erbjuder också ansökningsseminarium, se ovan 
under ”Innan du ansöker”.

Vill ni ta en strategisk eller projektspecifik dialog med oss?
Utöver seminarierna tar vi gärna en dialog runt er projektidé. Det kan handla om 
återkoppling på ert projektutkast eller att vi möts för att prata om hur vi strategiskt kan jobba 
tillsammans för att nå programmets mål. Vi deltar gärna i era forum för att berätta om vad vi 
gör.

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/krav-och-styrande-dokument/krav-pa-projektet/stod-till-foretag.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/planera/planera-er-budget/det-har-kan-ni-fa-stod-for.html
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Strukturfondspartnerskapet Västsverige Prioriteringsmöte 31 mars 2023 1 (2) 

Ärendelista Regionalfonden Västsverige 
Särskilt mål 1.1 Stärk forskning och innovation, ansökningsomgång 2022:2  

Ärende-
nummer 

ÄrendeID Projektnamn Projektägare Ansökt 
belopp kr 

Poäng Förslag till prioritering 

1 20359805 Level Up Swedish 
Game Industry 

Science Park 
Skövde AB 

4 200 000 21 Prioriteras 
Projektet Level Up Swedish Game Industry har bedömts som 
godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller 
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 21 poäng 
av totalt 25. Projektet bidrar till genomförandet av Regional 
Utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 och kopplar 
särskilt väl an till den långsiktiga prioriteringen Stärka 
innovationskraften. 

2 20359872 Techarena HÖGSKOLAN I 
BORÅS 

9 047 085 20 Prioriteras 
Projektet Techarena har bedömts som godkänt av 
Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller 
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 20 poäng 
av totalt 25. Projektet bidrar till genomförandet av Regional 
utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 och kopplar 
särskilt väl an till den långsiktiga prioriteringen Stärka 
innovationskraften och Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-
2028 och det strategiska området Förnyelseförmåga och 
konkurrenskraft.  

Bilaga 3
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3 20359937 Innovationsplattform 
AI.m 

Högskolan i 
Halmstad 

5 105 583 20 Prioriteras 
Projektet Innovationsplattform AI.m har bedömts som godkänt 
av Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller 
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 20 poäng 
av totalt 25. Projektet bidrar till genomförandet av Hallands 
strategi för hållbar tillväxt 2021-2028 och kopplar särskilt väl an 
till det strategiska området Förnyelseförmåga och 
konkurrenskraft. 

4 20359920 Innovationsboost Industrial 
Development 
Center West 
Sweden AB 

11 926 362 19 Prioriteras 
Projektet Innovationsboost har bedömts som godkänt av 
Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller 
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 19 poäng 
av totalt 25. Projektet bidrar till genomförandet av Regional 
utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 och kopplar 
särskilt väl an till den långsiktiga prioriteringen Stärka 
innovationskraften.  

5 20359957 Ett kunskapsdrivet 
lantbruk i Väst 

AGROVÄST 
Livsmedel 
Aktiebolag 

5 985 573 18 Prioriteras 
Projektet Ett kunskapsdrivet lantbruk i Väst har bedömts som 
godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller 
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 18 poäng 
av totalt 25. Projektet bidrar till genomförandet av Regional 
utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 och kopplar 
särskilt väl an till den långsiktiga prioriteringen Stärka 
innovationskraften och Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-
2028 och det strategiska området Förnyelseförmåga och 
konkurrenskraft. 

Totalt sökt belopp: 36 264 603 

Bilaga 3



Strukturfondspartnerskapet Västsverige              Ärendenummer 1 
Underlag inför prioritering 31 mars 2023 

Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet 
Ärenden inom Regionalfonden Västsverige 

Projektnamn: Level Up Swedish Game Industry 
Projektägare: Science Park Skövde AB 
Samverkansaktörer: Rise, Högskolan i Skövde 
Ansökningsomgång:  2022:2 
Specifikt mål: 1.1 Utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen 
av avancerad teknik 
Geografi: Västra Götaland 

Samlad bedömning 

Maxpoäng Projektets poäng 
Koppling till regionala prioriteringar 10 7 
Gränsöverskridande samverkan 5 4 
Genomförandekapacitet 5 5 
Förvaltande myndighets bedömning 5 5 

Totalt 25 21 

Motivering  

Projektet Level Up Swedish Game Industry har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. 
Projektet uppfyller Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 21 poäng av totalt 25. 
Projektet bidrar till genomförandet av Regional Utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 
och kopplar särskilt väl an till den långsiktiga prioriteringen Stärka innovationskraften. 

Förslag till prioritering: Prioriteras 

Bilaga 3.1 
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Ärende-ID 
20359805 

Science Park Skövde AB 
Box 133 
54123 SKÖVDE 

Prioriteringsunderlag 
Stödmottagare: Science Park Skövde AB 

Övriga partners: Högskolan i Skövde 
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 

Org. nr: 556552-0706 

Projekt: Level Up Swedish Game Industry 

Ärendeid: 20359805 

Sökt stöd: 4 200 000 kr 

Totalbudget: 10 500 000 kr 

Projektlängd 2023-05-01 - 2026-08-31 

Politiskt mål Ett mer konkurrenskraftigt och smart Europa genom främjande av 
innovativ och smart ekonomisk omvandling och regional IKT-
konnektivitet 

Specifikt mål Utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och 
användningen av avancerad teknik 

Utlysning: Öka kapaciteten för innovationer i Västsverige 

Bilaga 3.1 
Ärendenummer 1
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Sammanfattning av projektet  
Svenska exporten av dataspel inkl. koncerner med dotterbolag i utlandet ligger på över 58 
miljarder, varav 27 miljarder i svenska bolag. Det representerar 4,1% av den totala svenska 
tjänsteexporten. Dataspel är en stor och växande bransch, där Sverige är framgångsrika och har 
gott rykte. Sverige exporterar mer dataspel än vi exporterar fisk, trävaror, järnmalm eller 
försvarsmaterial och växer kraftigt. Sverige är en stark spelnation men saknar en nationell 
innovationsinfrastruktur för branschen, vilket gör att vi riskerar att tappa innovationer, IP-
rättigheter, kompetens, arbetskraft, ägande och inflytande.  

Dataspelsindustrin är fortfarande ung och under snabb utveckling, och Västra Götaland väljer 
genom projektet att ta lead i att bygga en nationell samling gemensamt med andra kluster, för 
att stötta det svenska ekosystemet för dataspelsindustrin i syfte att maximera nyttan för Sverige 
med arbetstillfällen, innovationer och FoU. 

Mål 

Projektmål:  
Övergripande mål att utveckla en nationell mötesplats och struktur med processer för företag 
och forskning för att kunna öka förmågan och robustheten hos dataspelsindustrin som helhet. 

Aktivitetsmål: 

75 Mkr faciliterade projektmedel (reg/nat/EU) baserat på behov, utmaningar och möjligheter 
genom utvecklings-, innovations- och forskningsprojekt som stöttar inudstrins utveckling. 

Genererat/presenterat 1 rapport om finansieringsstöd för utveckling av nationell 
dataspelsindustri 

Genererat/spritt 3 rapporter om business intelligence för dataspelsindustrin tillsammans med 
regionala och nationella aktörer 

1 utvärderingsrapport som visar hur man bäst bör utforma insatserna och fortsatt utveckling i 
nästa Level Up-ansats för att nå en internationellt konkurrenskraftig dataspelindustri. 

Vidareutvecklat en nationell digital mötesplats för dataspelsindustrins aktörer 

9 genomförda utbyten med andra regionala dataspelskluster i Sverige om synergier i gemensam 
nationell vision 

Projektet bidrar på sikt till följande globala mål: 
5. Jämställdhet,
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt,
9. Hållbar industri, innovation och infrastruktur,
10. Minskad ojämnlikhet,
16. Fredliga och inkluderande samhällen

Målgrupp:  
Små och medelstora företag, Akademi och forskningsaktörer, Företagsfrämjande aktörer, 
Offentliga organisationer, Individer i regionen 
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Förväntat resultat 

Resultat ska uppstå i resultatkedja 2 (RK2):  
RK2: I företagsfrämjande och andra organisationer (ej företag) 

Förmågor som målgruppen kommer får tillgång till: 
RK2: Nya metoder & arbetssätt,  
RK2: Nya processer,  
RK2: Samverkan & kunskapsöverföring 

Beteenden som förändras hos målgruppen: 
RK2: Etablerar ny samverkan,  
RK2: Utvecklar arenor, kluster och nätverk,  
RK2: Samarbetar med företag (tillämpad forskning, tekniköverföring) 

Outputindikator 
Forskare som arbetar vid 
forskningsanläggningar som 
får stöd 

Antal unika forskare som i 
projektet har:  
-genomfört gemensam
problemformulering med
företag som deltar i projektet
inför projektansökan eller
samverkansprojekt
-initierat forskningsstudie hos
företag som deltar i projektet

3 Heltidsekvivalenter 

Företag som samarbetar med 
forskningsorganisationer 

Antal unika registrerade 
företag som samarbetat med 
forskningsorganisationer 
genom att ha: 
- Genomfört gemensam
problemformulering inför
projektansökan eller
samverkansprojekt
- Initierat forskningsstudie
hos företaget av
forskningsorganisation

15 Företag 

Organisationer som får stöd Antal organisationer som 
deltagit i någon av 
projektaktiviteterna. 

5 Organisationer 

Resultatindikatorer 
Användare av 
implementerade 
stödstrukturer 

Antal företag och 
organisationer som 
använder implementerad 
stödstruktur totalt under 
projekttiden. 
- Antal unika
företag/forskningsaktörer

20 Användare 
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som nyttjar nyttjar 
stödinstrument för 
projektansökningsstöd och 
innovationsutveckling 
Antal individer som 
utnyttjar implementerade 
stödstrukturer kommer 
också att mätas i de delar 
det är möjligt, men är inte 
inräknat i angivet målvärde. 

Förvaltande myndighets bedömning: 

Grundläggande bedömning 

Projektet uppfyller de krav och obligatoriska urvalskriterier som framgår av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060. Projektet är i enlighet med 
relevanta strategier och program och svarar mot i utlysningen utpekade utmaningar och 
efterfrågande insatser. Projektets organisation, budget och beskrivna arbetssätt bedöms 
säkerställa att det finns grundläggande operativ, ekonomisk och administrativ förmåga för att 
genomföra projektets aktiviteter.   

Projektet bidrar till regionens/programområdets strategi för smart specialisering genom att 
bidra till området:  

 Kreativ affärs- och produktionsutveckling

Projektet uppfyller det specifika målet i utlysningen genom att genomföra insatser som: 

 Ökar små och medelstora företags förmåga att kommersialisera ny kunskap och ökar sin
innovationskapacitet

 Förbättrar hållbara strukturer som bidrar till ökat användande av forskningsresultat och
ökad samverkan mellan forskningsaktörer och näringsliv

 Stärker och utvecklar nya och befintliga plattformar och innovationsmiljöer.

 Bidrar till grön omställning och digitalisering
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Kvalitetsbedömning 

Motivet till projektet bygger på målgruppens direkta uttryckta behov t ex genom att direkt 
involveras i förarbetet till ansökan, genom workshops, konferenser och branschträffar för 
forskare och SMF. Genom förarbetet har målgruppen fått ge förslag på samarbeten och 
aktiviteter. Projektet har en tydlig bild av vilka förutsättningar som behöver vara på plats och 
vilka aktörer som behöver involveras för att SMF ska kunna utveckla nya förmågor och förändra 
beteenden. 

Samverkan sker strukturerat på aktivitetsnivå med relevanta aktörer och samverkan skapar ett 
värde för målgruppen. Samverkan är centralt i projektet, eftersom projektet ska etablera en 
nationell mötesplats/struktur där regionala och nationella aktörer inom spelindustrin kan 
samlas för samarbete och kunskapsutbyte.  

Involverade aktörer har upparbetade och dokumenterade kontakter med målgruppen. Science 
Park Skövde, Högskolan i Skövde och RISE har stor erfarenhet av att arbeta nära SMF tidigare 
och driva liknande projekt. Inför ansökan så har både den primära målgruppen (SMF) och de 
sekundära målgrupperna varit involverade, där deras behov och inspel varit till grund för 
projektets insatser.  

Projektet har beskrivit hur man planerar att hantera målkonflikter genom att resonera kring 
dem tydligt i förhållande till projektets arbetspaket och att ha med resonemanget i 
utvecklingsarbetet för varje arbetspaket. Flera av de globala målen, utöver de som anges i 
utlysningen diskuteras och analyserat utifrån dess påverkan.  

Det finns en trovärdig beskrivning av hur stärkta förmågor och förändrade beteenden bidrar till 
önskade samhällsförändringar. Projektet kopplat tydligt an till utlysningens identifierade 
utmaningar och hur projektet ska bidra till att lösa dessa. Projektet ska bygga nya strukturer 
med vana projektaktörer där målet är mer samverkan mellan forskning och SMF inom 
spelindustrin samt mellan regionala aktörer. Utifrån att projektet har ett stort fokus på lärande 
och att projektets resultat ska tas hand hos projektparterna, så bedöms ansökan ha ett aktivt 
ägarskap och ett utvecklingsinriktat lärande. 
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Poäng kvalitetsbedömning  

Relevans 
MVG: Motivet till projektet bygger på målgruppens direkt uttryckta behov och målgruppen 
har varit involverad vid framtagande av ansökan. 5 poäng  
Samverkan 
VG: Samverkan sker strukturerat på aktivitetsnivå med relevanta aktörer. Samverkan 
skapar ett värde för målgruppen. 3 poäng.  
Måluppfyllelse  
MVG: Involverade aktörer har upparbetade och dokumenterade kontakter med 
målgruppen. 5 poäng.  
Hållbar förändring  
MVG: Projektet har beskrivit hur man planerar att hantera målkonflikter. 5 poäng.  
Hållbar förändring 
MVG: Det finns en trovärdig beskrivning av hur stärkta förmågor och förändrade 
beteenden bidrar till önskade samhällsförändringar & förutsättningar att omhänderta 
resultat efter projekttiden. 5 poäng. 
 
Total poäng kvalitetsbedömning 

23 
 

 



Strukturfondspartnerskapet Västsverige              Ärendenummer 2 
Underlag inför prioritering 31 mars 2023 

Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet 
Ärenden inom Regionalfonden Västsverige 

Projektnamn: Techarena 
Projektägare: Högskolan i Borås 
Samverkansaktörer: Varbergs kommun 
Ansökningsomgång:  2022:2 
Specifikt mål: 1.1 Utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen 
av avancerad teknik 
Geografi: Västra Götaland och Halland  

Samlad bedömning 

Maxpoäng Projektets poäng 
Koppling till regionala prioriteringar 10 7 
Gränsöverskridande samverkan 5 4 
Genomförandekapacitet 5 4 
Förvaltande myndighets bedömning 5 5 

Totalt 25 20 

Motivering  

Projektet Techarena har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller 
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 20 poäng av totalt 25. Projektet bidrar till 
genomförandet av Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 och kopplar särskilt 
väl an till den långsiktiga prioriteringen Stärka innovationskraften och Hallands strategi för hållbar 
tillväxt 2021-2028 och det strategiska området Förnyelseförmåga och konkurrenskraft. 

Förslag till prioritering: Prioriteras 

Bilaga 3.2 
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Ärende-ID 
20359872 

HÖGSKOLAN I BORÅS 
50190 BORÅS 

Prioriteringsunderlag 
Stödmottagare: HÖGSKOLAN I BORÅS 

Övriga partners: Varbergs kommun 

Org. nr: 202100-3138 

Projekt: Techarena 

Ärendeid: 20359872 

Sökt stöd: 9 047 085 kr 

Totalbudget: 22 616 611 kr 

Projektlängd 2023-05-01 - 2026-04-30 

Politiskt mål Ett mer konkurrenskraftigt och smart Europa genom främjande av 
innovativ och smart ekonomisk omvandling och regional IKT-
konnektivitet 

Specifikt mål Utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och 
användningen av avancerad teknik 

Utlysning: Öka kapaciteten för innovationer i Västsverige 

Sammanfattning av projektet 

Det råder ingen tvekan om att digital teknologi är en av de starkaste transformativa krafterna i 
dagens samhälle. Digital teknologi förändrar förutsättningarna för hur individer lever sina liv, 
hur företag formar affärsmodeller samt hur samhällen omstruktureras.  
Fördelarna som tekniken medför har sporrat små och medelstora företag (SMF) att söka efter 
förbättrade affärsmodeller och innovativa tjänster i syfte att stärka sin konkurrenskraft. Att 
lyckas i denna strävan är emellertid inte alltid okomplicerat. Internationell forskning och en 
förstudie finansierad av Tillväxtverket visar att det finns ett behov av lokala samverkansarenor 
som beaktar SMFs särskilda behov vad gäller innovation och kompetensförsörjning inom 
techområdet. Behovet har lett fram till projektets mål: att etablera två lokalt anpassade 
techarenor i Västsverige som: 

 ökar innovations och forskningskapacitet för SMF
 uppmuntrar ett livslångt lärande hos företagens medarbetare
 skapar hållbara digitala lösningar

Bilaga 3.2 
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Mål  

Projektmål:  
De fördelar som den digitala tekniken medför har sporrat små och medelstora företag att söka 
efter innovativa sätt att lösa problem och förbättra affärsmodeller i syfte att stärka sin 
konkurrenskraft. Att lyckas i strävan att öka innovationskapacitet är emellertid inte 
okomplicerat. Internationell forskning och en förstudie finansierad av Tillväxtverket visar att 
det finns ett behov av techarenor där olika aktörer samverkar. En techarena i definieras som en 
neutral plattform där privata SMF och offentliga organisationer samverkar med forskare, 
studenter och användare för att lösa komplexa verksamhetsproblem, skapa innovativa 
prototyper, samt generera och sprida ny kunskap relaterat till digital teknologi.  
 
Projektets mål är att etablera två lokalt anpassade techarenor i Västsverige som: 

1) ökar innovations- och forskningskapacitet för små och medelstora företag i Västsverige 
2) uppmuntrar till ett livslångt lärande hos medarbetare  
3) skapar hållbara digitala lösningar 

 
Projektet bidrar på sikt till följande globala mål:  
3. God hälsa och välbefinnande 
4. God utbildning för alla 
5. Jämställdhet 
7. Hållbar energi för alla 
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
9. Hållbar industri, innovation och infrastruktur 
10. Minskad ojämlikhet 
11. Hållbara städer och samhällen 
12. Hållbar konsumtion och produktion 
 
Målgrupp:  
Små och medelstora företa, akademi och forskningsaktörer, individer i regionen, offentliga 
organisationer, företagsfrämjande aktörer 
 

Förväntat resultat 

Resultat ska uppstå i resultatkedja 1 (RK 1):  
I enskilda företag 

Förmågor som målgruppen kommer får tillgång till:  
RK1: Ny teknik 
RK1: Nya arbetssätt och metoder 
RK1: Nya kontakter 
RK1: Nya processer 
RK1: Relevant kunskap 
RK1: Samverkan och kunskapsöverföring 
RK1: Beslutsunderlag, stöddokument och strategier 
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Beteenden som förändras hos målgruppen: 
RK1: Använder resurseffektiv teknik, metod och processer 
RK1: Deltar i, etablerar demonstrationsmiljöer 
RK1: Genomför kompetensutveckling 
RK1: Samarbetar med nya sektorer, branscher och aktörer 
RK1: Skalar upp metoder, processer och arbetssätt 
RK1: Utvecklar ett hållbart företagande (jämställdhet) 
RK1: Utvecklar ett hållbart företagande (miljö & klimat) 
RK1: Utvecklar ett hållbart företagande (mångfald & integration)  
RK1: Utvecklar innovationer 
RK1: Utvecklar strategisk kompetensförsörjning 
RK1: Utvecklar/tillämpar ny digital teknik/lösningar 
RK1: Utvecklar/tillämpar ny teknik, material, processer och metoder 
RK1: Ökad digital kompetens (generell, icke-teknisk, specialist) 
 
Outputindikator 

Företag som får stöd 
(fördelade per mikroföretag, 
små företag, medelstora 
företag, stora företag) 

Med stöd till små och 
medelstora företag avser 
projektgruppen aktiviteter så 
som: 
- innovationssprintar där SMF 
för stöd i att ta fram 
innovationer 
- demonstratorer för 
inspiration 
- involvering  i 
innovationstävlingar 
- workshops 
- sociala event 
- communitybyggande 
- aktiviteter i livslångt lärande 
- kompetensdelning 
- kompetensutveckling 
- kunskapsspridning 

70 Företag 

Företag som får icke-
ekonomiskt stöd 

Techarenor skall inte fördela 
ekonomiskt stöd till olika 
aktörer i regionerna. Med stöd 
till företag avses därför 
samma som ovan dvs: 
- involvering  i 
innovationstävlingar 
- workshops 
- innovationssprintar 
- sociala event 
- communitybyggande 
- aktiviteter i livslångt lärande 
- kompetensdelning 
- kompetensutveckling 
- kunskapsspridning 

70 Företag 
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Resultatindikatorer 
SMF som utvecklar 
produkter, processer och 
affärsmodeller 

Techarenorna förväntas 
stötta minst 20 stycken små 
och medelstora företag att 
utveckla olika typer av 
artefakter så som produkter, 
tjänster, processer, metoder, 
koncept och affärsmodeller.  
projektgruppen kommer att 
följa upp och mäta 
indikatorn genom genom 
intervjuer, enkät och 
insamling av 
organisationsnummer. 

26 Företag 

Små och medelstora företag 
(SMF) som inför produkt- 
eller processinnovationer 

Med utgångspunkt i 
Techarenornas 
tjänsteportföljer förväntar 
vi oss att minst 10 stycken 
företag kommer att 
introducera nya produkt- 
och processinnovationer på 
marknaden. Projektgruppen 
kommer att mäta genom 
intervjuer, enkät och 
insamling av 
organisationsnummer.  

12 Företag 

 
 

Förvaltande myndighets bedömning: 
 

Grundläggande bedömning 

Projektet uppfyller de krav och obligatoriska urvalskriterier som framgår av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060. Projektet är i enlighet med 
relevanta strategier och program och svarar mot i utlysningen utpekade utmaningar och 
efterfrågande insatser. Projektets organisation, budget och beskrivna arbetssätt bedöms 
säkerställa att det finns grundläggande operativ, ekonomisk och administrativ förmåga för att 
genomföra projektets aktiviteter. 

Projektet bidrar till regionens/programområdets strategi för smart specialisering genom att 
bidra till området kreativ affärs- och produktionsutveckling. 

 
Projektet uppfyller det specifika målet för utlysningen genom att: 

 öka små och medelstora företags förmåga att kommersialisera ny kunskap och ökar sin 
innovationskapacitet 
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 förbättrar hållbara strukturer som bidrar till ökat användande av forskningsresultat och 
ökad samverkan mellan forskningsaktörer och näringsliv 

 stärker och utvecklar nya och befintliga plattformar och innovationsmiljöer 

 bidrar till grön omställning och digitalisering. 

 
 
Kvalitetsbedömning 

Motivet till projektet bygger på målgruppens direkta uttryckta behov t ex genom att direkt 
involveras i ansökan. I förstudien THRIVE har ett stort antal organisationer kontaktats av såväl 
Högskolan i Borås som Alexandersoninstitutet och följaktligen har ett omfattande kontaktnät 
skapats. Workshops har ägt rum där  regionernas organisationer och näringslivskontor med 
lokala företag har deltagit och diskuterat behovet av detta projekt.  
 
Projektet samverkar gränsregionalt och det framgår hur detta sker i aktiviteterna och hur det 
skapar ett värde för målgruppen. Projektet ska etablera två techarenor med placering i vardera 
region som två lokalt anpassade noder i en större helhet som både överlappar och kompletterar 
varandra. På detta vis skapas bättre möjligheter till stöd för företag och medarbetare vad gäller 
innovation och kompetens inom tech i regionerna. 
 
Involverade aktörer har upparbetade och dokumenterade kontakter med målgruppen. 
Högskolan i Borås och Campus Varbergs utvecklingsenhet Alexandersoninstitutet har lång 
erfarenhet av samverkan med den primära och de sekundära målgrupperna i respektive region. 
Projektgruppen har i förstudiearbetet arbetat för att inkludera målgruppen i ett genomförande 
av projektet och säkrat ett deltagande från små och medelstora företag, studenter och forskare. 
 
Projektet har beskrivit hur man planerar att hantera målkonflikter genom att vid eventuella 
inköp att följa Tillväxtverkets riktlinjer och Högskolan i Borås hållbarhets policys. Vidare 
kommer projektet att vid eventuell teknikavveckling följa ett hållbart arbetssätt som innebär 
återanvändning i första hand och i andra hand återvinning. Flera av de globala målen, utöver de 
som anges i utlysningen diskuteras och analyserat utifrån dess påverkan.  
 
Det finns en trovärdig beskrivning av hur stärkta förmågor och förändrade beteenden bidrar till 
önskade samhällsförändringar & förutsättningar att omhänderta resultat efter projekttiden. 
Projektansökan har en tydlig koppling till utmaningarna i utlysningen och underbyggda 
beskrivningar baserade på tidigare erfarenheter. Det finns resonemang kring koppling till 
prioriterade områden för smart specialisering samt hur resultatet från projektet ska tas tillvara 
under projekttiden.  
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Poäng kvalitetsbedömning  
 

Relevans 
MVG: Motivet till projektet bygger på målgruppens direkt uttryckta behov och målgruppen 
har varit involverad vid framtagande av ansökan. 5 poäng  
 
Samverkan 
MVG: Projektet samverkar gränsregionalt och/eller sektorsöverskridande och det framgår 
hur detta sker i aktiviteterna och hur det skapar ett värde för målgruppen. 5 poäng.  
 
Måluppfyllelse  
MVG: Involverade aktörer har upparbetade och dokumenterade kontakter med 
målgruppen. 5 poäng. 
 
Hållbar förändring  
MVG: Projektet har beskrivit hur man planerar att hantera målkonflikter. 5 poäng. 
 
Hållbar förändring 
MVG: Det finns en trovärdig beskrivning av hur stärkta förmågor och förändrade 
beteenden bidrar till önskade samhällsförändringar & förutsättningar att omhänderta 
resultat efter projekttiden. 5 poäng. 
 
Total poäng kvalitetsbedömning 

25 
 

 

 
 
 



Strukturfondspartnerskapet Västsverige              Ärendenummer 3 
Underlag inför prioritering 31 mars 2023 

Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet 
Ärenden inom Regionalfonden Västsverige 

Projektnamn: Innovationsplattform AI.m 
Projektägare: Högskolan i Halmstad 
Samverkansaktörer: Halmstad Business Incubator AB 
Ansökningsomgång:  2022:2 
Specifikt mål: 1.1 Utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen 
av avancerad teknik 
Geografi: Halland  

Samlad bedömning 

Maxpoäng Projektets poäng 
Koppling till regionala prioriteringar 10 7 
Gränsöverskridande samverkan 5 4 
Genomförandekapacitet 5 4 
Förvaltande myndighets bedömning 5 5 

Totalt 25 20 

Motivering  

Projektet Innovationsplattform AI.m har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. 
Projektet uppfyller Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 20 poäng av totalt 25. 
Projektet bidrar till genomförandet av Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028 och kopplar 
särskilt väl an till det strategiska området Förnyelseförmåga och konkurrenskraft. 

Förslag till prioritering: Prioriteras 

Bilaga 3.3 
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Ärende-ID 
20359937 

Högskolan i Halmstad 
BOX 823 
30118 HALMSTAD 

Prioriteringsunderlag 
Stödmottagare: Högskolan i Halmstad 

Övriga partners: Halmstad Business Incubator AB 

Org. nr: 202100-3203 

Projekt: Innovationsplattform AI.m 

Ärendeid: 20359937 

Sökt stöd: 5 105 583 kr 

Totalbudget: 12 765 583 kr 

Projektlängd 2023-06-01 - 2026-09-30 

Politiskt mål Ett mer konkurrenskraftigt och smart Europa genom främjande av 
innovativ och smart ekonomisk omvandling och regional IKT-
konnektivitet 

Specifikt mål Utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och 
användningen av avancerad teknik 

Utlysning: Öka kapaciteten för innovationer i Västsverige 

Sammanfattning av projektet 

Projektet ska stärka innovationskapaciteten hos små och medelstora företag i Halland genom att 
erbjuda verktyg för hur AI, tjänsteinnovation och datadriven innovation som kan bidra till nya 
konkurrenskraftiga och hållbara erbjudanden. Näringslivet i Halland utgörs främst av små och 
medelstora företag från en bredd av branscher ofta med låg grad av forsknings- och 
innovationskapacitet. 

Arbetspaketen syftar till att öka bolagens digitala mognad och bidra till högre innovationshöjd 
och fler konkurrenskraftiga bolag. Projektet tillämpar ett människocentrerat designangreppssätt 
med perspektivet att AI ska stärka mänsklig förmåga, snarare än att helautomatisera 
arbetsflöden. 

Genom att koppla på experter och erbjuda analyser och guidning får bolagen bättre förståelse 
för vad AI och ökad digitalisering kan öppna för möjlighet. Bolagen ges även möjlighet att 

Bilaga 3.3 
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identifiera, konkretisera och prototypa värdeskapande AI- lösningar med ett människocentrerat 
designfokus i samarbete med forskare och testmiljöer inom Högskolan i Halmstad. 
 

Mål  

Projektmål:  
Målet är att stärka innovationskapaciteten hos små- och medelstora företag i Halland genom att 
erbjuda verktyg för hur AI, tjänsteinnovation och datadriven innovation kan bidra till 
affärsutveckling och nya konkurrenskraftiga erbjudanden som både skapar värde i bolagen och 
bidrar till en hållbar omställning i linje med målen för Agenda 2030. 

Vid projektslut har: 

 kunskapsnivån i målgruppen ökat om vad AI, tjänsteinnovation och datadriven 
innovation erbjuder för möjligheter 

 målgruppen har fått tillgång till verktyg för att komma i gång med datadrivet 
utvecklingsarbete 

 nya samarbeten mellan målgruppen och forskare/experter inom AI skapats för 
utveckling av nya erbjudanden som bidrar till hållbar utveckling och ökad 
konkurrenskraft för företagen 

 parterna utvecklat nya innovationsprocesser för att skapa hållbar systemförändring med 
nya tekniker för maskininlärning i fokus 

 samarbete påbörjats mellan projektparterna och någon annan data science hub i Sverige 
eller EU. 

 
 
Projektet bidrar på sikt till följande globala mål:  
5. Jämställdhet 
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
9. Hållbar industri, innovation och infrastruktur 
12. Hållbar konsumtion och produktion 
 
Målgrupp:  
Små och medelstora företag, akademi och forskningsaktörer, företagsfrämjande aktörer 

 
Förväntat resultat 

Resultat ska uppstå i resultatkedja 1 (RK1):  
I enskilda företag 

Förmågor som målgruppen kommer får tillgång till:  
RK1: Förbättrat/förstärkt ledarskap 
RK1: Ny teknik 
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RK1: Nya arbetssätt och metoder 
RK1: Samverkan och kunskapsöverföring 
 
Beteenden som förändras hos målgruppen: 
RK1: Genomför kompetensutveckling 
RK1: Utvecklar ett hållbart företagande (jämställdhet) 
RK1: Utvecklar ett hållbart företagande (miljö & klimat) 
RK1: Utvecklar innovationer 
RK1: Utvecklar/tillämpar ny digital teknik/lösningar 
 
 
Outputindikator 

Företag som får stöd 
(fördelade per mikroföretag, 
små företag, medelstora 
företag, stora företag) 

Varje bolag som väljs ut till de 
olika aktiviteterna och tackar 
ja får ett välkomstmail där 
"Intyg om försumbart stöd" är 
en av bilagorna som de 
behöver fylla i. Så fort vi fått in 
detta dokument skickas det till 
handläggare på Tillväxtverket 
och bolaget läggs upp i vårt 
projekthanteringssystem. Alla 
IFS'er laddas upp och sparas i 
vårt 
dokumenthanteringssystem.  

50 Företag 

Företag som får icke-
ekonomiskt stöd 

Varje bolag som väljs ut till de 
olika aktiviteterna och tackar 
ja får ett välkomstmail  där vi 
samlar in 
organisationsnummer. Så fort 
vi fått in detta dokument 
skickas det till handläggare på 
Tillväxtverket samt bolaget 
läggs upp i vårt 
projekthanteringssystem. Alla 
bolags organisationsnummer 
samlas i en lista som laddas 
upp och sparas i vårt 
dokumenthanteringssystem.  

50 Företag 

 
 
Resultatindikatorer 

SMF som utvecklar 
produkter, processer och 
affärsmodeller 

Kommer mätas genom att vi 
dokumenterar de 
prototyper, visualiseringar 
och de  rapporter som 
bolagen får levererade till 
sig efter avslutad aktivitet. 
Följs upp med enkäter och 
intervjuer en tid efter 
avslutad insats. I enkät 
anger bolagen sitt 
organisationsnummer vilket 

30 Företag 
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sparas och rapporteras 
löpande.  

Små och medelstora företag 
(SMF) som inför produkt- 
eller processinnovationer 

Vår erfarenhet säger oss att 
det ofta tar längre tid än 2-3 
år att implementera och  
marknadsintroducera en ny 
data- eller AI-baserad tjänst 
därför är indikatorn 
förhållandevis låg. Följs upp 
med enkäter och intervjuer 
en tid efter avslutad insats. I 
enkät anger bolagen sitt 
organisationsnummer vilket 
sparas och rapporteras 
löpande.  

8 Företag 

 
 

Förvaltande myndighets bedömning: 
 

Grundläggande bedömning 

Projektet uppfyller de krav och obligatoriska urvalskriterier som framgår av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060. Projektet är i enlighet med 
relevanta strategier och program och svarar mot i utlysningen utpekade utmaningar och 
efterfrågande insatser. Projektets organisation, budget och beskrivna arbetssätt bedöms 
säkerställa att det finns grundläggande operativ, ekonomisk och administrativ förmåga för att 
genomföra projektets aktiviteter. 
 
Projektet bidrar till regionens/programområdets strategi för smart specialisering genom att 
bidra till områdena 

 intelligent och hållbar industri  

 kreativ affärs- & produktionsutveckling. 
 

Projektet uppfyller det specifika målet för utlysningen genom att: 

 öka små och medelstora företags förmåga att kommersialisera ny kunskap och öka sin 
innovationskapacitet 

 förbättra hållbara strukturer som bidrar till ökat användande av forskningsresultat samt 
öka samverkan mellan forskningsaktörer och näringsliv 

 stärka och utveckla nya och befintliga plattformar och innovationsmiljöer 

 bidra till grön omställning och digitalisering. 
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Kvalitetsbedömning 

Motivet till projektet bygger på målgruppens direkta uttryckta behov t ex genom att direkt 
involveras i ansökan. Projektägaren har arbetat fram grundkonceptet AI.m som verifierats i 40 
företagsprojekt. Efter varje projekt har deltagarna intervjuats och utvärderat processen. Insikter 
och resonemang från lokala små och medelstora företag ligger till grund för projektets 
utformning och inriktning.  
 
Samverkan sker strukturerat på aktivitetsnivå med relevanta aktörer och samverkan skapar ett 
värde för målgruppen. Projektet har en projektpartner Halmstad Business Incubator AB som 
deltar och koordinerar aktiviteter tillsammans med målgruppen. Det finns tydliga beskrivningar 
av hur aktörerna bidrar till projektets genomförande och vilka kontaktvägar som används.  
 
Involverade aktörer har upparbetade och dokumenterade kontakter med målgruppen. Genom 
tidigare projekt och insatser har dialog förts tillsammans med målgruppen för att hjälpa och 
utvärdera deras möjligheter och utmaningar kopplat till kompetens och mognad.  
 
Projektet har beskrivit hur man planerar att hantera målkonflikter genom att göra 
hållbarhetsbedömningar som ett viktigt verktyg för att tydliggöra och uppskatta risker som nya 
innovationer kan skapa. Det kommer ingår i projektets arbetssätt att genomföra sådana 
bedömningar för innovationsidéer som kommer fram. Detta kommer också vara ett 
urvalskriterium för vilka innovationsidéer som kommer få mer utvecklat stöd inom projektet.' 
 
Det finns en trovärdig beskrivning av hur stärkta förmågor och förändrade beteenden bidrar till 
önskade samhällsförändringar & förutsättningar att omhänderta resultat efter projekttiden. 
Projektansökan har en tydlig koppling till utmaningarna i utlysningen och underbyggda 
beskrivningar baserade på tidigare erfarenheter. Det finns resonemang kring koppling till 
prioriterade områden för smart specialisering samt hur resultatet från projektet ska tas tillvara 
under projekttiden. 
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Poäng kvalitetsbedömning  
 

Relevans 
MVG: Motivet till projektet bygger på målgruppens direkt uttryckta behov och målgruppen 
har varit involverad vid framtagande av ansökan. 5 poäng. 
  
Samverkan 
VG: Samverkan sker strukturerat på aktivitetsnivå med relevanta aktörer. Samverkan 
skapar ett värde för målgruppen. 3 poäng. 
  
Måluppfyllelse  
MVG: Involverade aktörer har upparbetade och dokumenterade kontakter med 
målgruppen. 5 poäng. 
  
Hållbar förändring  
MVG: Projektet har beskrivit hur man planerar att hantera målkonflikter. 5 poäng.  
 
Hållbar förändring 
MVG: Det finns en trovärdig beskrivning av hur stärkta förmågor och förändrade 
beteenden bidrar till önskade samhällsförändringar & förutsättningar att omhänderta 
resultat efter projekttiden. 5 poäng. 
 
Total poäng kvalitetsbedömning 

23 
 

 

 
 
 



Strukturfondspartnerskapet Västsverige              Ärendenummer 4 
Underlag inför prioritering 31 mars 2023 

Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet 
Ärenden inom Regionalfonden Västsverige 

Projektnamn: Innovationsboost 
Projektägare: Industrial Development Center West 
Samverkansaktörer: Högskolan i Skövde, Science Park Skövde AB 
Ansökningsomgång:  2022:1 
Specifikt mål: 1.1 Utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen 
av avancerad teknik 
Geografi: Skaraborg 

Samlad bedömning 

Maxpoäng Projektets poäng 
Koppling till regionala prioriteringar 10 7 
Gränsöverskridande samverkan 5 4 
Genomförandekapacitet 5 4 
Förvaltande myndighets bedömning 5 4 

Totalt 25 19 

Motivering  

Projektet Innovationsboost har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet 
uppfyller Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 19 poäng av totalt 25. Projektet 
bidrar till genomförandet av Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 och 
kopplar särskilt väl an till den långsiktiga prioriteringen Stärka innovationskraften.  

Förslag till prioritering: Prioriteras 
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2023-03-07 

Sida 1 (8) Tillväxtverket 

Ärende-ID 
20359920 

Industrial Development Center West 
Sweden AB  
54123 SKÖVDE 

Prioriteringsunderlag 
Stödmottagare: Industrial Development Center West Sweden AB 

Övriga partners: Högskolan i Skövde 
Science Park Skövde AB 

Org. nr: 556720-5132 

Projekt: Innovationsboost 

Ärendeid: 20359920 

Sökt stöd: 11 926 362 kr 

Totalbudget: 29 955 908 kr 

Projektlängd 2023-05-01 - 2026-08-31 

Politiskt mål Ett mer konkurrenskraftigt och smart Europa genom främjande av innovativ 
och smart ekonomisk omvandling och regional IKT-konnektivitet 

Specifikt mål Utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och 
användningen av avancerad teknik 

Utlysning: 2022:2 

Sammanfattning av projektet 

Insatsen syftar till innovation för hållbar omställning hos tillverkande industri, dess värdekedja 
och teknikföretag. Framtida produkter ska utformas för att möta marknadens och samhällets 
behov. Tekniska och digitala framsteg nyttjas för att skapa minskad användning av resurser. 
Problem löses i samverkan och goda exempel visas i innovationsmiljö, för ökad konkurrenskraft 
& bättre klimat. 

ASSAR Industrial Innovation Arena(ASSAR) utvecklas. Nytt är: 
-tydligt fokus på Cirkularitet & Energiomställning
-mer samverkan mellan företag och forskare/experter, för inspiration av och till innovation
-cirkulärt lab/lärmiljö, där innovativa idéer visas, utvecklas och sprids
-anpassade metoder, verktyg och event som inspirerar till innovation inom
Produktionseffektivitet, Cirkularitet, Energiomställning

Mål: Individer från olika organisationer möts, tar större utvecklingskliv avseende produkt, 
process och metod för ökad innovationskapacitet och förmåga att kommersialisera ny kunskap. 

Bilaga 3.4 
Ärendenummer 4
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2023-03-07 
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Mål  

Projektmål:  
Projektet syftar till att skapa en större medvetenhet och ge förutsättningar & kunskap om 
metoder & lösningar som leder till innovation i effektiva och cirkulära lösningar för den 
tillverkande industrin.Genom att mäta ett företags nivå utifrån en mognadstrappa bedöms 
förflyttningen ett företag gjort.Antalet steg företag tar i mognadstrappan mäts för att bedöma 
projektets effekt.En viktig del i detta är ett cirkulärt lab/lärmiljö inom ASSAR.En annan viktig del 
är att koppla samman nätverk där olika företag,branscher och individer möts,för att i samverkan 
uppnå ökad symbios.Genom att mäta antalet deltagande företag och kvinnor & män som besöker 
labbet samt i event,kan en indikation på en förflyttning avseende jämställdhet hos målgruppen 
erhållas. Ökad jämställdhet & mångfald tror vi bidrar till ökad innovationsförmåga. 

80 ftg får stöd. 20 ftg utvecklar produkter/processer/metoder.  

Innovationsarenan utökas med utr till ett värde av 2 MSEK, 100 användare tar del av denna. 

Projektet bidrar på sikt till följande globala mål:  
5. Jämställdhet,  
10. Minskad ojämnlikhet,  
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt,  
9. Hållbar industri, innovation och infrastruktur,  
12. Hållbar konsumtion och produktion,  
7. Hållbar energi för alla 
 
Målgrupp:  
Små och medelstora företag  

Förväntat resultat 

Resultat ska uppstå i resultatkedja 1 (RK1):  
I enskilda företag,  
 
Resultatkedja 3 (RK3): 
 I forskningsmiljöer eller i fysisk infrastruktur 

Förmågor som målgruppen kommer får tillgång till:  
RK3: Relevant kunskap,  
RK3: Nya metoder & arbetssätt,  
RK1: Ny teknik,  
RK1: Nya arbetssätt och metoder,  
RK1: Samverkan och kunskapsöverföring,  
RK1: Nya material,  
RK1: Nya processer 
 
Beteenden som förändras hos målgruppen: 
RK3: Uppgraderar befintlig forsknings- och innovationsmiljö,  
RK1: Använder resurseffektiv teknik, metod och processer,  
RK1: Samarbetar med nya sektorer, branscher och aktörer,  
RK1: Utvecklar ett hållbart företagande (miljö & klimat),  
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RK1: Utvecklar innovationer, RK1: Deltar i, etablerar demonstrationsmiljöer,  
RK1: Utvecklar/tillämpar ny teknik, material, processer och metoder,  
RK1: Förebygger och reducerar avfall 
 
Outputindikator 
Företag som får stöd 
(fördelade per mikroföretag, 
små företag, medelstora 
företag, stora företag) 

Inspirationsbesök i ASSAR 
som kopplar an till idé-, lab & 
lärmiljö, med målsättningen 
idégenerering has företagen. 
 
Indikatorn avser de små, 
medelstora och stora 
tillverkande företag och dess 
värdekedja, samt 
teknikföretag, som tar del av 
ASSARs möjligheter avseende 
teknik och innovationer. 
Detta avser ett fysiskt besök 
antingen på ASSAR eller vid 
en visning kopplad till 
idégenerering som sker på 
annan plats i regionen. 
 
Företag deltar i seminarier / 
workshops / nätverk. 
 
Information ges om metoder 
för utveckling av produkt, 
process och metod, som 
erbjuds i projektet. 
 
Vidareförmedling till andra 
projekt, insatser, experter. 
 
(Förmågor: RK1: Ny teknik, 
RK1: Nya material, RK1: Nya 
processer, RK1: Samverkan & 
kunskapsöverföring). 
 
(Förändrade beteenden RK1: 
Samarbetar med nya sektorer, 
branscher & aktörer, RK1: 
Utvecklar ett hållbart 
företagande, RK1: Deltar i, 
etablerar 
demonstrationsmiljöer, RK1: 
Förebygger och reducerar 
avfall). 

60 Företag 

Företag som får icke-
ekonomiskt stöd 

Inspirationsbesök i ASSAR 
som kopplar an till idé-, lab & 
lärmiljö, med målsättningen 
idégenerering hos företagen. 
 
Indikatorn avser de små, 
medelstora och stora 
tillverkande företag och dess 

60 Företag 
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värdekedja, samt 
teknikföretag, som tar del av 
ASSARs möjligheter avseende 
teknik och innovationer. 
Detta avser ett fysiskt besök 
antingen på ASSAR eller vid 
en visning kopplad till 
idégenerering som sker på 
annan plats i regionen. 
 
Företag deltar i seminarier / 
workshops / nätverk. 
 
Information ges om metoder 
för utveckling av produkt, 
process och metod, som 
erbjuds i projektet. 
 
Vidareförmedling till andra 
projekt, insatser, experter. 
 
(Förmågor: RK1: Ny teknik, 
RK1: nya material, RK1: nya 
processer, RK1: Samverkan & 
kunskapsöverföring). 
 
(Förändrade beteenden RK1: 
Samarbetar med nya sektorer, 
branscher & aktörer, RK1: 
Utvecklar ett hållbart 
företagande, RK1: Deltar i, 
etablerar 
demostrationsmiljöer, RK1: 
förebygger och reducerar 
avfall). 

Nominellt värde på 
forsknings- och 
innovationsutrustningen 

Målvärdet avser investering i 
Cirkulärt lab 

2000000 SEK 

 
 
Resultatindikatorer 
SMF som utvecklar 
produkter, processer och 
affärsmodeller 

Indikatorn avser de SME går 
in i metod/ 
förbättringsaktivitet.  
 
Företaget tar kliv att göra 
ett mer djupgående arbete i 
att utreda om en innovation 
avseende produkt, process 
eller metod är en möjlighet 
för dem. Detta kan ske 
genom företagsindividuella 
workshops i det Cirkulära 
labbet, genom 
förbättringsaktivitet i olika 

20 Företag 
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metoder, som t ex LCA eller 
priskalkylering. 
 
(Förmågor RK1: nya 
arbetssätt & metoder). 
 
(Förändrade beteenden 
RK1: Utvecklar 
innovationer, RK1: 
Utvecklar/tillämpar ny 
teknik, material, processer 
och metoder). 
 
Box 2, försumbart stöd 
krävs. Intäkt från företaget 
krävs. 
 
 

Små och medelstora företag 
(SMF) som inför produkt- 
eller processinnovationer 

Indikatorn avser de SME 
som inför produkt eller 
processinnovationer. 
 
(Förmågor RK1: Nya 
arbetssätt & metoder) 
 
(Förändrade beteenden: 
RK1: Anv resurseffektiv 
teknik, metoder & 
processer, RK1: 
Utvecklar/tillämpar ny 
teknik, material, processer 
och metoder). 
 

6 Företag 

Användare av färdigställd 
miljö/infrastruktur 

Uppnå spridning av idé- lab 
& lärmiljö till 
organisationer, individer & 
företag. 
 
Användare som tar del av 
förevisning av Cirkulärt 
labb/lärmiljö samt av 
tekniska innovationer som 
visas i/kopplas till 
Assarmiljön. Användare 
som bidrar till Cirkulärt 
labb/lärmiljö. 
 
Förevisande av metoder för 
utveckling av produkt, 
processer och metoder, som 

60 Användare 
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erbjuds i projektet. 
 
(Var ska resultaten uppstå: 
RK3: I forskningsmiljöer 
eller i fysisk infrastruktur). 
 
(Förmåga RK3: relevant 
kunskap, RK3: nya metoder 
& arbetssätt). 
 
(Förändrade beteenden: 
RK3: Uppgraderar befintlig 
forsknings- och 
innovationsmiljö) 
 
 
 

 
 

Förvaltande myndighets bedömning: 
 

Grundläggande bedömning 

Projektet uppfyller de krav och obligatoriska urvalskriterier som framgår av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060. Projektet är i enlighet med 
relevanta strategier och program och svarar mot i utlysningen utpekade utmaningar och 
efterfrågande insatser. Projektets organisation, budget och beskrivna arbetssätt bedöms 
säkerställa att det finns grundläggande operativ, ekonomisk och administrativ förmåga för att 
genomföra projektets aktiviteter.  

Projektet bidrar till regionens/programområdets strategi för smart specialisering genom att 
bidra till området: 

 Intelligent och hållbar industri  

Projektet uppfyller det specifika målet i utlysningen genom att: 

 ökar små och medelstora företags förmåga att kommersialisera ny kunskap och ökar 
sin innovationskapacitet  

 förbättrar hållbara strukturer som bidrar till ökat användande av forskningsresultat 
och ökad samverkan mellan forskningsaktörer och näringsliv  

 stärker och utvecklar nya och befintliga plattformar och innovationsmiljöer 

 bidra till grön omställning och digitalisering 
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Kvalitetsbedömning 

Motivet till projektet bygger på målgruppens direkta uttryckta behov t ex genom att direkt 
involveras i ansökan. Projektaktörerna har arbetat i samma konstellation i ett föregående 
projekt och har samlat en väl underbyggd kunskap om målgruppen genom olika aktiviteter. 
Inför ansökan har även en förstudie med intervjuer med syfte att kartlägga målgruppens behov 
gjorts. 
 
Samverkan sker strukturerat på aktivitetsnivå med relevanta aktörer och samverkan skapar ett 
värde för målgruppen. Projektet är ett samverkansprojekt och det är tydligt vilka aktörer 
projektet kommer samarbeta strukturerat tillsammans med, i vilka aktiviteter och att det sker 
utifrån målgruppens behov. 
 
Involverade aktörer har upparbetade och dokumenterade kontakter med målgruppen. Projektet 
är ett fortsättningsprojekt där parternas sammansättning speglar målgruppens behov och 
möjligheterna att tillgodose detta utifrån parternas olika verksamheter. Aktörerna har sökt ett 
projekt med företagsnära beskrivna aktiviteter som bygger på ett dokumenterat behov hos 
målgruppen som aktörerna arbetat med i andra tidigare projekt. 
 
Projektet har identifierat och synliggjort målkonflikter inom projektet utifrån arbetet med 
Agenda 2030 mål 7 och 8 där genomförandet på kort sikt kan leda till negativ påverkan. 
Projektet specificerar inte hur hur de kommer hantera detta inom projektgenomförandet men 
hänvisar till att projektet som helhet på lång sikt arbetar för att tydligt nå en positiv påverkan på 
de valda målen. 
 
Det finns en underbyggd beskrivning av hur stärkta förmågor och förändrade beteenden bidrar 
till önskade samhällsförändringar. Projektet ska stödja innovation för hållbar omställning hos 
tillverkande industri, dess värdekedja och teknikföretag och tekniska och digitala framsteg 
nyttjas för att skapa minskad användning av resurser. Genom projektets koppling till 
målgruppens behov finns ett aktivt ägarskap, ett upparbetat samarbete inom partnerskapet och 
projektet har avsatt medel och planerat för extern utvärderare för att löpande kunna ta tillvara 
på resultat och lärdomar i genomförandet. 
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Poäng kvalitetsbedömning  
 

Relevans 
MVG: Motivet till projektet bygger på målgruppens direkt uttryckta behov och målgruppen 
har varit involverad vid framtagande av ansökan. 5 poäng 
  
Samverkan 
VG: Samverkan sker strukturerat på aktivitetsnivå med relevanta aktörer. Samverkan 
skapar ett värde för målgruppen. 3 poäng. 
  
Måluppfyllelse  
MVG: Involverade aktörer har upparbetade och dokumenterade kontakter med 
målgruppen. 5 poäng. 
  
Hållbar förändring  
VG: Projektet ha identifierat och synliggjort målkonflikter. 3 poäng. 
  
Hållbar förändring 
VG: Det finns en trovärdig beskrivning av hur stärkta förmågor och förändrade beteenden 
bidrar till önskade samhällsförändringar. 3 poäng. 
 
Total poäng kvalitetsbedömning 

19 
 

 

 
 
 



Strukturfondspartnerskapet Västsverige              Ärendenummer 5 
Underlag inför prioritering 31 mars 2023 

Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet 
Ärenden inom Regionalfonden Västsverige 

Projektnamn: Ett kunskapsdrivet lantbruk i Väst 
Projektägare: Agroväst Livsmedel Aktiebolag 
Samverkansaktörer: - 
Ansökningsomgång:  2022:1 
Specifikt mål: 1.1 Utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen 
av avancerad teknik 
Geografi: Västra Götaland och Halland  

Samlad bedömning 

Maxpoäng Projektets poäng 
Koppling till regionala prioriteringar 10 6 
Gränsöverskridande samverkan 5 4 
Genomförandekapacitet 5 4 
Förvaltande myndighets bedömning 5 3 

Totalt 25 18 

Motivering  

Projektet Ett kunskapsdrivet lantbruk i Väst har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. 
Projektet uppfyller Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 18 poäng av totalt 25. 
Projektet bidrar till genomförandet av Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 
och kopplar särskilt väl an till den långsiktiga prioriteringen Stärka innovationskraften och Hallands 
strategi för hållbar tillväxt 2021-2028 och det strategiska området Förnyelseförmåga och 
konkurrenskraft. 

Förslag till prioritering: Prioriteras 
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Ärende-ID 
20359957 

 
 

   
AGROVÄST Livsmedel Aktiebolag  
Box 234 
53223 SKARA 

 

Prioriteringsunderlag  
Stödmottagare: 
 

AGROVÄST Livsmedel Aktiebolag  
 

Övriga partners: - 

Org. nr: 556517-5592 

Projekt: Ett kunskapsdrivet lantbruk i Väst 

Ärendeid: 20359957 

Sökt stöd: 5 985 573 kr 

Totalbudget:  14 965 573 kr 

Projektlängd 2023-04-01 - 2026-03-31 

Politiskt mål Ett mer konkurrenskraftigt och smart Europa genom främjande av 
innovativ och smart ekonomisk omvandling och regional IKT-
konnektivitet 

Specifikt mål Utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och 
användningen av avancerad teknik 

Utlysning: Öka kapaciteten för innovationer i Västsverige 

 
  
Sammanfattning av projektet  
 
Projektet ska utveckla klustersamverkan inom de gröna näringarna, stärka stödstrukturerna för 
att sprida forskningsresultat och best practise samt öka samverkan mellan forskningsaktörer 
och företag verksamma inom lantbruksbranschen i Västsverige.  

Genom en utveckling av Agroväst Gröna möten skapas effektiva mötesplatser som stärker 
kunskapsspridningen till branschen. Genom en utveckling av Agroväst forsknings- och 
innovationsprogram stärks dialogen mellan forskning och företag  och nya samverkansinitiativ 
initieras. Målet är att lantbruksbranschen i Västsverige ska få bättre förutsättningar att ta till sig 
och implementera nya arbetssätt, metoder och tekniker som bidrar till ökad lönsamhet och 
uppsatta miljö- och klimatmål.  

Kriget i Ukraina, pandemin och höga priser på energi, insatsvaror och drivmedel har aktualiserat 
behovet av att öka vår självförsörjningsgrad av mat, foder och förnybar energi. Även 
klimatförändringarna driver på behovet av en ökad resiliens inom branschen. 
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Mål  

Projektmål:  
Målet med projektet är en utvecklad klustersamverkan inom de gröna näringarna i Västsverige, 
en stärkt stödstruktur för att sprida forskningsresultat och best practise, samt en ökad 
samverkan mellan forskningsaktörer och företag verksamma inom lantbruksbranschen i 
Västsverige. Genom insatserna i projektet har de kvinnor och män som driver företag inom 
jordbruk och trädgård goda förutsättningar att stärka sin lönsamhet och förmåga att ställa om 
sin produktion i linje med målen för Agenda 2030.  

Agroväst Gröna möten har stärkt sin förmåga att förmedla relevanta resultat från den tillämpade 
forskningen, både nationellt och internationellt, och 3000 deltagare från 500 unika företag har 
tagit del av dessa forskningsresultat och blivit inspirerade av företag som tidigare 
implementerat nya innovativa arbetssätt, metoder och tekniker. Agroväst forsknings- och 
innovationsprogram har stärkt sin förmåga att få en löpande dialog mellan forskning och 
företag,  initiera nya samverkansinitiativ. 

Projektet bidrar på sikt till följande globala mål:  
2. Ingen hunger 
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
12. Hållbar konsumtion och produktion 
13. Bekämpa klimatförändringarna 
14. Hav och marina resurser 
15. Ekosystem och biologisk mångfald 
5. Jämställdhet 
10. Minskad ojämnlikhet 
 
Målgrupp:  
Små och medelstora företag, akademi och forskningsaktörer 
 

Förväntat resultat 

Resultat ska uppstå i resultatkedja 2 (RK2):  
RK2: I företagsfrämjande och andra organisationer (ej företag) 

Förmågor som målgruppen kommer får tillgång till:  
RK2: Samverkan & kunskapsöverföring 
RK2: Nya processer 
RK2: Nya kontakter 
RK2: Nya metoder & arbetssätt 
RK2: Samverkansarenor (Akademi, offentliga, företag, sociala) 
 
Beteenden som förändras hos målgruppen: 
RK2: Etablerar ny samverkan 
RK2: Genomför kompetensutveckling 
RK2: Utvecklar hållbarhetsarbetet (miljö & klimat) 
RK2: Deltar/startar projekt med internationell samverkan 
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RK2: Samarbetar med företag (tillämpad forskning, tekniköverföring) 
RK2: Skalar upp metoder, processer och arbetssätt 
 
Outputindikator 

Forskare som arbetar vid 
forskningsanläggningar som 
får stöd 

Vi har räknat på antal 
personer som arbetar som 
forskare vid 
forskningsanläggningar som 
kommer att delta vid olika 
evenemang som vi anordnar. 

5 Heltidsekvivalenter 

Företag som samarbetar med 
forskningsorganisationer 

Varav 20 företag som 
medverkar i 
styrgrupper/referensgrupper 
för FoI-programmen och 
Gröna Möten tillsammans 
med representanter från 
forskning.  
10 företag som tillsammans 
med akademin arrangerar en 
tematisk serie, eller initierar 
nytt samarbete under 
projekttiden.  
10 företag som medverkar i 
nya initiativ till 
samverkansprojekt mellan 
näringsliv och forskning.  
 
Organisationsnummer för de 
företag som samverkar med 
forskningsorgansationer 
kommer att samlas in och 
sammanställas i den excelfil 
som blir det samlade verkyget 
för insamling av mål och 
indikatorer.  

40 Företag 

Organisationer som får stöd 50 organisationer får stöd 
genom projektet. Antingen 
som medarrangörer i Gröna 
möten där de får möjlighet att 
sprida forskningsresultat och 
best practise, eller som 
deltagare i FoI-programmens 
aktiviteter. 
 
Organisationsnummer för de 
företag som får stöd genom 
projektet kommer att samlas 
in och sammanställas i den 
excelfil som blir det samlade 
verkyget för insamling av mål 
och indikatorer.  

50 Organisationer 
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Resultatindikatorer 
Användare av 
implementerade 
stödstrukturer 

Varav 500 unika företag som 
deltar i Gröna möten + 80 
unika samarrangörer i 
Gröna möten + 30 deltagare 
i programmens styrgrupper 
och Gröna mötens 
referensgrupp + 40 
idébärare som varit 
delaktiga i dialoger och 
nätverk inom FoI-
programmen.  
 
Organisationsnummer för 
de företag som får stöd 
genom projektet kommer 
att samlas in och 
sammanställas i den excelfil 
som blir det samlade 
verkyget för insamling av 
mål och indikatorer. Så även 
antalet individer och vilket 
kön de tillhör.  Utöver detta 
kommer vi i excelfilen att 
sammanställa samtliga 
evenemang - form på 
evenemang, vilken nod som 
arrangerar, heldag/halvdag, 
antal deltagare uppdelat på 
kön, plats samt resultat ifrån 
uppföljning.  

500 Användare 

 
 

Förvaltande myndighets bedömning: 
 

Grundläggande bedömning 

Projektet uppfyller de krav och obligatoriska urvalskriterier som framgår av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060. Projektet är i enlighet med 
relevanta strategier och program och svarar mot i utlysningen utpekade utmaningar och 
efterfrågande insatser. Projektets organisation, budget och beskrivna arbetssätt bedöms 
säkerställa att det finns grundläggande operativ, ekonomisk och administrativ förmåga för att 
genomföra projektets aktiviteter. 

Projektet bidrar till regionens/programområdets strategi för smart specialisering genom att 
bidra till områdena foodtech och livsmedel.  
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Projektet uppfyller det specifika målet för utlysningen genom att 

 Öka små och medelstora företags förmåga att kommersialisera ny kunskap och öka sin 
innovationskapacitet 

 förbättra hållbara strukturer som bidrar till ökat användande av forskningsresultat och 
öka samverkan mellan forskningsaktörer och näringsliv 

 stärka och utveckla nya och befintliga plattformar och innovationsmiljöer 

 bidra till grön omställning och digitalisering 

 
Kvalitetsbedömning 

Motivet till projektet bygger på målgruppens direkta uttryckta behov t ex genom att direkt 
involveras i ansökan. I tät dialog med referensgrupp i tidigare projekt Gröna möten, styrgruppen 
för forsknings- och innovationsprogrammen samt enkätundersökning med deltagare från 
evenemang vid projekt Gröna möten har målgruppen framfört önskemål och reflektioner kring 
aktiviteter.  
 
Projektet innehåller beskrivningar av samverkan, exempelvis genom dialog med andra aktörer 
så som SLU, Högskolan i Skövde och Chalmers. Samverkan med andra aktörer är inte 
strukturerad på aktivitetsnivå och inga andra aktörer är projektpartners i projektet.  
 
Involverade aktörer har upparbetade och dokumenterade kontakter med målgruppen. Agroväst 
har tidigare drivit projekt med målgruppen t.ex. Gröna möten och Samhandling för en mer 
robust västsvensk matproduktion, och har god kompetens och erfarenhet för att genomföra 
planerade aktiviteter.  
 
Projektet har synliggjort sin hållbarhetspåverkan genom att beskriva hur projektets arbetspaket 
påverkar de globala målen. Samtliga arbetspaket anses ha en positiv påverkan på de globala 
målen, samtidigt som det krävs också mer kunskap för att öka konkurrenskraft och minska 
negativ påverkan på klimatet. Diskussion kring identifiering och hantering av målkonflikter 
saknas.  
 
Det finns en trovärdig beskrivning av hur stärkta förmågor och förändrade beteenden bidrar till 
önskade samhällsförändringar. Trovärdigheten baseras på att det finns referenser till tidigare 
projekt, t.ex. Gröna möten och innehåller resonemang med tydlig koppling till utlysningens 
utmaningar. Kopplingen till prioriterat område för smart specialisering har inte beskrivits 
tydligt. 
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Poäng kvalitetsbedömning  
 

Relevans 
MVG: Motivet till projektet bygger på målgruppens direkt uttryckta behov och målgruppen 
har varit involverad vid framtagande av ansökan. 5 poäng  
Samverkan 
G: Projektet innehåller beskrivningar av samverkan, exempelvis genom dialog med andra 
aktörer. 1 poäng.  
Måluppfyllelse  
MVG: Involverade aktörer har upparbetade och dokumenterade kontakter med 
målgruppen. 5 poäng.  
Hållbar förändring  
G: Projektet har genom sina beskrivningar i ansökan synliggjort sin hållbarhetspåverkan. 1 
poäng.  
Hållbar förändring 
VG: Det finns en trovärdig beskrivning av hur stärkta förmågor och förändrade beteenden 
bidrar till önskade samhällsförändringar. 3 poäng. 
 
Total poäng kvalitetsbedömning 

15 
 

 

 
 
 



Strukturfondspartnerskapet Västsverige Prioriteringsmöte 31 mars 2023 1 

Ärendelista Regionalfonden Västsverige 
Särskilt mål 1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap  

Ärende-
nummer 

ÄrendeID Projektnamn Projektägare Ansökt 
belopp kr 

Poäng Förslag till prioritering 

1 20359813 Förstudie - Stärk 
kompetensen i 
Västsveriges 
näringsliv 

Göteborgs Tekniska 
College Aktiebolag 

249 658 17 Prioriteras 
Förstudien Stärk  kompetensen i Västsveriges näringsliv har 
bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Förstudien 
uppfyller Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 
17 poäng av totalt 25. Förstudien bidrar till genomförandet av 
Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 och 
kopplar särskilt väl an till den långsiktiga prioriteringen Stärka 
innovationskraften och Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-
2028 och det strategiska området Förnyelseförmåga och 
konkurrenskraft.   

2 20359776 Förstudie Framtida 
kompetensbehov 
inom Smart 
Specialisering 
Halland 

Region Halland 216 164 11 Prioriteras 
Förstudie Framtida kompetensbehov inom Smart Specialisering 
Halland företag har bedömts som godkänt av 
Förvaltningsmyndigheten. Förstudien uppfyller 
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 11 poäng av 
totalt 25. Projektet bidrar till genomförandet av Hallands strategi för 
hållbar tillväxt 2021-2028 och kopplar särskilt an till det strategiska 
området Förnyelseförmåga och konkurrenskraft. 

Totalt sökt belopp: 465 822 

Bilaga 4



Strukturfondspartnerskapet Västsverige              Ärendenummer 1 
Underlag inför prioritering 31 mars 2023 

Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet 
Ärenden inom Regionalfonden Västsverige 

Projektnamn: Stärk kompetensen i Västsveriges näringsliv (förstudie) 
Projektägare: Göteborgs Tekniska College  
Samverkansaktörer: IDC West Sweden, IUC Sjuhärad, IUC Väst, TEK Halland 
Ansökningsomgång:  2022:1 
Specifikt mål: 1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och 
entreprenörskap 
Geografi: Halland och Västra Götaland 

Samlad bedömning 

Maxpoäng Projektets poäng 
Koppling till regionala prioriteringar 10 7 
Gränsöverskridande samverkan 5 4 
Genomförandekapacitet 5 5 
Förvaltande myndighets bedömning 5 1 

Totalt 25 17 

Motivering  

Förstudien Stärk kompetensen i Västsveriges näringsliv har bedömts som godkänt av 
Förvaltningsmyndigheten. Förstudien uppfyller Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder 
med 17 poäng av totalt 25. Förstudien bidrar till genomförandet av Regional utvecklingsstrategi för 
Västra Götaland 2021 – 2030 och kopplar särskilt väl an till den långsiktiga prioriteringen Stärka 
innovationskraften och Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028 och det strategiska området 
Förnyelseförmåga och konkurrenskraft. 

Förslag till prioritering: Prioriteras 

Bilaga 4.1 
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Ärende-ID 
20359813 

Göteborgs Tekniska College Aktiebolag 
Box 8090 
40278 GÖTEBORG 

Prioriteringsunderlag 
Stödmottagare: Göteborgs Tekniska College Aktiebolag 

Övriga partners: IUC Väst AB 
Teknik & Kompetenscentrum i Halmstad Aktiebolag 
Industriellt Utvecklingscenter i Sjuhärad Aktiebolag 
Industrial Development Center West Sweden AB 

Org. nr: 556570-6768 

Projekt: Stärk kompetensen i Västsveriges näringsliv 

Ärendeid: 20359813 

Sökt stöd: 249 658 kr 

Totalbudget: 624 658 kr 

Projektlängd 2023-01-02 - 2023-06-30 

Politiskt mål Ett mer konkurrenskraftigt och smart Europa genom främjande av 
innovativ och smart ekonomisk omvandling och regional IKT-
konnektivitet 

Specifikt mål Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och 
entreprenörskap 

Utlysning: Stärk kompetensen i Västsveriges näringsliv 

Sammanfattning av förstudien 

Projektet utgör en förstudie till ett större genomförandeprojekt som har som mål att tydliggöra 
kompetensbehovet hos små och medelstora industriföretag i Västra Götaland i syfte att göra 
företagen mer hållbara, innovativa och konkurrenskraftiga inom områdena för smart 
specialisering i Västsverige. Förstudiens mål är att definiera vilka verktyg och vilka arbetssätt 
som är bäst lämpade för att uppnå målen i genomförandeprojektet. Utmaningen är den att 
utvecklingstakten i industrin ökar och nya kompetensområden tillkommer, vilket kräver insikt, 
strategiska mål och planer för företagens kompetensutveckling. Rätt kompetens är strategiskt 
viktig för att bygga konkurrenskraft så att västsvensk industri kan vara ledande och det är detta 
projekt avser bidra till genom  aktiviteter som genomförande av kompetenskartläggning med 

Bilaga 4.1 
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hjälp av digitala verktyg, medvetandegörande om kompetensfrågornas strategiska betydelse, 
coachning i kometpensfrågor och rapporter om kompetensbehov. 
 

Mål  

Projektmål:  
Förstudiens mål är att definiera vilka verktyg och vilka arbetssätt, tex. Mind the Gap eller 
Kompetensanalys i TBN, som är bäst lämpade för att uppnå målen i ett genomförandeprojekt. 
Förstudien kommer adressera två områden som är väsentliga för att utveckla framtida 
kompetens: 

1. Utveckla en effektiv modell för att stödja företagen i att identifiera framtida kompetensbehov 
som en del i att realisera företages vision och mål som del i etablerad strategi 

2. Identifiera process för att etablera ett samlat kompetensbehov för industrin som förutsättning 
för att realisera smart specialisering och de regionala utvecklingsstrategierna.   
 

Frågeställningar: 

 Hur kan projektpartnerna bidra till att öka betydelsen av kompetensförsörjning som en 
del av företagens strategiska utveckling? 

 Hur kan Västsverige identifiera nödvändiga strategiskas kompetensbehov som del av 
industrins omställning? 

 Vilka verktyg och metoder är lämpliga för arbetet med att stärka kompetensen för 
Västsveriges näringsliv? 
 

Projektet bidrar på sikt till följande globala mål:  
9. Hållbar industri, innovation och infrastruktur 
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
4. God utbildning för alla 

 
Målgrupp:  
Små och medelstora företag, offentliga organisationer 

 
Förväntat resultat 

Resultat ska uppstå i resultatkedja 1 (RK1) och resultatkedja 2 (RK2):  
I enskilda företag (RK1) 
I företagsfrämjande och andra organisationer (ej företag) (RK2) 

Förmågor som målgruppen kommer får tillgång till:  
RK1: Beslutsunderlag, stöddokument och strategier 
RK1: Nya arbetssätt och metoder  
RK2: Beslutsunderlag, stöddokument och strategier 
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RK2: Nya metoder & arbetssätt 
RK2: Nya processer 
 
Beteenden som förändras hos målgruppen: 
RK1: Använder resurseffektiv teknik, metod och processer 
RK1: Genomför kompetensutveckling 
RK1: Utvecklar strategisk kompetensförsörjning 
 
 
Outputindikator 

Företag som får stöd 
(fördelade per mikroföretag, 
små företag, medelstora 
företag, stora företag) 

 0 Företag 

Företag som får icke-
ekonomiskt stöd 

 0 Företag 

Små och medelstora företag 
(SMF) som investerar i 
kompetens för smart 
specialisering, 
industriomställning och 
entreprenörskap 

 0 Företag 

Organisationer som får stöd  0 Organisationer 
 
 
Resultatindikatorer 

Personal i små och 
medelstora företag (SMF) 
som avslutar 
kompetensutveckling för 
smart specialisering, 
industriomställning och 
entreprenörskap (per 
färdighet: teknik, 
förvaltning, 
entreprenörskap, grön 
kompetens, annan) 

 0 Personal 

Användare av 
implementerade 
stödstrukturer 

  0 Användare 
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Förvaltande myndighets bedömning: 
 

Grundläggande bedömning 

Förstudien uppfyller de krav och obligatoriska urvalskriterier som framgår av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060. Förstudien är i enlighet med 
relevanta strategier och program och svarar mot i utlysningen utpekade utmaningar och 
efterfrågande insatser. Förstudiens organisation, budget och beskrivna arbetssätt bedöms 
säkerställa att det finns grundläggande operativ, ekonomisk och administrativ förmåga för att 
genomföra förstudiens aktiviteter. 
 
Förstudien bidrar till regionens/programområdets strategi för smart specialisering genom att 
bidra till området hållbar industri.  
 
Förstudien uppfyller det specifika målet för utlysningen genom att: 

 utveckla strukturer för strategisk kompetensförsörjning i näringslivet samt ger små och 
medelstora företags förutsättningar att arbeta med strategisk kompetensförsörjning, 
utbildning och behovskartläggningar. 

 utveckla strukturer som bättre möter näringslivets behov av livslångt lärande. i med 
hjälp av samverkan och gemensam kunskapsbildning mellan utbildningsaktörer, 
offentlig sektor, näringsliv och samhälle. 

 öka små och medelstora företags förmåga att ta tillvara mångfalden av arbetskraft och 
kompetens som redan finns i Västsverige Det kan handla om exempelvis nya arbetssätt, 
nya strukturer eller validering. 

 främja kompetenshöjande insatser skapar fler utmanings-, miljödrivna, resilienta och 
innovativa små och medelstora företag samt fler entreprenörer. 

 
Kvalitetsbedömning 

I ansökan är det beskrivet vilka som är målgrupp under projekttiden samt vilka behov 
målgruppen har.  
 
Förstudien innehåller beskrivningar av samverkan, exempelvis genom dialog med andra aktörer 
så som Business Region Göteborg, Västra Götalandsregionen, Region Halland, 
branschorganisationer, och utbildningsorganisationer.  
 
Förstudiens aktiviteter så som arbetsmetoder för kompetenskartläggning och digitalt verktyg 
för kompetenskartläggning syftar till att förändra målgruppens förmågor och beteenden.  
 
Förstudien har synliggjort sin hållbarhetspåverkan genom att beskriva hur arbetspaketen 
påverkar de globala målen utifrån faktorerna ingen påverkan, risk för negativ påverkan, positiv 
påverkan och mer kunskap behövs.  
 



  
 Datum 

2023-02-20 

 
 

Sida 5 (5) Tillväxtverket   

Det finns en beskrivning av hur stärkta förmågor och förändrade beteenden bidrar till önskade 
samhällsförändringar. 
 
 
Poäng kvalitetsbedömning  
 

Relevans 
G: Det är beskrivet vilka som är målgrupp under projekttiden samt vilka behov 
målgruppen har. 1 poäng 
  
Samverkan 
G: Projektet innehåller beskrivningar av samverkan, exempelvis genom dialog med andra 
aktörer. 1 poäng. 
  
Måluppfyllelse  
G: Aktiviteterna syftar till att förändra målgruppens förmågor och beteenden. 1 poäng. 
  
Hållbar förändring  
G: Projektet har genom sina beskrivningar i ansökan synliggjort sin hållbarhetspåverkan.  
1 poäng. 
  
Hållbar förändring 
G: Det finns en beskrivning av hur stärkta förmågor och förändrade beteenden bidrar till 
önskade samhällsförändringar (Globala mål). 1 poäng. 
 
Total poäng kvalitetsbedömning 

5 
 

 

 
 
 



Strukturfondspartnerskapet Västsverige              Ärendenummer 2 
Underlag inför prioritering 31 mars 2023 

Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet 
Ärenden inom Regionalfonden Västsverige 

Projektnamn: Förstudie Framtida kompetensbehov inom Smart Specialisering Halland 
Projektägare: Region Halland 
Samverkansaktörer: - 
Ansökningsomgång:  2022:1 
Specifikt mål: 1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och 
entreprenörskap 
Geografi: Halland  

Samlad bedömning 

Maxpoäng Projektets poäng 
Koppling till regionala prioriteringar 10 5 
Gränsöverskridande samverkan 5 2 
Genomförandekapacitet 5 3 
Förvaltande myndighets bedömning 5 1 

Totalt 25 11 

Motivering  

Förstudie Framtida kompetensbehov inom Smart Specialisering Halland företag har bedömts som 
godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Förstudien uppfyller Strukturfondspartnerskapets 
prioriteringsgrunder med 11 poäng av totalt 25. Projektet bidrar till genomförandet av Hallands 
strategi för hållbar tillväxt 2021-2028 och kopplar särskilt an till det strategiska området 
Förnyelseförmåga och konkurrenskraft. 

Förslag till prioritering: Prioriteras 
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Ärende-ID 
20359776 

Region Halland  
BOX 517 
30180 HALMSTAD  

Prioriteringsunderlag 

Stödmottagare: Region Halland 

Övriga partners: - 

Org. nr: 232100-0115 

Projekt: Förstudie Framtida kompetensbehov inom Smart Specialisering Halland 

Ärendeid: 20359776 

Sökt stöd: 216 164 kr 

Totalbudget: 540 409 kr 

Projektlängd 2023-05-15 - 2024-02-15 

Politiskt mål Ett mer konkurrenskraftigt och smart Europa genom främjande av 
innovativ och smart ekonomisk omvandling och regional IKT-
konnektivitet 

Specifikt mål Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och 
entreprenörskap 

Utlysning: Stärk kompetensen i Västsveriges näringsliv 

Sammanfattning av förstudien 

I Halland upplever arbetsgivare det svårt att hitta relevant kompetens. Matchningen mellan 
tillgång och efterfrågan på kompetens behöver förbättras. En utmaning är att attrahera, utveckla 
eller ställa om kompetens.  

Tillgång till rätt kompetens är viktigt för att utveckla konkurrenskraftiga företag inom områdena 
för Samt Specialisering i Halland. För att företag och organisationer ska kunna möta framtiden 
med rätt kompetens behöver dessa och relevanta samverkansaktörer veta vilka behov som finns 
och vilka strukturer som behövs för att möta dessa behov.  

Målet för förstudien är att ta reda på vilka kompetensbehov företag identifierar och vilka 
stödstrukturer som företagen anser behöver utvecklas för att attrahera eller utveckla relevant 
kompetens inom de halländska områdena för smart specialisering. 
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Mål  

Projektmål:  
Målet för förstudien är att ta reda på vilka kompetensbehov som finns inom de halländska 
områdena för Smart Specialisering och vilka strukturer som anses viktiga för att attrahera eller 
utveckla relevant kompetens inom Smart specialisering.  

Områden inom smart specialisering som förstudien fokuserar på är framtidens vård & hälsa, 
hållbara samhällen (food tech, innovativ mobilitet och hållbara material), och intelligenta 
system. 

Frågeställningar: 

- Vilka befintliga kunskapsunderlag finns att dra erfarenheter ifrån?  

- Vilken kompetens efterfrågas av företag i Halland för att kunna utvecklas enligt 
intentionerna för de halländska områdena för smart specialisering?  

- Vilka kompetenser anses som särskilt viktiga?  

- Hur kopplar dessa kompetenser till befintligt eller önskvärt utbildningsutbud?  

- Vilka strukturer behövs för att möta beskrivna kompetensbehov inom områdena för 
smart specialisering?  

 
Projektet bidrar på sikt till följande globala mål:  
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
9. Hållbar industri, innovation och infrastruktur 
10. Minskad ojämnlikhet 
 
Målgrupp:  
Offentliga organisationer, akademi och forskningsaktörer, företagsfrämjande aktörer, små och 
medelstora företag 
 

Förväntat resultat 

Resultat ska uppstå i resultatkedja 2 (RK 2):  
I företagsfrämjande och andra organisationer (ej företag) 

Förmågor som målgruppen kommer får tillgång till:  
RK2: Beslutsunderlag, stöddokument och strategier 
RK2: Relevant kunskap 
 
Beteenden som förändras hos målgruppen: 
RK2: Utvecklar områden för strategiska satsningar (smart specialisering)  
RK2: Etablerar ny samverkan 
RK2: Samarbetar med nya sektorer, branscher och aktörer 
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Outputindikator 
Organisationer som får stöd Region Halland är 

huvudintressent av 
förstudieresultatet. Utifrån en 
generell litteraturgenomgång 
av relevant underlag kopplat 
till kompetensbehov inom 
smart specialisering samt ett 
urval av intervjuer med 
halländska aktörer inom 
smart specialisering om 
kompetensbehov, kommer att 
blir ett viktigt underlag att 
agera utifrån.    

0 Organisationer 

 
 
Resultatindikatorer 

Användare av 
implementerade 
stödstrukturer 

Tillfråga regionala strateger 
om hur många som tagit del 
av förstudierapporten.  

0 Användare 

 
 

Förvaltande myndighets bedömning: 
 

Grundläggande bedömning 

Förstudien uppfyller de krav och obligatoriska urvalskriterier som framgår av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060. Förstudien är i enlighet med 
relevanta strategier och program och svarar mot i utlysningen utpekade utmaningar och 
efterfrågande insatser. Förstudiens organisation, budget och beskrivna arbetssätt bedöms 
säkerställa att det finns grundläggande operativ, ekonomisk och administrativ förmåga för att 
genomföra förstudiens aktiviteter. 
 
Förstudien bidrar till regionens/programområdets strategi för smart specialisering genom att 
bidra till områdena:  
 

 framtidens vård & hälsa,  
 hållbara samhällen (food tech, innovativ mobilitet och hållbara material) 
 intelligenta system. 

 
 
Förstudien uppfyller det specifika målet för utlysningen genom att: 
 

 utveckla strukturer för strategisk kompetensförsörjning i näringslivet samt ger små och 
medelstora företags förutsättningar att arbeta med strategisk kompetensförsörjning, 
utbildning och behovskartläggningar. 
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 utveckla strukturer som bättre möter näringslivets behov av livslångt lärande. i med 
hjälp av samverkan och gemensam kunskapsbildning mellan utbildningsaktörer, 
offentlig sektor, näringsliv och samhälle. 

 öka små och medelstora företags förmåga att ta tillvara mångfalden av arbetskraft och 
kompetens som redan finns i Västsverige Det kan handla om exempelvis nya arbetssätt, 
nya strukturer eller validering. 

 främja kompetenshöjande insatser skapar fler utmanings-, miljödrivna, resilienta och 
innovativa små och medelstora företag samt fler entreprenörer. 

 

Kvalitetsbedömning 

I ansökan är det beskrivet vilka som är målgrupp under projekttiden samt vilka behov 
målgruppen har.  
 
Projektet innehåller beskrivningar av samverkan, exempelvis genom dialog med andra aktörer. 
Dock bedöms detta vara ett svagt G då det är otydligt i ansökan vilka de andra aktörerna är.  
 
Förstudiens aktiviteter så som omvärldsbevakning och intervjuer med innovativa företag och 
syftar till att förändra målgruppens förmågor och beteenden.  
 
Förstudien har synliggjort sin hållbarhetspåverkan genom att beskriva hur arbetspaketen 
påverkar de globala målen utifrån faktorerna ingen påverkan, risk för negativ påverkan, positiv 
påverkan och mer kunskap behövs.  
 
Det finns en beskrivning av hur stärkta förmågor och förändrade beteenden bidrar till önskade 
samhällsförändringar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 Datum 

2023-02-20 

 
 

Sida 5 (5) Tillväxtverket   

Poäng kvalitetsbedömning  
 

Relevans 
G: Det är beskrivet vilka som är målgrupp under projekttiden samt vilka behov 
målgruppen har. 1 poäng 
  
Samverkan 
G: Projektet innehåller beskrivningar av samverkan, exempelvis genom dialog med andra 
aktörer. 1 poäng. 
  
Måluppfyllelse  
G: Aktiviteterna syftar till att förändra målgruppens förmågor och beteenden. 1 poäng. 
  
Hållbar förändring  
G: Projektet har genom sina beskrivningar i ansökan synliggjort sin hållbarhetspåverkan. 1 
poäng. 
  
Hållbar förändring 
G: Det finns en beskrivning av hur stärkta förmågor och förändrade beteenden bidrar till 
önskade samhällsförändringar (Globala mål). 1 poäng. 
 
Total poäng kvalitetsbedömning 

5 
 

 

 
 
 



Strukturfondspartnerskapet Västsverige Prioriteringsmöte 31 mars 2023 1 

Ärendelista Regionalfonden Västsverige 
Särskilt mål 2.2 Främja förnybar energi i enlighet med direktiv (EU) 2018/2001, inbegripet de hållbarhetskriterier som anges där 

Ärende-
nummer 

ÄrendeID Projektnamn Projektägare Ansökt 
belopp kr 

Poäng Förslag till prioritering 

1 20359875 Anpassning till 
framtidens 
kraftsystem för små 
och medelstora 
företag 

Högskolan Väst 1 516 468 16 Prioriteras 
Projektet Anpassning till framtidens kraftsystem för små och 
medelstora företag har bedömts som godkänt av 
Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller 
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 16 poäng av 
totalt 25. Projektet bidrar till genomförandet av Regional 
utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 och kopplar 
särskilt väl an till den långsiktiga prioriteringen Stärka 
innovationskraften. 

Totalt sökt belopp: 1 516 468 

Bilaga 5



Strukturfondspartnerskapet Västsverige              Ärendenummer 1 
Underlag inför prioritering 31 mars 2023 

Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet 
Ärenden inom Regionalfonden Västsverige 

Projektnamn: Anpassning till framtidens kraftsystem för små och medelstora företag 
Projektägare:  Högskolan Väst 
Samverkansaktörer: -  
Ansökningsomgång:  2022:2  
Specifikt mål: 2.2 Främja förnybar energi i enlighet med direktiv (EU) 2018/2001, inbegripet de 
hållbarhetskriterier som anges där 
Geografi: Västra Götaland  

Samlad bedömning 

Maxpoäng Projektets poäng 
Koppling till regionala prioriteringar 10 7 
Gränsöverskridande samverkan 5 4 
Genomförandekapacitet 5 4 
Förvaltande myndighets bedömning 5 3 

Totalt 25 16 

Motivering  

Projektet Anpassning till framtidens kraftsystem för små och medelstora företag har bedömts som 
godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller Strukturfondspartnerskapets 
prioriteringsgrunder med 16 poäng av totalt 25. Projektet bidrar till genomförandet av Regional 
utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 och kopplar särskilt väl an till den långsiktiga 
prioriteringen Stärka innovationskraften. 

Förslag till prioritering: Prioriteras 

Bilaga 5.1
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Ärende-ID 
20359875 

Högskolan Väst  

46186 TROLLHÄTTAN 

Prioriteringsunderlag 
Stödmottagare: Högskolan Väst 

Övriga partners: N/A 

Org. nr: 202100-4052 

Projekt: Anpassning till framtidens kraftsystem för små och medelstora företag 

Ärendeid: 20359875 

Sökt stöd: 1 516 468 kr 

Totalbudget: 3 791 171 kr 

Projektlängd 2023-07-01 - 2026-08-31 

Politiskt mål En grönare och koldioxidsnål övergång till en ekonomi med noll 
nettoutsläpp och ett motståndskraftigt Europa. Det ska göras genom 
främjande av en ren och rättvis energiomställning, gröna och blå 
investeringar, den cirkulära ekonomin, begränsning av 
klimatförändringar, klimatanpassning, riskförebyggande, riskhantering 
och hållbar mobilitet i städer 

Specifikt mål Främja förnybar energi i enlighet med direktiv (EU) 2018/2001, 
inbegripet de hållbarhetskriterier som anges där 

Utlysning: Främja förnybar energi i Västsverige 

Bilaga 5.1 
Ärendenummer 1
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Sammanfattning av projektet 

Den pågående elektrifieringen av samhället leder till ett ökat behov av flexibilitet i kraftsystemet 
och en växande marknad för flexibel förbrukning och systemtjänster. Projektet syftar till att 
sprida kunskap hos små och medelstora företag samt offentlig verksamhet om behovet av 
framtida styrning, samt hur ekonomiska incitament optimalt utnyttjade kan ge stora 
ekonomiska fördelar för företagen. För att uppnå ökad flexibilitet i elförbrukningen undersöks 
olika typer av verksamheter för att analysera hur dessa verksamheter med befintliga 
installationer, och eventuella nyinvesteringar, kan nyttjas för att uppnå ökad styrbarhet.  
 
Projektet fokuserar på förändringsteorin att en ökad styrbarhet kan ge företagen dels minskade 
kostnader för inköpt el och elnätsavgifter, dels intäkter från olika former av systemtjänster. 
Projektet har som mål att visa hur olika verksamheter kan optimera förbrukning, energilagring 
och produktion samt att genomföra pilotprojekt i samarbete med lokala företag. 
 

Mål  

Projektmål:  
Det överordnade målet är att anpassa små och medelstora företag samt offentlig verksamhet till 
utmaningarna i framtidens kraftsystem genom att ta fram modeller för hur förbrukning, 
produktion och energilagring kan optimeras med hänsyn till elpris, effektavgift för elnätet och 
marknader för flexibilitet och systemtjänster samt undersöka vad det har för konsekvenser för 
företagen och dess verksamhet. 

Delmål: 

Sammanställa dagens ekonomiska incitament, förväntad elprisutveckling, fluktuation av elpris, 
elnätspris (effektabonnemang) och systemtjänster. 

Undersöka möjligheterna för befintliga anläggningar att styra sin elförbrukning och ta fram 
konsekvenserna för anläggningen.  

Ta fram modeller för att optimera anläggningen med avseende på förbrukning, lagring och 
produktion med eller utan nyinvesteringar i form av produktion och energilager. 

Genomföra en eller flera pilotprojekt på små eller medelstora företag i VGR. 

Projektet bidrar på sikt till följande globala mål:  
5. Jämställdhet,  
7. Hållbar energi för alla,  
9. Hållbar industri, innovation och infrastruktur,  
12. Hållbar konsumtion och produktion,  
10. Minskad ojämnlikhet 
 
Målgrupp:  
Små och medelstora företag, Offentliga organisationer 
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Förväntat resultat 

Resultat ska uppstå i resultatkedja 1 (RK1):  
RK1: I enskilda företag 

Förmågor som målgruppen kommer får tillgång till:  
RK1: Nya marknader (Sverige),  
RK1: Relevant kunskap,  
RK1: Samverkan och kunskapsöverföring,  
RK1: Nya arbetssätt och metoder 
 
Beteenden som förändras hos målgruppen: 
RK1: Deltar i, etablerar demonstrationsmiljöer,  
RK1: Genomför kompetensutveckling,  
RK1: Samarbetar med nya sektorer, branscher och aktörer,  
RK1: Utvecklar strategisk kompetensförsörjning 
 
Outputindikator 

Företag som får stöd 
(fördelade per mikroföretag, 
små företag, medelstora 
företag, stora företag) 

Företag som deltar i 
seminarier och därmed får 
kunskap om ekonomiska 
incitament i kraftsystemet 
samt hur dessa kan användas 
av olika aktörer samt de som 
deltar i pilotstudier. 
Indikatorn mäts genom 
deltagande i seminarier och 
liknande. 

20 Företag 

Företag som får icke-
ekonomiskt stöd 

Företag som deltar i 
seminarier och därmed får 
kunskap om ekonomiska 
incitament i kraftsystemet 
samt hur dessa kan användas 
av olika aktörer samt de som 
deltar i pilotstudier. 
Indikatorn mäts genom 
deltagande i seminarier och 
liknande. 

20 Företag 

 
 
Resultatindikatorer 

SMF som utvecklar 
produkter, processer och 
affärsmodeller 

De företag som deltar i 
pilotstudien kommer under 
projektet att utveckla en 
process och affärsmodell för 
att tillhandahålla 
systemtjänster och/eller 
flexibel förbrukning. Utöver 
detta förväntas fler företag 
börja ta fram liknande 
processer. Utfallet kommer 
att mätas genom enkät och 

3 Företag 
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insamling av 
organisationsnummer. 

Små och medelstora företag 
(SMF) som inför produkt- 
eller processinnovationer 

De företag som deltar i 
pilotstudien kommer under 
projektet att utveckla en 
process och affärsmodell för 
att tillhandahålla 
systemtjänster och/eller 
flexibel förbrukning. Utöver 
detta förväntas fler företag 
börja ta fram liknande 
processer. Eftersom 
resultaten av 
implementeringen i 
pilotstudierna rapporteras 
mot slutat av projektet är 
det tveksamt om något mer 
företag hinner 
implementera detta innan 
projektavslut. Utfallet 
kommer att mätas genom 
enkät och insamling av 
organisationsnummer. 

3 Företag 

 
 

Förvaltande myndighets bedömning: 
 

Grundläggande bedömning 

Projektet uppfyller de krav och obligatoriska urvalskriterier som framgår av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060. Projektet är i enlighet med 
relevanta strategier och program och svarar mot i utlysningen utpekade utmaningar och 
efterfrågande insatser. Projektets organisation, budget och beskrivna arbetssätt bedöms 
säkerställa att det finns grundläggande operativ, ekonomisk och administrativ förmåga för att 
genomföra projektets aktiviteter.   

Projektet uppfyller det specifika målet i utlysningen genom att genomföra insatser som:  

 Gör att fler företag utvecklar och testar innovativa och lönsamma lösningar som ökar 
produktionen av och övergången till förnybar energi. 

 Leder till att små och medelstora företag utvecklar klimatsmarta innovationer i 
samverkan med andra. Det kan handla om att hantera energiöverskott, utveckla 
innovationer för att distribuera/styra/lagra el eller utveckla industriell symbios.  

 Stödjer arbetet med energieffektivisering och smarta energisystem, om kärnan i insatser 
och projekt är förnybar energi 
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Kvalitetsbedömning 

I ansökan är det beskrivet vilka som är målgrupp under projekttiden samt vilka behov som 
målgruppen har. Projektägaren arbetar nära målgruppen i ordinarie verksamhet och ger en 
övergripande bild av målgruppens utmaningar och sammansättning i ansökan. Dock saknas 
tydlig koppling till tidigare projekt och en del av målgruppens behov kommer att identifieras 
under projektets startfas. 
 
Projektet innehåller beskrivningar av samverkan, exempelvis genom dialog och kunskapsutbyte 
med andra aktörer både nationell och regionalt i angränsande projekt. Projektet har inga övriga 
projektpartners. 
 
De aktörer som är involverade har dokumenterade kompetenser och erfarenheter som krävs för 
att genomföra planerade aktiviteter. Högskolan Väst har förmåga att genomföra projektet 
utifrån lång erfarenhet att arbeta med målgruppen och rätt kompetens kopplat till projektet.  
 
Projektet har synliggjort sin hållbarhetspåverkan genom att beskriva hur deras aktiviteter 
påverkar de globala målen som anges i utlysningen. Projektet har delvis synliggjort 
målkonflikter genom att beskriva hur man ska nå ut till fler kvinnliga studenter och medarbetare 
i företag, eftersom risken är att de flesta mottagare av information inom projektet kommer vara 
män. Dock bedöms det inte finnas många målkonflikter eftersom projektets mål är att skapa 
förutsättning för produktion av förnybar energi genom att SMF kan bidra med flexibel 
elförbrukning samt bidra till stabiliteten i elsystemet. 
 
Det finns en trovärdig beskrivning av hur stärkta förmågor och förändrade beteenden bidrar till 
önskade samhällsförändringar och förutsättningar att omhänderta resultat efter projekttiden. 
Projektet har en tydlig koppling till utmaningarna i utlysningen och det finns en tydlig 
efterfrågan från målgruppen. Projektet har många kopplingar till andra satsningar och ett stort 
fokus på lärande både inom projektet men också kopplat till angränsande projekt och 
satsningar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poäng kvalitetsbedömning  
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Relevans 
G: Det är beskrivet vilka som är målgrupp under projekttiden samt vilka behov 
målgruppen har. 1 poäng  
Samverkan 
G: Projektet innehåller beskrivningar av samverkan, exempelvis genom dialog med andra 
aktörer. 1 poäng.  
Måluppfyllelse  
VG: Involverade aktörer har dokumenterade kompetenser och erfarenheter som krävs för 
att genomföra planerade aktiviteter. 3 poäng.  
Hållbar förändring  
VG: Projektet ha identifierat och synliggjort målkonflikter. 3 poäng.  
Hållbar förändring 
MVG: Det finns en trovärdig beskrivning av hur stärkta förmågor och förändrade 
beteenden bidrar till önskade samhällsförändringar & förutsättningar att omhänderta 
resultat efter projekttiden. 5 poäng. 
 
Total poäng kvalitetsbedömning 

13 
 

 

 
 
 



Strukturfondspartnerskapet Västsverige Prioriteringsmöte 31 mars 2023 1 

Ärendelista Regionalfonden Västsverige 
Särskilt mål 2.6 Främja övergången till en cirkulär och resurseffektiv ekonomi 

Ärende-
nummer 

ÄrendeID Projektnamn Projektägare Ansökt 
belopp kr 

Poäng Förslag till prioritering 

1 20359843 Innovationsmiljö för 
hållbar produktion 
och cirkulära flöden 

Wargön Innovation 
AB 

12 130 035 20 Prioriteras 
Projektet Innovationsmiljö för hållbar produktion och cirkulära flöden 
har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet 
uppfyller Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 
20 poäng av totalt 25. Projektet bidrar till genomförandet av 
Regional Utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 och 
kopplar särskilt väl an till den långsiktiga prioriteringen Stärka 
innovationskraften och kraftsamling cirkulär ekonomi.  

2 20359823 Speed Up Arena - 
FÖRSTUDIE 

Coompanion - 
Kooperativ 
Utveckling i 
Halland, ekonomisk 
förening 

400 000 16 Prioriteras 
Förstudien SpeedUp Arena har bedömts som godkänt av 
Förvaltningsmyndigheten. Förstudien uppfyller 
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 16 poäng av 
totalt 25. Förstudien bidrar till genomförandet av Hallands strategi 
för hållbar tillväxt 2021-2028 och kopplar särskilt väl an till det 
strategiska området Förnyelseförmåga och konkurrenskraft. 

Totalt sökt belopp: 12 530 035 

Bilaga 6



Strukturfondspartnerskapet Västsverige              Ärendenummer 1 
Underlag inför prioritering 31 mars 2023 

Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet 
Ärenden inom Regionalfonden Västsverige 

Projektnamn: Innovationsmiljö för hållbar produktion och cirkulära flöden 
Projektägare: Wargön Innovation  
Samverkansaktörer: Högskolan i Borås 
Ansökningsomgång:  2022:2  
Specifikt mål: 2.6 Främja övergången till en cirkulär och resurseffektiv ekonomi 
Geografi: Västra Götaland  

Samlad bedömning 

Maxpoäng Projektets poäng 
Koppling till regionala prioriteringar 10 7 
Gränsöverskridande samverkan 5 4 
Genomförandekapacitet 5 4 
Förvaltande myndighets bedömning 5 5 

Totalt 25 20 

Motivering  

Projektet Innovationsmiljö för hållbar produktion och cirkulära flöden har bedömts som godkänt av 
Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 20 
poäng av totalt 25. Projektet bidrar till genomförandet av Regional Utvecklingsstrategi för Västra 
Götaland 2021–2030 och kopplar särskilt väl an till den långsiktiga prioriteringen Stärka 
innovationskraften och kraftsamling cirkulära affärsmodeller.   

Förslag till prioritering: Prioriteras 

Bilaga 6.1 
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Ärende-ID 
20359843 

Wargön Innovation AB 
Box 902 
46129 TROLLHÄTTAN 

Prioriteringsunderlag 
Stödmottagare: Wargön Innovation AB 

Övriga partners: Högskolan i Borås 

Org. nr: 559212-5917 

Projekt: Innovationsmiljö för hållbar produktion och cirkulära flöden 

Ärendeid: 20359843 

Sökt stöd: 12 130 035 kr 

Totalbudget: 24 730 035 kr 

Projektlängd 2023-04-01 - 2026-03-31 

Politiskt mål En grönare och koldioxidsnål övergång till en ekonomi med noll 
nettoutsläpp och ett motståndskraftigt Europa. Det ska göras genom 
främjande av en ren och rättvis energiomställning, gröna och blå 
investeringar, den cirkulära ekonomin, begränsning av 
klimatförändringar, klimatanpassning, riskförebyggande, 
riskhantering och hållbar mobilitet i städer 

Specifikt mål Främja övergången till en cirkulär och resurseffektiv ekonomi 

Utlysning: 2022:2 

Sammanfattning 

Projektet stöttar SMF i omställningen från linjär till cirkulär ekonomi, dels genom markant ökad 
resurseffektivitet, dels genom att skapa förutsättningar för skalbarhet genom automation. 
Projektet stärker målgruppens förmåga till innovation av nya material och produkter, 
integrering av ny teknik, cirkulära arbetssätt och processer och därmed även målgruppens 
konkurrenskraft. Projektet fokuserar på två huvudaktiviteter som även kombineras och 
utvecklas i delprojekt. Den ena innefattar test- och demoaktiviteter för industriell sortering och 
värdering av textila produkter samt jämförbara konsumentvaror, då automation i detta 
processled är avgörande för att möjliggöra kostnadseffektivitet och skalbarhet i cirkulära 
värdekedjor. Den andra aktiviteten fokuserar på att stötta SMF i utveckling och pilotproduktion 
av cirkulära och/eller biobaserade produkter eller tjänster i syfte att överbrygga tekniska och 
affärsmässiga utmaningar i att ta en innovation från idé till kommersialisering. 

Bilaga 6.1 
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Mål  

Projektmål:  
Wargön Innovation (WI) stödjer med direkta insatser minst 60 SMF i utveckling av hållbara och 
innovativa material och produkter som dels är anpassade för cirkularitet, dels är skalbara för 
industrialisering. WI medverkar därmed till ökad konkurrenskraft i SMF och till grön 
omställning i Västsverige. 

WI har 2026 utvecklat och tillgängliggjort en ledande test- och utvecklingsmiljö för industriell 
sortering och värdering av material och produkter i cirkulära kretslopp. Detta möjliggör 
etablering av storskaliga anläggningar och skapar nya möjligheter till cirkulära systemlösningar 
samt utveckling av affärsmodeller som öppnar helt nya marknader. WI är pådrivande i 
utveckling av konkurrenskraft och samverkan genom innovationsprojekt som stärker både 
företag och innovationssystemet och som är brett kunskapshöjande.  

Alla aktiviteter i projektet stärker WI som innovationsmiljö av regional och nationell betydelse 
och med ökande internationella kontakter. 

Projektet bidrar på sikt till följande globala mål:  
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 9. Hållbar industri, innovation och 
infrastruktur, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 5. Jämställdhet, 10. Minskad ojämnlikhet, 
13. Bekämpa klimatförändringarna 
 
Målgrupp:  
Små och medelstora företag Företagsfrämjande aktörer, Akademi och forskningsaktörer, 
Idéburna organisationer 

 

Förväntat resultat 

Resultat ska uppstå i resultatkedja 1 (RK1):  
I enskilda företag 
 
Förmågor som målgruppen kommer får tillgång till:  
RK1: Ny teknik,  
RK1: Nya arbetssätt och metoder,  
RK1: Nya material,  
RK1: Relevant kunskap,  
RK1: Samverkan och kunskapsöverföring 
 
Beteenden som förändras hos målgruppen: 
RK1: Deltar i, etablerar demonstrationsmiljöer,  
RK1: Expanderar verksamheten,  
RK1: Förebygger och reducerar avfall,  
RK1: Skalar upp metoder, processer och arbetssätt,  
RK1: Startar eller etableras i regionen,  
RK1: Utvecklar ett hållbart företagande (miljö & klimat),  
RK1: Utvecklar innovationer,  
RK1: Utvecklar/tillämpar ny teknik, material, processer och metoder 
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Outputindikator 
Företag som får stöd 
(fördelade per mikroföretag, 
små företag, medelstora 
företag, stora företag) 

Indikatorn mäts genom att 
samla in 
organisationsnummer för 
SMF som kvalificerar för 
aktiviteter inom statsstödsbox 
#3 och #2. Det sker successivt 
under projektet med stöd av 
kvalitetskontrollshandboken. 
Notera att SMF som stöttas 
av WI enbart får icke-
ekonomiskt stöd. 

60 Företag 

Företag som får icke-
ekonomiskt stöd 

Indikatorn mäts genom att 
samla in 
organisationsnummer för 
SMF som kvalificerar för 
aktiviteter inom statsstödsbox 
#3 och #2. Det sker successivt 
under projektet med stöd av 
kvalitetskontrollshandboken.  

60 Företag 

 
 
Resultatindikatorer 
SMF som utvecklar 
produkter, processer och 
affärsmodeller 

Indikatorn innefattar SMF 
som har fått stöd inom 
statsstödbox #2 och således 
signerar intyg om 
försumbart stöd. Dessa 
samlas (liksom 
organisationsnumren) 
successivt in under 
projektperioden med 
kvalitetskontrollhandboken 
som stöd. WI bedömer att 
en stor majoritet av de 
bolag som får stöd enligt 
statsstödbox #2 också 
utvecklar produkter, 
processer och 
affärsmodeller i enlighet 
med Tillväxtverkets 
kriterier. 
 
En enkät, som utformas i 
aktiviteten Avslutsarbete, 
distribueras under 
projektets sista två 
månader till de SMF som 
signerat intygen varefter 
indikatorn kan mätas. 
Samma enkät 
mäter/utvärderar även 

25 Företag 
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övriga två 
resultatindikatorer enligt 
Tillväxtverkets definitioner. 

Små och medelstora företag 
(SMF) som inför produkt- 
eller processinnovationer 

Tillvägagångssätt utgår från 
samma grundmetodik som 
indikatorn för SMF som 
utvecklar produkter, 
processer och 
affärsmodeller. En särskild 
fråga som avser huruvida 
marknadsintroduktion av 
produkt- eller 
processinnovation har 
införts under projektets 
tidsperiod kommer att 
ställas i enkäten. 

8 Företag 

SMF som utvecklar 
cirkulära produkter, 
processer och 
affärsmodeller 

Liksom övriga två 
resultatindikatorer kommer 
en särskild fråga i enkäten 
ställas för denna indikator. 
Enkäten kommer att nyttja 
Tillväxtverkets definition 
för att differentiera för att 
differentiera mellan 
cirkulär vs icke-cirkulär. 
Sammantaget bedömer WI 
att i princip alla som får 
stöd från innovationsmiljön 
utvecklar cirkulära koncept. 

20 Företag 

 
 

Förvaltande myndighets bedömning: 
 

Grundläggande bedömning 

Projektet uppfyller de krav och obligatoriska urvalskriterier som framgår av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2021/1060. Projektet är i enlighet med relevanta strategier och program och 
svarar mot i utlysningen utpekade utmaningar  och efterfrågande insatser. Projektets 
organisation, budget och beskrivna arbetssätt bedöms säkerställa att det finns grundläggande 
operativ, ekonomisk och administrativ förmåga för att genomföra projektets aktiviteter.  

Projektet uppfyller det specifika målet i utlysningen genom att: 

- ökar små och medelstora företags förmåga att kommersialisera ny kunskap och ökar sin 
innovationskapacitet  

- förbättrar hållbara strukturer som bidrar till ökat användande av forskningsresultat och ökad 
samverkan mellan forskningsaktörer och näringsliv  
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- stärker och utvecklar nya och befintliga plattformar och innovationsmiljöer 

- bidrar till grön omställning och digitalisering 

 
 
Kvalitetsbedömning 

Motivet till projektet bygger på målgruppens direkta uttryckta behov t ex genom att direkt 
involveras i ansökan genom intervjuer och dialogmöten där resultaten utgör ansökans 
behovsanalys och aktiviteter. Projektaktörerna har arbetat i samma konstellation i andra pojekt 
projekt och har samlat en väl underbyggd kunskap om målgruppen genom olika aktiviteter.  
 
Samverkan sker strukturerat på aktivitetsnivå med relevanta aktörer och samverkan skapar ett 
värde för målgruppen. Projektet beskriver också på ett övergripande plan hur samverkan 
kommer ske i genomförande utifrån behov hos SMF i de olika processerna som kommer initieras 
med andra aktörer än partnerskapet. 
 
Involverade aktörer har upparbetade och dokumenterade kontakter med målgruppen. Wargön 
Innovation AB och Högskolan i Borås har tidigare erfarenhet av samverkan med den primära 
och sekundära målgruppen i regionen. I planeringen av ansökan har både primär och sekundär 
målgrupp inkluderats genom dialogmöten och intervjuer, där resultaten utgör grund för 
behovsanalys, arbetspaket och aktiviteter.  
 
Projektet har beskrivit hur man planerar att hantera målkonflikter genom att resonera kring 
dem tydligt i förhållande till projektets arbetspaket och att ha en uttalad aktivitet inom ledning 
och styrning av projektet som adresserar hanteringen av målkonflikterna löpande i 
genomförandet. 
 
Det finns en trovärdig beskrivning av hur stärkta förmågor och förändrade beteenden bidrar till 
önskade samhällsförändringar & förutsättningar att omhänderta resultat efter projekttiden. 
Projektet bygger på projektparternas styrkor och i genomförandet knyts flera andra aktörer och 
insatser till projektet som också har en uttalad aktivitet inom ledning och styrning av projektet 
som innehåller arbete kring strategi för uthållig verksamhet efter projektets slut. 
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Poäng kvalitetsbedömning  
 

Relevans 
MVG: Motivet till projektet bygger på målgruppens direkt uttryckta behov och målgruppen 
har varit involverad vid framtagande av ansökan. 5 poäng 
  
Samverkan 
VG: Samverkan sker strukturerat på aktivitetsnivå med relevanta aktörer. Samverkan 
skapar ett värde för målgruppen. 3 poäng. 
  
Måluppfyllelse  
MVG: Involverade aktörer har upparbetade och dokumenterade kontakter med 
målgruppen. 5 poäng. 
  
Hållbar förändring  
MVG: Projektet har beskrivit hur man planerar att hantera målkonflikter. 5 poäng. 
  
Hållbar förändring 
MVG: Det finns en trovärdig beskrivning av hur stärkta förmågor och förändrade 
beteenden bidrar till önskade samhällsförändringar & förutsättningar att omhänderta 
resultat efter projekttiden. 5 poäng. 
 
Total poäng kvalitetsbedömning 

23 
 

 

 
 
 



Strukturfondspartnerskapet Västsverige              Ärendenummer 2 
Underlag inför prioritering 31 mars 2023 

Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet 
Ärenden inom Regionalfonden Västsverige 

Projektnamn: SpeedUp Arena, förstudie 
Projektägare: Coompanion Halland 
Samverkansaktörer: Energi- och miljöcentrum i Varberg, IUC Halland, TEK Halmstad och Loop Factory 
Ansökningsomgång:  2022.1  
Specifikt mål: 2.6 Främja övergången till en cirkulär och resurseffektiv ekonomi 
Geografi: Halland 

Samlad bedömning 

Maxpoäng Projektets poäng 
Koppling till regionala prioriteringar 10 7 
Gränsöverskridande samverkan 5 4 
Genomförandekapacitet 5 4 
Förvaltande myndighets bedömning 5 1 

Totalt 25 16 

Motivering  

Förstudien SpeedUp Arena har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Förstudien 
uppfyller Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 16 poäng av totalt 25. Förstudien 
bidrar till genomförandet av Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028 och kopplar särskilt väl an 
till det strategiska området Förnyelseförmåga och konkurrenskraft. 

Förslag till prioritering: Prioriteras 

Bilaga 6.2 
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Ärende-ID 
20359823 

Coompanion - Kooperativ Utveckling i 
Halland, ekonomisk förening  
Kvarngatan 2 
31132 FALKENBERG 

Prioriteringsunderlag 
Stödmottagare: Coompanion - Kooperativ Utveckling i Halland, ekonomisk förening 

Övriga partners: The Loop Factory AB 
Teknik & Kompetenscentrum i Halmstad Aktiebolag 
Industriellt Utvecklingscentrum i Halland AB 
Energi- och Miljöcentrum i Varberg 

Org. nr: 769602-0705 

Projekt: Speed Up Arena 

Ärendeid: 20359823 

Sökt stöd: 400 000 kr 

Totalbudget: 1 128 293 kr 

Projektlängd 2023-04-17 - 2024-01-17 

Politiskt mål En grönare och koldioxidsnål övergång till en ekonomi med noll 
nettoutsläpp och ett motståndskraftigt Europa. Det ska göras genom 
främjande av en ren och rättvis energiomställning, gröna och blå 
investeringar, den cirkulära ekonomin, begränsning av 
klimatförändringar, klimatanpassning, riskförebyggande, riskhantering 
och hållbar mobilitet i städer 

Specifikt mål Främja övergången till en cirkulär och resurseffektiv ekonomi 

Utlysning: Stärk cirkulära flöden och minska resursanvändningen i Västsverige 

Bilaga 6.2 
Ärendenummer 2
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Sammanfattning av förstudien 
Förstudien handlar om att stärka samverkan i regionens innovationssystem och därmed öka 
förmågan för regionen och SMF att ta del av och driva utvecklings- och innovationsprojekt och 
därmed accelerera kraften i Hallands gröna omställning med fokus på hållbara material och 
cirkulära lösningar. 
 
För att SMF ska bli mer hållbara, innovativa och konkurrenskraftiga behöver de stärka sin 
innovationsförmåga och anpassa material, produkter, värdekedjor och affärsmodeller till en 
cirkulär ekonomi. Företagen saknar själva i stor utsträckning kompetens och resurser att agera i 
de komplexa offentliga stödsystemen, och tillgången till en sammanhållen stödstruktur är därför 
av stor strategisk betydelse. 
 
Primär målgrupp är företagsfrämjarna i Halland och målet är att ta fram ett förslag till 
organisering av en sammanhållande stödstruktur för förankrings- och beslutsprocesser hos 
berörda parter. Strukturen innefattar bland annat förslag till organisering för utveckling av 
projekt kring hållbara material. 
 

Mål  
Projektmål:  

Företagsfrämjarna i Halland har ökad kunskap samt samsyn på utmaningar och möjligheter för 
utveckling och samordning av det regionala innovationssystemet så att regionens ambitioner 
inom smart specialisering kan förverkligas. Ett förslag till organisering av en sammanhållande 
stödstruktur finns framtaget för förankrings- och beslutsprocesser hos berörda parter. 
Strukturen innefattar bland annat förslag till organisering för utveckling av projekt kring 
hållbara material.   

Stödstrukturens uppgift ska vara att stärka innovationskraft och hållbarhetsdriven 
konkurrenskraft i små och medelstora företag samt stärka samverkan för implementering av 
den regionala tillväxtstrategin med fokus på smart specialisering i konkreta projekt och 
aktiviteter, och därmed kraften i omställning från en linjär till cirkulär resurseffektiv ekonomi. 
Förstudien kopplar därmed tydligt till mål 2, Ett grönare Europa, och mot det specifika målet 2.6 
Främja övergången till en cirkulär och resurseffektiv ekonomi. 

Projektet bidrar på sikt till följande globala mål:  
9. Hållbar industri, innovation och infrastruktur 
12. Hållbar konsumtion och produktion 
 
Målgrupp:  
Företagsfrämjande aktörer, Akademi och forskningsaktörer, Individer i regionen, Offentliga 
organisationer, Små och medelstora företag. 
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Förväntat resultat 

Resultat ska uppstå i:  
RK2: I företagsfrämjande och andra organisationer (ej företag) 

Förmågor som målgruppen kommer får tillgång till:  
RK2: Beslutsunderlag, stöddokument och strategier,  
RK2: Nya metoder & arbetssätt,  
RK2: Relevant kunskap,  
RK2: Samverkan & kunskapsöverföring 
 
Beteenden som förändras hos målgruppen: 
RK2: Etablerar ny samverkan 
 
Outputindikator 

Organisationer som får stöd Ej aktuellt - förstudie  Organisationer 
 
 
Resultatindikatorer 

Användare av 
implementerade 
stödstrukturer 

Ej aktuellt - förstudie  Användare 

 
 

Förvaltande myndighets bedömning: 
Grundläggande bedömning 

Förstudien uppfyller de krav och obligatoriska urvalskriterier som framgår av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060. Förstudien är i enlighet med 
relevanta strategier och program och svarar mot i utlysningen utpekade utmaningar och 
efterfrågande insatser. Förstudiens organisation, budget och beskrivna arbetssätt bedöms 
säkerställa att det finns grundläggande operativ, ekonomisk och administrativ förmåga för att 
genomföra förstudiens aktiviteter.  

Förstudien uppfyller det specifika målet i utlysningen genom att genomföra insatser som: 

 Gör att små och medelstora företag utvecklar, testar och investerar i innovativa och 
cirkulära tjänster/produkter 

 
 Utvecklar hållbara och cirkulära material för ökad resurseffektivitet och minskad 

resursanvändning 
 

 Utvecklar nya cirkulära affärsmodeller och värdekedjor som möjliggör hållbara sätt att 
använda material, exempelvis genom tjänstefiering eller återvinning/återanvändning 
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Kvalitetsbedömning 

I ansökan är det beskrivet vilka som är målgrupp och deras behov samt vad som ska undersökas 
vidare under förstudien. 
 
Ansökan innehåller beskrivningar av samverkan, både genom samverkan på aktivitetsnivå samt 
genom dialog med andra aktörer. 
 
Förstudiens aktiviteter så som kartläggning och dialog syftar till att förändra målgruppens 
förmågor och beteenden. 
 
Förstudien har synliggjort sin hållbarhetspåverkan genom att beskriva hur arbetspaketen 
påverkar de globala målen utifrån faktorerna ingen påverkan, risk för negativ påverkan, positiv 
påverkan och mer kunskap behövs. 
 
Det finns en beskrivning av hur stärkta förmågor och förändrade beteenden bidrar till önskade 
samhällsförändringar. 
 
 
Poäng kvalitetsbedömning  
Relevans  
G: Det är beskrivet vilka som är målgrupp under projekttiden samt vilka behov målgruppen 
har. 1 poäng  
  
Samverkan  
G: Projektet innehåller beskrivningar av samverkan, exempelvis genom dialog med andra 
aktörer. 1 poäng.  
  
Måluppfyllelse   
G: Aktiviteterna syftar till att förändra målgruppens förmågor och beteenden. 1 poäng.  
  
Hållbar förändring   
G: Projektet har genom sina beskrivningar i ansökan synliggjort sin hållbarhetspåverkan.   
1 poäng.  
  
Hållbar förändring  
G: Det finns en beskrivning av hur stärkta förmågor och förändrade beteenden bidrar till 
önskade samhällsförändringar (Globala mål). 1 poäng.  
  
Total poäng kvalitetsbedömning 

5 poäng 
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- EG:s strukturfonder

2(6) 

Strukturfondspartnerskapet Västsverige 2021-2027 

1. Mötets öppnande
Ordförande för mötet Dag Hultefors förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till det andra 
mötet med det Strukturfondspartnerskapet Västsverige (SFP) för programperioden 2021-2027. Dag 
hälsade nya ledamöter Andreas Pettersson från Försäkringskassan, Johan Ekstedt från 
Arbetsförmedlingen och Diana Ghinea från Coompanion extra välkomna till deras första möte. 

2. Upprop

3. Val av justerare
Strukturfondspartnerskapet beslutade att utse Therese Svensson- Stoltz till justerare. 

4. Godkännande av dagordning
Ordförande Dag föreslår en förändring i dagordningen. Beslutspunkterna föreslås att tidigareläggas 
och kommer tas innan projektpresentationen från Regionalfonden. 

Dagordning godkändes med förändrad ordning. 

Samtliga presentationsbilder från mötet finnes via länk: Presentationsbilder SFP 16 december 2022 

5. Presidiet Informerar
a. Möte med Per Johansson, särskild utredare" Ändamålsenlig och effektiv hantering av EU
medel" 

Linn Henriksson, sekretariatet informerar om regeringens tillsatta utredning om Ändamålsenlig och 
effektiv hantering av EU-medel. Det är flera delar som utreds i hanteringen av EU-medel och en del av 
utredningen innefattar att utreda Strukturfondspartnerskapets funktion och roll. Deadline för när 
utredningen ska vara klar är 1 december 2023. Regionerna och ordförande i respektive 
strukturfondspartnerskap har bjudits in till ett särskilt dialogtillfälle med utredaren i februari 2023. 

I samband med utredningen har Region Stockholm tagit initiativ till en enkät riktad tillsamtliga 
ledamöter i de åtta strukturfondspartnerskapen. Syftet är att samla in erfarenheter och inspel kopplat 
till SFPs funktion och roll. Svaren kommer att användas som ett underlag vid dialogtillfället med 
utredaren. Enkäten är frivillig att svara på. 

Ordförande för mötet Dag ger kommentar till informationen om utredningen att en stor styrka med 
SFP är den bredd av olika perspektiv som återfinns i partnerskapet och som stärker den regionala 
förankringen och det regionala utvecklingskapitalet. En svaghet är att SFP inte är så välkänt och kanske 
på vissa ställen inte så förankrad. Varje ledamot fungerar som en ambassadör och bidrar till dess 
relevans. 

En annan kommentar från en ledamot är att det är viktigt att utredaren beaktar det lokala 
perspektivet och den lokala politiska strukturen. 

Strukturfondspartnerskapet välkomnar enkäten. Sista svarsdag är 16 januari. 

6. Sekretariatet informerar
a. Tidsplan

Justerande sign. Sekreterare sign. Utdragsbestyrkande sign. 

i/i 

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/mru12156-82642566-13/native/SFP%20presentationsbilder%20221216.pdf














Strukturfondspartnerskapet Västsverige 

5 22-003-S06 Vidare 

6 22-003-S01 Rätt Insats Till 
Alla {RITA) 

Datum: 

Prioriteringsmöte 16 dec 2022 2 (2) 

GÖTEBORGS STIFT 21 133 371 13 

UDDEVALLA 7 511 220 9 

KOMMUN 

Totalt beviljat: 56 067126 
Utlyst belopp: 59 000 000 

Therese Svensson-Stoltz, justerare 

Prioriteras inte 

Projektet Vidare har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. 
Projektet uppfyller Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 13 
poäng av totalt 24 poäng. Projektet bidrar till genomförandet av Regional 
utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021- 2030 och kopplar särskilt väl 
an till den långsiktiga prioriteringen Öka inkludering. Projektet prioriteras 
inte då utlysningsomgången har begränsade medel. 
Prioriteras inte 

Projektet Rätt Insats Till Alla (RITA) har bedömts som godkänt av 
Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller Strukturfondspartnerskapets 
prioriteringsgrunder med 9 poäng av totalt 24 poäng. Projektet bidrar i lägre 
grad till genomförandet av Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 
2021- 2030. Projektet prioriteras inte då utlysningsomgången har 
begränsade medel. 

Linn Henriksson, Sekreterare 

--
ELJIIIOJ'EISKAUNIONEN �lb>UfOIQIIC"' �...-- � ........... 





Strukturfondspartnerskapet Västsverige Prioriteringsmöte 16 dec 2022 

22-004-S06 Ett hållbart arbetsliv SOS-BARNBYAR SVERIGE 5 178 583 13 

för care leavers 

� 

22-004-S05 IMpuls FALKENBERGS KOMMUN 3 505 013 12 

5 

Totalt ansökt: 38 648 182 

Utlyst belopp: 50 000 000 

Datum: 

K · tifla-kmäng, Ordförande Therese Svensson-Stoltz, justerare 

J)� t\-"' Uc e.\or s

2 (2) 

Prioriteras 

Projektet Ett hållbart arbetsliv för care leavers har bedömts 
som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller 
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 13 
poäng av totalt 24 poäng. Projektet bidrar till genomförandet av 
Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021- 2030 
och kopplar särskilt väl an till den långsiktiga prioriteringen Öka 
inkludering. 

Prioriteras 

Projektet IMpuls har bedömts som godkänt av 
Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller 
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 12 
poäng av totalt 24 poäng. Projektet bidrar till genomförandet av 
Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028 och kopplar 
särskilt väl an till strategiskt område Utbildning, kompetens och 
jämlik hälsa. 

Linn Henriksson, sekreterare 

--
�UNIONEH UJIIIDN:lkA� �.....- �� 






	Dagordning SFP 230331
	Bilaga 1. Beslut om överlämnande från Tillväxtverket
	Bilaga 2. Utlysningstexter Regionalfonden ansökningsomgång 2022.2
	1.1. Öka kapaciteten för innovationer i Västsverige 
	1.4 Stärk kompetensen i Västsveriges näringsliv
	2.2. Främja förnybar energi i Västsverige 
	2.6 Stärk cirkulära flöden och minska resursanvändningen i Västsverige

	Bilaga 3 Ärendelista 1.1 med förslag till prioritering 2022.2
	Bilaga 3.1 Ärendenummer 1 Swedish game
	Bilaga 3.1.1 Ärendenummer 1 Priounderlag Tillväxtverket

	Bilaga 3.2 Ärendenummer 2 Techarena
	Ärendenummer 2 Priounderlag Tillväxtverket

	Bilaga 3.3 Ärendenummer 3 AI.m
	Ärendenummer 3 Priounderlag Tillväxtverket

	Bilaga 3.4 Ärendenummer 4 Innovationsboost
	Ärendenummer 4 Priounderlag InnovationsboostTillväxtverket

	Bilaga 3.5 Ärendenummer 5 Ett kunksapsdrivet lantburk i Väst
	Ärendenummer 5 Priounderlag Tillväxtverket


	Bilaga 4 Ärendelista 1.4 med förslag till prioritering
	Bilaga 4.1 Ärendenummer 1 Förstudie Stärk kompetensen i Västsveriges näringsliv
	Ärendenummer 1 priounderlag Tillväxtverket

	Bilaga 4.2 Ärendenummer 2 Förstudie Framtida kompetensbehov inom S3 Halland
	Ärendenummer 2 Priounderlag Tillväxtverket


	Bilaga 5 Ärendelista 2.2 med förslag till prioritering
	Bilaga 5.1 Ärendenummer 1 Anpassning till framtidens kraftsystem för små och medelstora företag
	Ärendenummer 1 Priounderlag Tillväxtverket


	Bilaga 6 Ärendelista 2.6 med förslag till prioritering
	Bilaga 6.1 Ärendenummer 1 Innovationsmiljö för hållbar och cirkulära flöden
	 Ärendenummer 1 Priounderlag Tillväxtverket

	Bilaga 6.2 Ärendenummer 2 Speedup Arena
	Ärendenummer 2 Priounderlag Tillväxtverket


	Bilaga 7 Protokoll signerat 16 december 2022 inkl bilagor



