
Ny programperiod
- nya möjligheter! 



o 2021-2027 = ny långtidsbudget inom EU = nya program

o Tre programtyper

- Socialfond

- Regionalfond

- Interreg 

o 14 000 000 000 kr sökbart för aktörer i Västra Götaland

o Programmen har precis öppnat eller är på gång att öppnas

Sammanhållningspolitiken 
- EU-medel för lokal och regional utveckling
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Västra Götalands utvecklingsstrategi är grunden

Den gröna given

Nationell strategi för 
regional utveckling

Regional 
utvecklingsstrategi

Regionala 
EU-program

Projekt

Projekt-
resultat



EU-program riktade till Västsverige

Direkta program till Västsverige
- Regionalfond (ERUF) 
- Socialfond (ESF+)

Samarbetsprogram över landsgränser (Interreg)
- Öresund-Kattegat-Skagerrak
- Sverige-Norge
- Nordsjön
- Östersjön 
- Europe

Nationella program
- Nationell regionalfond (ERUF)
- Nationell socialfond (flera delar inom ESF+)

500 Mnkr
900 Mnkr

1250 Mnkr

1000 Mnkr
1750 Mnkr
2500 Mnkr
3800 Mnkr

1200 Mnkr
1300 Mnkr



Livsmedelskopplingen

- EU-programmen är breda till sin karaktär

- EU-programmen kopplar an till regionernas smarta 
specialiseringsstrategi

- I Västra Götaland är vår smarta specialisering preciserad 
under programmet ”Stärka innovationskraften”
- Hållbar industri
- Hälsa och life science
- Livsmedel, biobaserade material och förnybar energi
- Framtidens mobilitet
- Besöksnäring samt kulturella och kreativa näringar



EU-program och påverkan
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Tack för att ni lyssnade



o Ett eget separat regionalt program för Västsverige

o Första utlysning stänger i september (prel.)

o Ca. 500 Mnkr till Västsverige

o 40% EU medfinansiering

o Digital kick off 6 maj

Regionalfond Västsverige 2021-2027 (ERUF)
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Prioriteringar regionalfonden Västsverige

Innovationskraft för hållbar omställning, 
tillväxt och färdigheter i Västsverige 

Förbättra 
forsknings- och 

innovations-
kapaciteten och 
användningen av 
avancerad teknik

Förbättra de små 
och medelstora 

företagens tillväxt 
och 

konkurrenskraft 

Utveckla 
färdigheter för 

smart 
specialisering, 

strukturomvandling 
och 

entreprenörskap 

Främja hållbar 
energi 

Utveckling för cirkulär 
omställning i Västsverige 

Främja 
övergången till en 
cirkulär ekonomi 

Digitalisering

Grön omställning

70% 30%



o Nationellt program med regional handlingsplan för Västsverige

o Först utlysning maj/juni (prel)
- Fullföljda studier och kompetensutveckling

o Navigera kopplat till Arbetsförmedlingens nya struktur

o Lansering
- 31 maj: ESF+ nationellt, digitalt
- 7 juni: ESF Västsverige, Göteborg

Europeiska socialfonden ESF+
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Handlingsplan för Västsverige ESF+
Programområde A (Nationella socialfondsprogrammet+)

Främja livslångt lärande
Insatsområdet riktar sig främst till yrkesverksamma 

personer för utveckling och för att möta behov 

av ny kompetens.

Uppmuntra aktiv inkludering
Insatserna riktar sig främst till individer som står utanför 
arbetsmarknaden för att skapa förutsättningar för fler att 

delta på arbetsmarknaden. 

1. Matcha och 

utveckla 

kompetens 

för att möta 

arbetsmark-

nadens behov

2. Skapa goda 

möjligheter 

tillkompetens

omställning 

på arbets-

marknaden

3. Främja ett 

hållbart 

arbetsliv

5. Möjliggöra 

fullföljda 

studier för 

fler

4. En mer 

inkluderande 

arbets-

marknad för 

fler i arbete

ESF+ insatsområden

Prioriteringar särskilt viktiga för Västsverige

40% 60%



o Internationellt samarbete med aktör i annan
region. Kunskapsutbyte, generera nya idéer

o Huvudsakliga inriktningar på programmen
- Innovation
- Grön omställning, cirkuläritet
- Klimat

o EU medfinansierar 60% och uppåt

Interregionalt samarbete



Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

• Fyra fokusområden
- Innovativ region för smart och hållbar ekonomisk omvandling
- Hållbar cirkulär och klimatsmart region
- Sammanlänkad region med hållbar mobilitet
- Gränslös arbetsmarknadsregion

• Minst två länder

• EU föreslås finansiera projekten till 60%

• ca. 125 miljoner Euro i projektstöd

• Första ansökningsrundan sommar 2022

• Kick off i Malmö 3 maj



Interreg Nordsjön

• Fyra fokusområden
- Robusta och smarta ekonomier i Nordsjöregionen
- Grön omställning i Nordsjöregionen
- Klimatresilient Nordsjöregion
- Bättre styrning och tillämpning i Nordsjöregionen

• Ny programgeografi

• Minst tre länder

• EU föreslås finansiera projekten till 60%

• Ca. 175 miljoner Euro i projektstöd

• Ansökningsprocess i två steg

• Första ansökningsrundan avslutas 22/4

• Nordsjökonferensen 23-25 maj, Brügge



Interreg Europe

• Ett huvudsakligt fokusområde: Bättre styrning

- varav 80% fördelas till projekt som riktar sig mot
- ett smartare Europa
- ett grönare Europa
- ett mer socialt Europa

- resterande 20% fördelas till projekt som riktar sig mot 
- ett mer sammanlänkat Europa
- ett Europa närmre invånarna 

• EU föreslås finansiera projekten till 80% offentliga aktörer och 
70 % för privata non-profits 

• Ca. 379 miljoner Euro i projektstöd

• Första ansökningsrundan 5 april- 31 maj



Interreg Östersjön

• Fyra fokusområden
- Innovativa samhällen
- Hållbar vattenförvaltning
- Klimatneutrala samhällen
- Samverkande förvaltning

• EU föreslås finansiera projekten till 80%

• Minst tre länder

• Budget ca. 250 miljoner Euro 

• Första ansökningsrundan pågår



Interreg Sverige-Norge

• Fyra fokusområden
- En smartare gränsregion
- En grönare gränsregion
- En mer social gränsregion
- En starkare gränsregion

• Ny delgeografi
Går från tre till två delområden
Nordens gröna bälte: Tröndelag, Västernorrland och Jämtland – Härjedalen
Centrala Skandinavien: Dalarna, Värmland, Innlandet, delar av Västra Götaland  och delar av Viken

• EU föreslås finansiera projekten till 65%

• ca. 104 miljoner Euro i projektstöd

• Kick off i Karlstad 26-27 april

• Första ansökningsrundan väntas sommaren 2022



Länkar

• www.tillvaxtverket.se/eu-
program/vastsverige.html

• www.esf.se/min-region/vastsverige

• www.interreg-oks.eu

• www.sverige-norge.com

• www.interreg-baltic.eu

• www.interregeurope.eu

• www.northsearegion.eu

• www.vgregion.se/eu

http://www.interreg-oks.eu/
http://www.interreg-oks.eu/
http://www.interreg-oks.eu/
http://www.sverige-norge.com/
http://www.interreg-baltic.eu/
http://www.interregeurope.eu/
http://www.northsearegion.eu/
http://www.vgregion.se/eu

