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Strukturfondspartnerskapet Västsverige 

1. Mötets öppnande
Ordförande Kristina Jonäng förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till årets tredje 
möte med strukturfondspartnerskapet för Västsverige (SFP). 

2. Val av justerare
Strukturfondspartnerskapet beslutade att utse Cecilia Engström till juste rare. 

3. Godkännande av dagordning
Strukturfondspartnerskapet godkände förslaget till dagordning. 

Samtliga presentationsbilder från mötet har skickats ut via e-post samt finns publicerade på 
webben: Presentationsbilder SFP 9 september 2021 

4. Administrativa frågor och strategiska frågor
a. Status programperioden och programmen 2021-2027

Andreas Catoni, sekreterare inleder mötet med en kort statusuppdatering gällande programmen 
för programperioden 2021-2027. Andreas går igenom kort deras innehåll och processen framåt. 
Andreas informerar om att Partnerskapsöverenskommelsen är sinkad och har ännu inte skickats 
in till kommissionen. När den lämnats in ska programmen lämnas in inom tre månader. 

Sittande partnerskap kommer troligen att behöva besluta om eventuellt tillskjutande medel i 
ERUF och ESF för programperioden 2014 -2020 som kan komma till följd av en valuta kursjustering. 

Andreas fortsätter sin presentation med att presentera arbetet med fonderna och pågående 
utlysningar inom Next generation EU i Sverige. 

5. Rapport från Tillväxtverket
a. React EU

b. Förstudier

Linnea Hagblom, Tillväxtverket inleder sin presentation med en genomgång av läget. 96 projekt 
har beviljats medel, och då är inte de projekt som beviljats medel inom ReactEU inräknande. 

Linnea visar beslutsläget i programmet, samt presenterar de förstudier som prioriterats genom 
ordförandebeslut: 

lnnovatum Progress AB 
Gröna Klustret Nuntorp 
Högskolan Väst 
Högskolan i Borås 
Miljöbron 

- Syneriges Hy Meth
- Skoglig Plattform i Väs
- lndustrial lmpact hub Trollhättan
- THRIVE: Datalabb för hållbara innovationer
- Looperate

Summa: 

120 000 kr 
399 889 kr 
4 00 000 kr 
399 074 kr 
226134 kr 
1545 097 

Linnea informerar om att utlysningen för förstudier är fortsatt öppen och stänger den 31 oktober. 
Tillväxtverket har fortsatt dialog med projekt och potentiella sökanden. 

Linnea berättar också att det är en öppen utlysning på nationell nivå inom ReactEU 
"Stärk grön och digital omställning" som stänger den 15 oktober. 

�design. Sekreterare sign. Utdragsbestyrkande sign. 

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/run8649-1529204702-2/native/SFP%20210909_samlad.pdf
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