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Planering kommande utlysningar 2017 och 2018

2017
2017:1 januari-februari

2 juni 2017
2017:2 juni-september

6 december 2017
2017:3 november 2017januari 2018

ERUF
ESF
Ingen beloppsgräns, ca 40
60 miljoner kronor, gröna
miljoner kronor, fokus
näringar och livsmedel
styrkeområde gröna näringar
3 miljoner kronor, studieoch livsmedel
och yrkesvägledning
Strukturfondspartnerskapets prioritering av 2017:1
Ingen beloppsgräns, ca 30
ca 140 miljoner kronor
miljoner kronor, fokus
digitalisering: PO1 SME,
digitalisering
PO2.1 unga med
funktionsnedsättning och PO
2.3 utrikesfödda och
nyanlända
Strukturfondspartnerskapets prioritering av 2017:2
Ingen utlysning
X miljoner kronor,
digitalisering PO1 vård och
omsorg, PO2

2018
2018:1 januari-mars

30 miljoner kronor

X mars
X juni
2018:2 juni-september

Strukturfondspartnerskapets prioritering av 2017:3
Strukturfondspartnerskapets prioritering av 2018:1
30 miljoner kronor
X miljoner kronor

Kursivt är preliminärt.

X miljoner kronor

Bilaga 2

VITBOK OM
EU:S FRAMTID

Tankar och scenarier för
EU-27 fram till 2025

1

Europeiska kommissionen
COM(2017)2025 den 1 mars 2017
Rue de la Loi / Wetstraat, 200
1040 Bruxelles/Brussels
+32 2 299 11 11
2
2

Förord
Den 25 mars 2017 ska EU-ländernas 27 ledare stå
enade i fred och vänskap i Rom.
Det i sig är en framgång som många skulle ha sett som
otänkbar när de sex grundarländerna kom överens om
Romfördraget för 60 år sedan.
När vi nu firar detta jubileum går våra tankar till dem
som var före oss och vars dröm om EU har blivit
verklighet. Nu kan vi med stolthet tänka på vad vi har
åstadkommit, stanna upp och påminna oss om de
värden som förenar oss.
Men Rom måste också bli början på ett nytt kapitel. Vi
har stora utmaningar framför oss: vår säkerhet, våra
medborgares välbefinnande och EU:s roll i en alltmer
multipolär värld. Ett enat EU-27 måste ta sitt öde i egna
händer och skapa en vision för framtiden.
Denna vitbok är EU-kommissionens bidrag till denna nya
fas i det europeiska projektet. Vi vill inleda en process
där EU själv bestämmer vägen. Vi vill kartlägga vilka
utmaningar och möjligheter vi har framför oss och
planera hur vi tillsammans kan välja att agera.
Under de närmaste månaderna kommer en
omfattande diskussion att äga rum över hela Europa
– i Europaparlamentet, i de nationella parlamenten,
hos lokala och regionala myndigheter och i samhället
i stort. Därefter kommer jag i mitt tal om tillståndet i
unionen i september 2017 att arbeta vidare på de idéer
som kommit fram och dela min personliga syn på EU:s
framtid. Detta bör hjälpa Europeiska rådet att dra de

© Europeiska unionen

första slutsatserna i slutet av året och i god tid före
valet till Europaparlamentet i juni 2019 besluta om
vilken riktning vi ska ta.
När vi beslutar vilken väg vi ska ta, ska vi komma ihåg
att EU alltid har varit som bäst när vi har varit enade,
stolta och säkra på att vi tillsammans kan skapa vår
framtid.
EU har förändrat våra liv till det bättre. Vi måste se till
att det fortsätter så för alla dem som kommer efter oss.

Jean-Claude Juncker
Den 1 mars 2017
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‘Ett enat Europa kan inte bli verklighet på
en enda gång och inte heller genom en
helhetslösning. Det kommer att bygga på
konkreta resultat, varigenom man först
skapar en verklig solidaritet.’
Robert Schuman
9 maj 1950
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I EU kan vi nu glädjas åt en unik mångfald av kultur,
idéer och traditioner i en union som omfattar fyra
miljoner kvadratkilometer. I EU har vi knutit livslånga
band med andra européer. Vi kan resa, studera och
arbeta över landsgränserna utan att byta valuta. I EU
har lag ersatt våld. I EU talar vi inte bara om jämlikhet.
Vi fortsätter att kämpa för den.

1. Inledning
För många generationer har Europa alltid varit
framtiden.
Det började med Altiero Spinelli och Ernesto Rossi
som hölls som politiska fångar på ön Ventotene av
en fascistisk regim under andra världskriget. I deras
manifest, För ett fritt och enat Europa , skildrades
en plats där bundsförvanter och motståndare
skulle förenas med målet att se till att de ”gamla
absurditeterna” i Europa aldrig skulle upprepas.

Trots det anser många européer att EU antingen
är något alltför avlägset eller att det blandar sig
för mycket i saker som rör deras dagliga liv. Andra
ifrågasätter mervärdet med unionen och frågar sig
på vilket sätt EU förbättrar deras levnadsstandard.
Och medan EU kämpade med den värsta
finansiella, ekonomiska och sociala krisen under
hela efterkrigstiden, var det alldeles för många som
ansåg att unionen inte lyckades leva upp till deras
förväntningar.

Ventotenemanifestet

© Europeiska universitetsinstitutet

Inspirerade av den drömmen om en fredlig gemensam
framtid gav sig EU:s grundare för 60 år sedan ut
på en unik och ambitiös resa mot ett integrerat
Europa. De enades om att lösa sina konflikter runt
förhandlingsbordet och inte på slagfältet. De bytte
vapenkraft mot laga kraft. De banade väg för andra
länder att följa med, för att göra Europa starkare och
mer enat.
Vår oroliga historia har fått ge plats för en fred
som varat i sju decennier och för en utvidgad union
med 500 miljoner invånare som lever i frihet i en av
världens mest blomstrande ekonomier. Bilderna av
strider på slagfält och i skyttegravar i Verdun, eller
av en kontinent som delades upp av järnridån och
Berlinmuren, har ersatts av en union som utmärks av
fred och stabilitet.
Vi får aldrig glömma tidigare generationers
uppoffringar. Det tog tid och kraft att uppnå mänsklig
värdighet, frihet och demokrati, och vi får aldrig släppa
efter på dessa värden igen. Även om alla människor
idag inte känner på samma starka sätt för freden som
deras föräldrar och farföräldrar gjorde, fortsätter dessa
värden att förena oss.
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Europas utmaningar visar inga tecken på att
avta. Vår ekonomi håller på att återhämta sig
från den globala finanskrisen, men effekterna av
återhämtningen är ännu ojämnt fördelade. Delar av
vårt grannskap har destabiliserats, vilket har lett till
den största flyktingkrisen sedan andra världskriget.
Terroristattacker har drabbat människor i flera av våra
städer. Nya världsmakter uppstår och de gamla ställs
inför en ny verklighet. Och förra året röstade ett av
våra medlemsländer för att lämna unionen.
Den nya situationen behöver inte nödvändigtvis
vara begränsande för EU:s framtid. Unionen har
ofta handlat om kriser och strandade försök. Från
Europeiska försvarsgemenskapen som aldrig kom
till stånd under 1950-talet till växelkurschockerna på
1970-talet via avbrutna anslutningar och nederlag i
folkomröstningar under senare decennier – EU har
alltid kommit till ett vägskäl och alltid anpassat sig och
tagit sig vidare.

Källa: EU-kommissionen

Bara under de senaste 25 åren har Maastrichtfördraget,
Amsterdamfördraget och Nicefördraget på ett
genomgripande sätt reformerat och förvandlat EU,
som under samma tid mer än fördubblat sin storlek.
Lissabonfördraget och den tio år långa debatten som
föregick detta, inledde ett nytt kapitel i den europeiska
integrationen som fortfarande har outnyttjad potential.

När EU:s 27 stats- och regeringschefer träffas i Rom
för att fira vårt gemensamma projekts 60-årsdag,
måste vi återigen blicka framåt.
Denna vitbok kartlägger vad som kan driva på
förändringarna under nästa decennium och lägger
fram olika scenarier för hur EU kan utvecklas fram till
2025. Vitboken ska bli inledningen på en diskussion
som ska bidra till att fokusera och hitta nya svar på en
gammal fråga:

Precis som för generationerna före oss får vi
inte reagera med nostalgi eller kortsiktighet på
utmaningarna som ligger framför oss. Våra åtgärder
måste bygga på en gemensam vision och en
gemensam övertygelse om att vi alla får det bättre om
visamarbetar.

Vilken framtid vill vi ha – för oss själva, för våra barn
och för EU?

EU i dag

EU
Schengenområdet
Europarådet

Euroområdet

Österrike

Belgien

Estland

Finland

Tjeckien

Liechtenstein

Frankrike

Tyskland

Grekland

Italien

Danmark

Norge

Lettland

Litauen

Luxemburg

Malta

Ungern

Island

Nederländerna

Portugal

Slovakien

Slovenien

Polen

Spanien

Schweiz

Armenien

Azerbajdzjan

EFTA

Bosnien och
Hercegovina

Georgien

Sverige

Cypern

Kroatien

Ryssland

Rumänien

Serbien

Moldavien

Albanien

Montenegro

EES

Bulgarien

Irland

Tidigare
jugoslaviska
republiken
Makedonien

Storbritannien

EU:s
tullunion

Ukraina
Andorra

Monaco

San Marino

Turkiet

NATO
Kanada

Källa: EU-kommissionen
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2. Vad driver på Europas framtid?
EN FÖRÄNDERLIG PLATS I EN VÄRLD I
UTVECKLING
I Europa finns världens största gemensamma
marknad och den näst mest använda valutan. EU är
den största handelsmakten och den största givaren av
utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd. EU ligger
i framkant när det gäller innovation, delvis tack vare
Horisont 2020 som är världens största multinationella
forskningsprogram. EU-diplomatin väger tungt och
bidrar till att hålla världen säker och mer hållbar.
Exempel på det är det historiska avtalet med Iran
om dess kärntekniska program och den ledande roll
som Europeiska unionen spelade för klimatavtalet
i Paris och vid FN:s antagande av målen för hållbar
utveckling 2030. Denna påverkan kompletteras av
EU:s nära samarbete med Nato och vår aktiva roll i
Europarådet.
Europa är attraktivt för många av dess partner. Men
även om EU inte väntas få några nya medlemmar på
kort sikt, är själva utsikterna till ett medlemskap ett
kraftfullt verktyg för stabilitet och säkerhet längs våra
gränser. EU samarbetar aktivt med sina grannar både
österut och söderut. Från det stärkta partnerskapet
med Ukraina till det breda samarbetet med våra
partner i Afrika: EU:s roll som positiv global kraft är
viktigare än någonsin tidigare .

EU:s ekonomiska makt väntas också avta i relativa
termer, från cirka 22 % i dag till mycket mindre än
20 % av världens BNP 2030. Tillväxtekonomiernas
inflytande ökar snabbt, vilket gör det ännu viktigare
att EU talar med en röst och samlar de individuella
länderna för att agera gemensamt.
Europas andel av världens BNP minskar
2004

2015

USA

28%

24%

EU27

26%
11%

22%
6%
4%
15%
2%
2%

Brasilien

5%
5%
2%
2%
<2%

Indien

<2%

2%
3%

Övriga världen

18%

21%

Japan
Storbritannien
Kina
Kanada
Mexiko

Källa: Eurostat och FN:s statistikavdelning

Euron är nu en global valuta men andra aktörer vinner
mark

2015
¥

12%

25%

1960

11%

2015

6%

2060

¥

€

7%

£

Europas andel av världsbefolkningen minskar

1900

2017

¥

33%

11%
8%

£

30%

8%
43%

48%
$

€

$

Not: Diagrammen visar förändringen nyligen i Internationella valutafondens korg för särskilda dragningsrätter.
Källa: Internationella valutafonden, uppgifterna avser den 30 november 2015 och den 24 februari 2017.

4%

Källa: Eurostat och FN:s statistikavdelning

Emellertid döljer EU:s nuvarande ställning det faktum
att Europas plats i världen krymper, allt eftersom
andra delar av världen växer. År 1900 bodde cirka 25
% av världens befolkning i Europa. År 2060 kommer
mindre än 5 % att göra det. Inget enskilt medlemsland
kommer då att ha mer än 1 % av världens befolkning
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Trupper samlas vid våra gränser österut, i
Mellanöstern och Afrika pågår krig och terrorism,
militariseringen ökar runtom i världen. Detta är tydliga
exempel på en alltmer spänd global situation. En
diskussion om hur vi ska motverka, reagera på och
skydda oss mot hot, alltifrån storskaliga it-angrepp till
mer traditionella former av attacker, är viktigare än
någonsin. Natos hårda säkerhet kommer att fortsätta
skydda de flesta av EU-länderna, men EU får inte vara

naivt utan måste garantera sin egen säkerhet. Att vara
en mjuk makt är inte längre tillräckligt kraftfullt när
regler kan brytas med våld.
Världen har aldrig varit mindre eller mer
sammankopplad. Ändå har isolationismen skapat
tvivel om den internationella handelns och
multilateralismens framtid. Europas välstånd och
våra möjligheter att hålla fast vid våra värderingar
på världsscenen fortsätter att bero på dess öppenhet
och starka band med dess partner. Att stå upp för
progressiv frihandel och att forma globaliseringen
så att alla vinner på den kommer att vara alltmer
utmanande.
De flesta stora försvarsbudgetar väntas fördubblas
fram till 2045 (i miljarder US-dollar)

2012

2045

682

1335

Kina

251

1270

Indien

117

654

Ryssland

113

295

58

108

Arbetslösheten minskar men är fortfarande hög i EU-28
25

Under 25 år

20

18,6

51

87

Japan
Tyskland

46
46

67
63

10

Brasilien

35

97

Totalt

8,2
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Källa: Storbritanniens försvarsdepartement: Strategic Trends
Programme: Global Strategic Trends – Out to 2045

2007

2004

5

2017

Frankrike

15

2006

Storbritannien

Utmaningen är särskilt allvarlig för den yngre
generationen. För första gången sedan andra
världskriget finns det en verklig risk att dagens
generation av unga vuxna får det sämre än sina
föräldrar. EU har inte råd att förlora sin mest
välutbildade åldersgrupp någonsin och låta
ojämlikheten mellan generationerna förstöra dess
framtid.

2005

USA

EN EKONOMI OCH ETT SAMHÄLLE SOM
FÖRÄNDRATS PÅ DJUPET
Den globala finansiella och ekonomiska krisen som
uppstod i USA 2008 skakade Europa i grunden.
Tack vare beslutsamma insatser är EU:s ekonomi
nu mer stabil igen med en arbetslöshet som sjunkit
till den lägsta nivån sedan den stora recessionen.
Återhämtningen är dock ojämnt fördelad över
samhället och även regionalt. Att ta itu med krisens
konsekvenser, från långtidsarbetslöshet till hög
offentlig och privat skuldsättning i många delar av
Europa, är fortfarande viktigt och brådskande.

Källa: EU-kommissionen

EU är världens största givare av utvecklingsbistånd och
humanitärt bistånd (som %-andel av det totala biståndet
och i US-dollar)

56%

24%

74 miljarder US-dollar

32 miljarder US-dollar

7%

3%
3%

Källa: OECD, 2015, EU=EU och dess medlemsstater

7%

ÖVRIGA

Den här utvecklingen har spätt på tvivlen om EU:s
sociala marknadsekonomi och dess förmåga att
leva upp till löftet om att inte låta någon släpa efter
och att varje generation ska få det bättre än den
föregående generationen. Detta har varit särskilt tydligt
i euroområdet, vilket understryker behovet av att
fullfölja den ekonomiska och monetära unionen och
stärka den ekonomiska konvergensen och de sociala
resultaten. Att göra EU:s ekonomi mer inkluderande,
konkurrenskraftig, tålig och framtidssäker kommer
inte att bli lättare under de kommande åren.
Befolkningen i EU åldras snabbt och medellivslängden
är högre än någonsin. Med en medianålder på 45
9

år kommer Europa att vara den äldsta regionen i
världen 2030. Nya familjestrukturer, en befolkning i
förändring, urbanisering och mer varierande yrkesliv
påverkar grunderna för den sociala sammanhållningen.
På en enda generation har den genomsnittliga
arbetstagaren i Europa gått från att ha samma jobb
hela livet till att ha tio olika jobb. Fler kvinnor arbetar
än någonsin förut, men för att verklig jämställdhet ska
kunna uppnås måste kvarstående hinder undanröjas.
När Europas arbetsföra befolkning minskar måste vi
utnyttja den fulla potentialen av dess kompetens.
Européerna kommer att vara äldst i världen 2030
(medianålder per region i världen)

45

Europ

40

35

Nordamerika

Asien

21

Afrika

34

33

Detta är desto viktigare när EU får kontroll på den
djupgående digitaliseringen av samhället som redan
nu suddar ut gränserna mellan arbetstagare och
egenföretagare, varor och tjänster, konsumenter och
producenter. Många av dagens jobb fanns inte för bara
tio år sedan. Många fler kommer att uppstå under de
kommande åren. Troligen kommer de flesta barn som
börjar grundskolan idag att jobba med nya typer av
uppgifter som inte finns ännu. Ökad teknikanvändning
och automatisering kommer att påverka alla jobb och
branscher. Att göra det bästa av de nya möjligheterna
och samtidigt motverka eventuella negativa verkningar
kommer att kräva omfattande investeringar i
kompetens och en genomgående omprövning av
systemen för utbildning och livslångt lärande. Det
kommer också att krävas nya sociala rättigheter för det
förändrade arbetslivet.
Samtidigt har EU beslutat att fasa ut de fossila
bränslena i ekonomin och minska de skadliga
utsläppen. Och vi kommer att bli tvungna att anpassa
oss till växande klimat- och miljöpåfrestningar.
Våra industrier, städer och hushåll måste ändra sina
funktionssätt och sin elförsörjning. Vi är redan ledande
när det gäller smarta städer, effektiv användning
av naturtillgångar och den globala kampen mot
klimatförändringarna. Våra företag har 40 % av
världens patent på ren energiteknik. En av våra
största utmaningar är att få ut innovativa lösningar på
marknaden, både hemma och utomlands.

35

Latinamerika
& Västindien

för att kostnaderna ska förbli rimliga och för att
kunna följa med den demografiska utvecklingen och
förändringarna i arbetslivet.

Oceanien

Världe

Källa: Rand Europe

Europa har redan världens mest avancerade
välfärdssystem som kan ge lösningar på
samhällsproblem runtom i världen. Det europeiska
forskarsamhället ligger i framkant i den globala
hälsoforskningen, t.ex. när det handlar om
att behandla Alzheimers sjukdom. De sociala
trygghetssystemen måste dock moderniseras avsevärt
I Europa finns världens mest jämställda samhällen
40
20

mest jämlik

EU-medlem

OECD-medle

Inkomstspridningen mellan individer utifrån koncentrationskoefficienten som innebär att 0 motsvarar fullständig jämställdhet.
Källa: OECD, senast tillgängliga uppgifter
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SKÄRPTA HOT OCH ORO FÖR SÄKERHET OCH
GRÄNSER
Europa är en anmärkningsvärt fri och stabil plats i
en värld full av konflikter och splittring. Av de 25
fredligaste länderna i världen är 15 EU-länder. Den
senaste tidens terroristattacker har dock skakat om
vårt samhälle. Skiljelinjen mellan inre och yttre hot
suddas ut alltmer och förändrar människors syn på
personlig säkerhet och gränser. Paradoxalt nog sker
detta i en tid då det är lättare och vanligare att resa
runt i världen, både för arbete och för nöjes skull, än
någonsin tidigare.
Orsakerna till migration kommer att bli fler och
migranterna kommer att komma från olika delar av
världen, när följderna av befolkningstillväxten, de
utbredda spänningarna och klimatförändringarna
börjar märkas av. Flyktingkrisen vilken innebar att

1,2 miljoner människor kom till Europa under 2015
var den största sedan andra världskriget. Detta har
lett till en häftig debatt mellan medlemsländerna om
solidaritet och ansvar, något som spädde på ett bredare
ifrågasättande om framtiden för gränsförvaltningen
och den fria rörligheten i EU.
För de 1,7 miljoner människor i EU som pendlar till
ett annat medlemsland varje dag, och för de hundratals
miljoner som varje år reser genom Europa för att
träffa släkt och vänner, turista eller göra affärer, är
gränser något från det förflutna. Trots det har den
senaste tidens kriser, för första gången sedan murarna
revs för en generation sedan, lett till att tillfälliga
kontroller införts vid vissa gränser inom EU.

För 25 år sedan: Berlinmurens fall

© AP Photo/Thomas Kienzle
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Världens 25 fredligaste länder
1
2
3
4
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25

Fredsläget i olika länder
Mycket högt
Högt
Medel
Lågt
Mycket lågt
Ingår ej i statistiken

Island
Danmark
Österrike
Nya Zeeland
Portugal
Tjeckien
Schweiz
Kanada
Japan
Slovenien
Finland
Irland
Bhutan
Sverige
Australien
Tyskland
Norge
Belgien
Ungern
Singapore
Nederländerna
Polen
Mauritius
Slovakien
Spanien

Källa: Globalt fredsindex 2015

FÖRTROENDET OCH LEGITIMITETEN IFRÅGASÄTTS
De många förändringar som påverkar världen och
den djupa känslan av osäkerhet hos många har lett
till ett växande missnöje med politik i allmänhet och
myndigheter på alla nivåer. Det visar sig ofta som
likgiltighet och misstroende gentemot offentliga myndigheter. Det skapar också ett tomrum som lätt fylls av
populistisk och nationalistisk retorik.
Att skylla på Bryssel och samtidigt ta åt sig äran för
framsteg hemmavid, att inte ta ansvar för gemensamma beslut och vanan att peka finger har redan visat sig
vara farligt. Människorna i EU är inte immuna mot
dessa starka uttryck för oenighet.
Det finns fortfarande ett starkt stöd för det europeiska
projektet, men det är inte längre ovillkorligt. Över två
tredjedelar av européerna ser EU som en stabil plats
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i en osäker värld. Över 80 % stöder EU:s fyra grundläggande friheter. Den gemensamma valutan har stöd
av 70 %. Allmänhetens förtroende för EU har emellertid minskat precis som förtroendet för nationella
myndigheter. Cirka en tredjedel av medborgarna har
förtroende för EU i dag, jämfört med ungefär hälften
för tio år sedan.
Att minska klyftan mellan vad som utlovas och vad
som levereras är fortfarande en utmaning. Det beror
delvis på att EU inte är lätt att förstå eftersom det är
en konstruktion på både EU- och medlemslandsnivå.
Vem som gör vad förklaras inte tillräckligt väl och
EU:s positiva påverkan på det dagliga livet är osynlig
om ingen berättar om den på det lokala planet. På
lokal nivå vet man inte alltid att lantbruket i närheten,
transportnätet eller universiteten delvis finansierats av
EU.

Det finns fortfarande en klyfta mellan människors
förväntningar och EU:s förmåga att möta dem. Ta
ungdomsarbetslösheten till exempel. Trots många
toppmöten och bra stödåtgärder från EU är det de
nationella, regionala och lokala myndigheterna som
har verktyg och inflytande. Tillgänglia resurser på EUnivå inom det sociala området motsvarar bara 0,3 % av
medlemsländernas totala satsningar på detta område.
Att åter bygga upp förtroendet, nå enighet och skapa
en känsla av tillhörighet är svårare i en tid när det
finns mer information än någonsin, så lättillgänglig
men ändå så svår att greppa. Med snabba nyheter,
dygnet runt, varje dag, är det svårare att följa med och
reagera än någonsin tidigare. Det skickas fler tweetar

varje dag nu än på ett helt år för tio år sedan. År 2018
kommer omkring en tredjedel av världens befolkning
att använda sociala nätverk.
De här tendenserna kommer att bli tydligare och
fortsätta påverka hur demokratin fungerar. Det
skapar nya möjligheter att underlätta den offentliga
debatten och engagera människorna i EU. Det innebär
också att EU och EU-länderna måste agera snabbare
och interagera med sina medborgare, ta sitt ansvar
samt snabbare och bättre leverera i enlighet med
gemensamma beslut.

Hur ser européerna på EU?

Ett område med stabilitet
Håller helt med
Håller inte alls med

Vet inte

Stöder EU:s fyra friheter
Ja
Nej

Vet inte

Stöd för euron
För (euroområdet)
Mot (euroområdet)

66%

81%

70%

29%

14%

25%

5%

5%

5%

Källa: Eurobarometern, oktober och november 2016, EU-28
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Vet inte

14
14

3. Fem scenarier för Europa 2025
Många av de djupgående förändringar som Europa
genomgår för närvarande är oundvikliga och
oåterkalleliga. Andra är svåra att förutse och kommer
att vara oväntade. Antingen kan EU låta sig dras med
av händelserna eller så kan vi försöka påverka dem.
Det är nu vi måste besluta.
De fem scenarierna i den här vitboken kommer att
bidra till diskussionen om Europas framtid. De består
av en rad glimtar av hur unionen kan komma att se ut
2025 beroende på vilka val vi gör gemensamt.
Utgångspunkten för varje scenario är att de 27
medlemsländerna går vidare som en union.
Scenarierna är tydliga för att stimulera till eftertanke.
De är inga utförliga planer eller politiska recept.
Med avsikt nämns inga rättsliga eller institutionella
processer – formen kommer att följa funktionen.
Alldeles för ofta har diskussionen om EU:s framtid
begränsats till ett val mellan mer eller mindre
samarbete. Det är en missvisande och förenklad
syn. Här tas istället olika möjligheter upp från status
quo till ändrad omfattning och inriktning eller ett
delvist eller gemensamt kliv framåt. De finns också
många överlappningar mellan de olika scenarierna,
och de behöver varken utesluta varandra eller vara
heltäckande.
Slutresultatet kommer utan tvekan att se annorlunda
ut än de scenarier som beskrivs här. EU-27 kommer
att tillsammans besluta om hur olika delar från de fem
scenarierna ska kombineras för att på bästa sätt driva
på vårt projekt för våra medborgares bästa.

15
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Scenario 1: Fortsätta som förut

EU FOKUSERAR PÅ SIN POSITIVA REFORMAGENDA
Hur och varför?
I ett scenario där EU-27 håller fast vid sin nuvarande
kurs, fokuserar vi på att genomföra och förbättra
den nuvarande reformagendan. Detta görs i
överensstämmelse med kommissionens Ny start
för EU från 2014 och Bratislavaförklaringen som
alla 27 medlemsländer ställde sig bakom 2016.
Prioriteringarna uppdateras regelbundet, problemen
tas upp vartefter de uppstår och ny lagstiftning införs
efter behov.
Det innebär att de 27 medlemsländerna och EUinstitutionerna har en gemensam agenda att följa.
Beslut fattas i olika takt beroende på hur snabbt man
når fram till en samsyn om långsiktiga gemensamma
prioriteringar. EU-lagstiftningen kontrolleras
regelbundet så att vi ser att den är ändamålsenlig.
Föråldrad lagstiftning upphävs.
Så här ser det ut 2025
EU-27 fortsätter att fokusera på jobb, tillväxt och
investeringar genom att stärka den inre marknaden
och öka investeringarna i digital infrastruktur samt
transport- och energiinfrastruktur.
Förbättringen av den gemensamma valutans funktion
fortsätter, driver på tillväxten och förebygger chocker
inom och utanför EU. Ytterligare åtgärder vidtas för
att stärka den finansiella tillsynen, sörja för hållbara
offentliga finanser och utveckla kapitalmarknaderna så
att de finansierar den reala ekonomin.
Tack vare kommissionens reformer av reglerna för
statligt stöd är det nationella, regionala och lokala
myndigheter som beslutar om statligt stöd i 90 %
av fallen. Kampen mot terrorismen skärps i takt
med att nationella myndigheter blir villigare att
dela underrättelseinformation. Försvarssamarbetet
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fördjupas inom forskning, industri och gemensam
upphandling. Medlemsländerna beslutar att samla
vissa militära resurser och att stärka den finansiella
solidariteten för EU:s utlandsuppdrag.
Inom utrikespolitiken görs det framsteg när det
gäller att tala med en röst. EU-27 eftersträvar aktivt
handelsavtal med partner runtom i världen på samma
sätt som i dag. Förvaltningen av de yttre gränserna
är i första hand de enskilda ländernas ansvar, men
samarbetet stärks tack vare den europeiska gränsoch kustbevakningens operativa stöd. Fortsatta
förbättringar av gränsförvaltningen behövs för att
möta nya utmaningar. Annars kan vissa länder vilja
behålla riktade interna kontroller.
EU-27 klarar att påverka den globala agendan positivt
på en rad områden, t.ex. klimat, finansiell stabilitet och
hållbar utveckling.
För- och nackdelar
Den positiva agendan fortsätter att ge konkreta
resultat., baserat på en strävan mot gemensamma
mål. Medborgerliga rättigheter som har stöd i EUlagstiftningen värnas. EU-27 är fortfarande enigt men
kan ställas inför prövningar vid större skiljaktigheter.
Det är bara ett gemensamt beslut om att tillsammans
leverera i viktiga frågor som kan hjälpa att få bort
klyftan mellan löftena på pappret och allmänhetens
förväntningar.

Så påverkas politiken

Inre marknaden
och handel
Den inre
marknaden
stärks, även inom
energisektorn
och den digitala
sektorn, EU-27
strävar efter
progressiva
handelsavtal.

Ekonomiska
och Monetära
Unionen
Euroområdets
funktion
förbättras
stegvis.

Schengen, migration
och säkerhet
Gradvis utökat
samarbete kring
förvaltningen
av de yttre
gränserna, det
tas ett steg
närmare ett
gemensamt
asylsystem,
samordningen
förbättras i
säkerhetsfrågor.

Utrikespolitik
och försvar
Framsteg görs
när det gäller
att tala med
en röst inom
utrikespolitiken,
närmare
samarbete i
försvarsfrågor.

EU:s budget
Delvis
moderniserad
budget som
anpassats till de
reformer som
EU-27 enats om.

Förmåga att nå
resultat
En positiv agenda
för åtgärder ger
konkreta resultat,
beslutsfattandet
är komplicerat
och svårt att
förstå, förmågan
att nå resultat
motsvarar
inte alltid
förväntningarna.

Ögonblicksbilder
•

Privathushåll och företag har incitament att minska energiförbrukningen och producera egen ren energi. De
kan lätta byta leverantör. I snitt blir räkningarna lägre men hälften av pengarna går fortfarande till leverantörer
utanför EU.

•

Européerna kan använda uppkopplade bilar, men det förekommer fortfarande vissa juridiska och tekniska hinder
när de korsar gränser.

•

Det finns bra och snabbt bredband i alla EU:s städer och på landsbygden. E-handeln ökar men det är fortfarande
oproportionerligt dyrt att få varor levererade från ett annat medlemsland.

•

Européerna kan oftast resa över gränserna utan att behöva stanna för kontroller. På grund av skärpta
säkerhetskontroller måste man komma i god tid före avgång till flygplatser och tågstationer.

•

EU sluter riktade och progressiva handelsavtal med likasinnade partner, t.ex. Japan, Australien, Nya Zeeland och
Latinamerika. Ratificeringen tar lång tid och fördröjs ofta av diskussioner och oenighet i vissa nationella och
regionala parlament.
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Scenario 2: Enbart den inre marknaden

EU SKIFTAR GRADVIS FOKUS TILL ENBART DEN
INRE MARKNADEN
Hur och varför?
I ett scenario där EU-27 är oeniga om fler
gemensamma insatser på en rad olika politikområden
riktas uppmärksamheten gradvis om till att fördjupa
vissa centrala aspekter av den inre marknaden.
Det finns ingen strävan efter mer samarbete kring
migration, säkerhet eller försvar.
Till följd av detta kommer EU-27 inte att öka sina
ansträngningar på de flesta politikområden. I stället
hanteras nya frågor av gemensamt intresse ofta
bilateralt. EU-27 minskar också regelbördan betydligt
genom att upphäva två befintliga lagar för varje nytt
initiativ som föreslås.
Så här ser det ut 2025

Euron underlättar handeln, men ökande olikheter och
begränsat samarbete utgör källor till sårbarhet. Detta
äventyrar den gemensamma valutans integritet och
dess förmåga att klara av finanskriser.
Det görs fler systematiska kontroller av personer vid
gränserna på grund av ett otillräckligt samarbete på
områdena säkerhet och migration.
Interna motsättningar när det gäller synen på
internationell handel medför att EU får svårt att
sluta avtal med sina partner. Migrationen och vissa
frågor som rör utrikespolitiken blir i allt högre grad
föremål för bilateralt samarbete. Humanitärt bistånd
och utvecklingsbistånd sköts på nationell nivå.
EU som helhet representeras inte längre vid vissa
internationella forum då man inte kan enas om frågor
av global vikt, exempelvis att bekämpa skatteflykt,
utnyttja globaliseringen eller främja internationell
handel.
För- och nackdelar

Den inre marknaden är EU-27:s främsta anledning att
fortsätta samarbetet. En fördjupning av samarbetet
hänger på förmågan att enas kring politik och normer
för den inre marknaden. Detta visar sig vara enklare
för den fria rörligheten för kapital och varor, som
fortfarande sker tullfritt, än för andra områden.
Den tydliga inriktningen på minskad reglering inom
EU gör att olikheterna består eller ökar mellan
normerna på konsumentområdet, det sociala området
och miljöskyddsområdet. Detta gäller även beskattning
och offentliga subventioner. Detta innebär en risk för
‘en kapplöpning mot botten’. Det är också svårt att
enas om nya regler för migrerande arbetstagare eller
om tillträde till reglerade yrken. Den fria rörligheten
för arbetstagare och tjänster kan därför inte garanteras
fullt ut.
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EU:s omprioriteringar innebär att
meningsskiljaktigheter mellan medlemsländer
angående nya problem måste lösas bilateralt från fall
till fall. Medborgerliga rättigheter som har stöd i EUlagstiftningen kan med tiden komma att begränsas.
Beslutsfattandet kan vara lättare att förstå men
möjligheterna att agera kollektivt är begränsade. Det
kan medföra att klyftan mellan vilka förväntningar
som finns och vad som faktiskt kan göras ökar.

Så påverkas politiken

Inre marknaden
och handel
Den inre
marknaden
för varor och
kapital sätts i
första rummet,
standarderna
skiljer sig
eventuellt
allt mer, och
fullständig fri
rörlighet för
människor
och tjänster
garanteras inte.

Ekonomiska
och Monetära
Unionen

Schengen, migration
och säkerhet

Begränsat
samarbete inom
euroområdet.

Inga
gemensamma
regler om
migration
eller asyl,
samordningen
av
säkerhetsfrågor
sköts
bilateralt, mer
systematiska
kontroller vid de
inre gränserna.

Utrikespolitik
och försvar
Utrikespolitiska
frågor sköts från
fall till fall av
medlemsländerna,
Försvarssamarbetet
sker inom Nato eller
bilateralt.

EU:s budget
Nytt fokus
där endast de
funktioner som
är nödvändiga
för den inre
marknaden
finansieras.

Förmåga att nå
resultat
Beslutsfattandet
kan vara lättare
att förstå men
möjligheterna att
agera kollektivt
är begränsade,
frågor av
gemensamt
intresse måste
ofta lösas
bilateralt.

Ögonblicksbilder
•

Det finns stora skillnader i luftkvaliteten i EU, och några länder har valt att avskaffa normer och regleringar av
skadliga utsläpp. Vattenkvaliteten kan skilja sig åt längs med floder som flyter genom flera länder, exempelvis
Donau eller Rhen.

•

Européerna är tveksamma till att använda uppkopplande bilar eftersom det saknas EU-omfattande regler och
tekniska standarder.

•

Det är svårare att resa över de inre gränserna för att göra affärer eller turista på grund av regelbundna
gränskontroller. Det är också svårare att hitta arbete utomlands, och det är inte säkert att det går att överföra
pensionsrättigheter från ett medlemsland till ett annat. Om man blir sjuk utomlands kan det leda till höga
sjukvårdskostnader.

•

EU-27 lyckas inte sluta nya handelsavtal då medlemsländerna inte kan enas om gemensamma prioriteringar
eller då vissa länder hindrar ratificeringar.

•

Invånarna i ett land där det sker kränkningar av luftrummet eller som utsätts för storskaliga IT-angrepp av
främmande makt har svårt att se varför EU-27 eller till och med grannländerna inte beslutar om sanktioner.

•

Åternationaliseringen av utvecklingsbiståndet gör det svårare att bygga heltäckande partnerskap med afrikanska
länder, vilket begränsar de ekonomiska möjligheterna på en växande marknad och hindrar arbetet med att få
bukt med de bakomliggande orsakerna till migrationen.
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Scenario 3: De som vill ha mer gör mer

terrorism. Genom en gemensam åklagarmyndighet
utreder de gemensamt bedrägerier, penningtvätt och
olaglig handel med narkotika och vapen. De bestämmer sig också för att skapa ett gemensamt civilrättsligt
område.

EU LÅTER DE MEDLEMSLÄNDER SOM SÅ VILL
GÖRA MER TILLSAMMANS PÅ SPECIFIKA OMRÅDEN
Hur och varför?
I ett scenario där EU-27 är oeniga om fler gemensamma insatser på en rad olika politikområden riktas
uppmärksamheten gradvis om till att fördjupa vissa
centrala aspekter av den inre marknaden. Det finns
ingen strävan efter mer samarbete kring migration,
säkerhet eller försvar.
Till följd av detta kommer EU-27 inte att öka sina
ansträngningar på de flesta politikområden. I stället
hanteras nya frågor av gemensamt intresse ofta bilateralt. EU-27 minskar också regelbördan betydligt genom
att upphäva två befintliga lagar för varje nytt initiativ
som föreslås.
Så här ser det ut 2025
En grupp medlemsländer bestämmer sig för att
samarbeta mycket närmare i försvarsfrågor med stöd
i befintliga juridiska möjligheter. Det inbegriper en
gemensam forsknings- och industribas, gemensam
upphandling, mer integrerad kompetens och utökad
militär beredskap för gemensamma uppdrag utomlands.
Flera länder går vidare i frågor som gäller säkerhet och
rättvisa. De bestämmer sig för att stärka samarbetet
mellan polis och underrättelsetjänst. De utbyter all information i kampen mot organiserad brottslighet och
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En grupp länder, inom euroområdet och möjligen
några andra, väljer att samarbeta mycket närmare särskilt inom beskattning och sociala frågor. Genom ökad
harmonisering av skatteregler och skattesatser sjunker
kostnaderna för att följa reglerna samtidigt som skatteflykt försvåras. Gemensamma sociala standarder ger
företagen säkerhet och bidrar till bättre arbetsförhållanden. Industrisamarbetet förstärks när det gäller
spjutspetsteknik, produkter och tjänster, och man tar
gemensamt fram regler för användningen.
EU-27 går vidare för att förstärka den inre marknaden
och dess fyra friheter. Förbindelserna med tredjeländer, även i fråga om handel, hanteras alltjämt på
EU-nivå för samtliga EU-länders räkning.
För- och nackdelar
Sammanhållningen inom EU-27 bibehålls samtidigt
som möjligheten till närmare samarbete finns för dem
som vill göra mer. Medborgerliga rättigheter som har
stöd i EU-lagstiftningen börjar variera för människor
beroende på om de bor i ett land som valt att gå längre. Det är oklart hur öppenhet och ansvarsskyldighet
fungerar inom de olika beslutsfattande skikten. Klyftan
mellan förväntningar och resultat börjar minska i de
länder som väljer att göra mer.

Så påverkas politiken

Inre marknaden
och handel
Samma som om
man fortsätter
som förut, den
inre marknaden
stärks och EU-27
strävar efter
progressiva
handelsavtal

Ekonomiska
och Monetära
Unionen

Schengen, migration
och säkerhet

Utrikespolitik
och försvar

EU:s budget

Samma som om
man fortsätter
som förut,
utom för en
grupp länder
som fördjupar
samarbetet när
det gäller skatter
och sociala
standarder.

Samma som om
man fortsätter
som förut,
utom för en
grupp länder
som fördjupar
samarbetet
när det gäller
säkerhet och
rättsliga frågor.

Samma som om
man fortsätter
som förut, utom
för en grupp länder
som fördjupar
försvarssamarbetet,
med fokus på
militär samordning
och gemensam
utrustning.

Samma som om
man fortsätter
som förut,
men en del
medlemsländer
bidrar med
ytterligare medel
på de områden
där de beslutar
att göra mer.

Förmåga att nå
resultat
Samma som om
man fortsätter
som förut, en
positiv agenda
för åtgärder som
vidtas av EU-27
ger resultat,
vissa grupper
uppnår mer
tillsammans på
vissa områden,
beslutsfattandet
blir mer
komplicerat.

Ögonblicksbilder
•

En grupp länder inrättar en polisstyrka och en åklagarkår för att utreda gränsöverskridande brottslighet.
Säkerhetsinformation utbyts genast eftersom databaserna är helt sammanlänkade. Bevismaterial som tas fram i
ett land erkänns automatiskt i de andra länderna.

•

Användningen av uppkopplade bilar är utbredd i de tolv medlemsländer som har kommit överens om att
harmonisera sina regler och standarder. Samma medlemsländer tar fram regler för att klargöra äganderätt och
ansvarsskyldighet när det gäller sakernas internet.

•

En grupp länder arbetar tillsammans och kommer överens om en gemensam lagstiftning för företag där man
samlar bolagsrätt, handelsrätt och besläktad lagstiftning för att hjälpa företag oavsett storlek att bedriva
gränsöverskriande verksamhet.

•

Arbetstagarna i 21 medlemsländer har tillgång till bättre och alltmer likartade villkor när det gäller arbetsrätt och
social trygghet, oberoende av nationalitet eller bostadsort.

•

Sex länder skaffar en drönare för militära ändamål. Den kan användas för land- och sjöbevakning men också för
räddningsinsatser. Ett gemensamt försvarsprogram inrättas för att skydda kritisk infrastruktur mot cyberattacker.

21

Scenario 4: Göra mindre men göra det
effektivare
EU SATSAR PÅ ATT GÖRA MER OCH GÖRA DET
SNABBARE INOM UTVALDA OMRÅDEN, OCH GÖR
MINDRE PÅ ANDRA OMRÅDEN

och rättsmyndigheter i terrorismrelaterade frågor
som underlättas av ett gemensamt EU-organ för
bekämpning av terrorism.

Hur och varför?

Den europeiska gräns- och kustbevakningen tar
över hela förvaltningen av de yttre gränserna. Alla
asylansökningar behandlas av en gemensam europeisk
asylbyrå. Det finns en gemensam försvarskapacitet.

I ett scenario där det råder samsyn om att det finns
behov av att gemensamt hantera vissa prioriterade
frågor bättre bestämmer sig EU-27 för att inrikta sina
begränsade resurser på ett litet antal områden.
Det innebär att EU-27 är mer fokuserat och kan
agera mycket snabbare och med större kraft på de
prioriterade områdena. På dessa politikområden
förfogar EU-27 över kraftfullare medel för att direkt
verkställa och genomföra gemensamma beslut, precis
som redan sker inom konkurrenspolitiken eller i fråga
om banktillsyn. På andra områden slutar EU att vara
aktivt eller börjar göra mindre.
Därigenom vill EU-27 få en tydligare koppling mellan
löften, förväntningar och resultat. Ett typiskt exempel
är bilutsläppsskandalen nyligen då det fanns utbredda
förväntningar på att EU skulle skydda konsumenterna
från tillverkarnas fusk, men EU inte hade möjligheter
eller resurser att ingripa synligt och direkt.
Så här ser det ut 2025
EU-27 intensifierar arbetet på områden som
innovation, handel, säkerhet, migration,
gränsförvaltning och försvar. Man tar fram nya
regler och tillsynsverktyg för att fördjupa den inre
marknaden på viktiga nya områden. Man fokuserar på
spetskompetens inom FoU och investerar i nya EUövergripande projekt för att stödja digitaliseringen och
utfasningen av fossila bränslen.
Några typiska exempel är utökat samarbete om
rymdfrågor, högteknologiska kluster och regionala
energihubbar. EU-27 kan fatta snabba beslut om
att förhandla fram och sluta handelsavtal. Det
pågår ett systematiskt samarbete mellan polis
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Däremot avstår EU-27 från att agera eller gör mindre
på områden där man anser att mervärdet är litet
eller att man inte kan leva upp till löftena. Det gäller
områden som regional utveckling och folkhälsa, och
de delar inom sysselsättning och socialpolitik som inte
direkt har att göra med den inre marknaden.
Kontrollen av statligt stöd delgeras ännu mer till
de nationella myndigheterna. Nya standarder för
konsumentskydd, miljö och arbetsmiljö övergår
från ingående harmonisering till lägsta möjliga nivå.
Medlemsländerna får mer utrymme att pröva sig fram
på vissa områden. Men för de områden som regleras
på EU-nivå säkerställs efterlevnaden genom större
verkställighetsbefogenheter.
På andra områden fortsätter man med konsolideringen
av euroområdet och arbetet med att säkerställa en
stabil gemensam valuta. EU:s betydelse internationellt
förändras i takt med justeringen av ansvarsområdena.
För- och nackdelar
En tydligare uppdelning av ansvarsområdena gör det
lättare för EU:s invånare att förstå vilka frågor som
hanteras på EU-27-nivå och vilka som hanteras på
nationell eller regional nivå. Medborgerliga rättigheter
som har stöd i EU-lagstiftningen stärks på alla
områden där vi väljer att gå längre och reduceras i
övrigt. Det bidrar till att minska klyftan mellan löften
och resultat, även om förväntningarna inte infrias
på vissa områden. Till en början har EU-27 svårt
att avgöra vilka områden man bör prioritera och var
mindre bör göras.

Så påverkas politiken

Inre marknaden
och handel
De gemensamma
standarderna
hålls på
miniminivå men
tillsynen skärps
på de områden
som regleras
på EU-nivå,
handelsfrågor
sköts uteslutande
på EU-nivå.

Ekonomiska
och Monetära
Unionen

Schengen, migration
och säkerhet

Flera åtgärder
vidtas för att
konsolidera
euroområdet och
säkerställa dess
stabilitet, EU27 vidtar färre
åtgärder inom
sysselsättning
och socialpolitik.

Systematiskt
samarbete kring
gränsförvaltning,
asylpolitik och
åtgärder mot
terrorism.

Utrikespolitik
och försvar
EU talar med
en röst i frågor
där unionen
har en starkare
roll än förut,
en europeisk
försvarsunion.

EU:s budget
Budgeten ses
över avsevärt
för att anpassas
till de nya
prioriteringar EU27 enats om.

Förmåga att nå
resultat
Till en början
svårt att
enas om vilka
uppgifter ska
prioriteras och
vilka som ska
släppas, men när
det är gjort kan
beslutsfattandet
vara lättare
att förstå, och
EU kan agera
snabbare och
mer beslutsamt
där unionen har
en större roll.

Ögonblicksbilder
•

En europeisk telekommyndighet har befogenhet att frigöra frekvenser för kommunikation över gränserna, t.ex.
sådana som behövs för en smidig användning av uppkopplade bilar i hela Europa. Den fungerar som
tillsynsmyndighet för att skydda mobil- och internetanvändarna oavsett var i EU de befinner sig.

•

Ett nytt EU-organ för bekämpning av terrorism bidrar till att avvärja och förhindra allvarliga attacker i
europeiska städer genom att systematiskt spåra och varna för misstänkta individer. Nationella polismyndigheter
har enkelt tillgång till europeiska databaser med biometriska uppgifter om brottslingar.

•

Den europeiska gräns- och kustbevakningen tar över hela förvaltningen av de yttre gränserna.

•

Skillnaderna mellan länderna är fortfarande stora när det gäller löner, sociallagstiftning och skattesatser.

•

Europeiska konsumenter som vilseletts av biltillverkare kan nu lita på att EU straffar dessa företag och ser till
att konsumenterna får ersättning.

•

Lantbrukare har tillgång till väder- och odlingsdata i realtid till rimligt pris tack vare ett fullt fungerande
europeiskt satellitsystem.
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Scenario 5: Göra mycket mer tillsammans
EU BESTÄMMER SIG FÖR ATT GÖRA MYCKET MER
TILLSAMMANS PÅ ALLA POLITIKOMRÅDEN
Hur och varför?
I ett scenario där alla är överens om att varken
EU-27 som det ser ut nu eller EU-länderna på
egen hand är rustade att ta itu med de nuvarande
utmaningarna, bestämmer sig medlemsländerna för
att i ökad utsträckning dela befogenheter, resurser och
beslutsfattande över hela linjen.
Det innebär att medlemsländerna på alla områden
samarbetar mer än någonsin tidigare. Euroområdet
är starkare och alla är på det klara med att det som är
bra för de länder som har gemensam valuta också är
bra för alla. Besluten fattas snabbare på EU-nivå och
verkställs snabbt.
Så här ser det ut 2025
Internationellt talar EU med en röst i handelsfrågor
och har en gemensam representant i de flesta
internationella forum. Europaparlamentet har sista
ordet när det gäller internationella handelsavtal.
Försvar och säkerhet prioriteras. Som ett komplement
till Nato skapas en europeisk försvarsunion.
Samarbetet i säkerhetsfrågor sker rutinmässigt.
EU-27 fortsätter att leda den globala kampen
mot klimatförändringar och stärker sin roll som
världens största givare av humanitärt bistånd och
utvecklingsbistånd.
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Genom sin omfattande utrikespolitik förstärker EU sin
gemensamma migrationsstrategi. Närmare partnerskap
och ökade investeringar i EU:s grannländer och längre
bort bidrar till att skapa ekonomiska möjligheter,
hantera reguljär migration och ta itu med irreguljära
kanaler.
Inom EU-27 finns en stark och fokuserad ambition
att fullborda den inre marknaden inom energi,
digitalisering och tjänster. Tack vara gemensamma
investeringar i innovation och forskning uppstår det
flera europeiska motsvarigheter till Silicon Valley,
med kluster av riskkapitalister, uppstartsföretag,
stora företag och forskningscentrum. Fullt
integrerade kapitalmarknader bidrar till att få fram
finansiering till små och medelstora företag och stora
infrastrukturprojekt i hela EU.
Inom euroområdet, men också i de länder som vill
ansluta sig till euron, är samordningen mycket större i
finanspolitiska frågor, sociala frågor och skattefrågor
och det finns en europeisk tillsyn av finansiella tjänster.
Mer ekonomiskt stöd från EU ges för att stärka
den ekonomiska utvecklingen och klara chocker på
regional, sektoriell och nationell nivå.
För- och nackdelar
Många fler och snabbare beslut fattas på EU-nivå.
Medborgarna har fler rättigheter med direkt stöd i
EU-lagstiftningen. Men det finns risk för att delar av
samhället känner sig alienerade och anser att EU inte
har någon legitimitet eller har tagit över för mycket
makt från de nationella myndigheterna.

Så påverkas politiken

Inre marknaden
och handel

Ekonomiska
och Monetära
Unionen

Schengen, migration
och säkerhet

Den inre
marknaden
stärks genom
harmonisering av
standarder och
strängare tillsyn,
handelsfrågor
sköts uteslutande
på EU-nivå.

En ekonomisk,
finansiell och
finanspolitisk
union skapas
i enlighet
med de fem
ordförandenas
rapport från juni
2015.

Samma som
om man gör
mindre men
mer effektivt,
systematiskt
samarbete kring
gränsförvaltning,
asylpolitik och
åtgärder mot
terrorism.

Utrikespolitik
och försvar
EU talar med
en röst i
utrikespolitiska
frågor, samma
som om man
gör mindre men
mer effektivt,
en europeisk
försvarsunion.

EU:s budget
Budgeten
moderniseras och
utökas avsevärt,
backas upp med
egna medel, det finns
en finanspolitisk
stabiliseringsfunktion
inom euroområdet.

Förmåga att nå
resultat
Beslut kan
fattas snabbare
och tillsynen är
strängare på alla
områden, frågor om
ansvarsskyldighet
uppstår för vissa
som anser att EU
har tagit över för
mycket makt från
medlemsländerna.

Ögonblicksbilder
•

Man eftersträvar aktivt handelsavtal, som EU tar initiativ till, förhandlar fram och snabbt ratificerar på de 27
medlemsländernas vägnar.

•

Européerna använder uppkopplade bilar utan problem inom hela EU tack vare EU-övergripande regler och arbetet inom ett verkställande EU-organ.

•

Det är svårt för européer som vill tycka till om ett förslag till EU-finansierat vindkraftprojekt där de bor att veta
vilken europeisk myndighet de ska vända sig.

•

EU-medborgare som reser utomlands får konsulärt skydd och hjälp från EU-ambassader, som har ersatt de
nationella ambassaderna i vissa delar av världen. De som inte är EU-medborgare och vill resa in i EU kan få sina
viseringsansökningar handlagda genom samma nätverk.

•

Europeiska stabilitetsmekanismen omvandlas till Europeiska valutafonden. Den är underställd Europaparlamentets kontroll och får nya ansvarsområden för att hjälpa Europeiska investeringsbanken att få fram medel till
tredje generationens Junckerplan för ökade investeringar inom hela EU.
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4. Vägen framåt
Många av de framsteg som verkade omöjliga i Europa
för 60 år sedan tar vi nu för givna. Vår mörkaste dag
är bra mycket ljusare än någon av de dagar då våra
förfäder satt fängslade i Ventotene.
Inte ens visionärer som de hade kunnat föreställa
sig de friheter, rättigheter och möjligheter som EU
skapat. När ett enat EU firar sitt jubileum är det dags
att förnya våra band, återupptäcka vår stolthet och
påverka vår egen framtid.
Förändringar kan vara oundvikliga, men vad vi vill ha
ut av våra liv och de europeiska värderingar vi finner
viktiga förblir detsamma. Vi vill ha ett samhälle där
fred, frihet, tolerans och solidaritet är det som sätts
högst. Vi vill leva i en demokrati med en mångfald
av åsikter och en kritisk oberoende och fri press. Vi
vill kunna säga vad vi tycker, och kunna lita på att
ingen människa eller institution står över lagen. Vi vill
ha ett EU där alla, medborgare och medlemsländer,
behandlas lika. Vi vill se till att våra barn får det bättre
än vi.
Oavsett vilket av de här scenarierna som blir
verklighet, kommer dessa värderingar och
förhoppningar att förena oss européer. De är värda att
kämpa för.
EU är ett unikt projekt där inrikes prioriteringar
har jämkats samman och man frivilligt samlat
självbestämmandet för att bättre tjäna nationella och
gemensamma intressen. Det har inte alltid varit en lätt
resa. Det har aldrig varit perfekt. Men EU har visat en
förmåga att reformera sig själv och bevisat sitt värde
över tiden. Med mottot förenade i mångfald har EU
och dess medlemsländer kunnat ta till vara på de egna
ländernas unika styrka och rikedom och gjort framsteg
av aldrig tidigare skådat slag.
I en osäker värld kan isolering verka lockande för
vissa, men konsekvenserna av splittring och söndring
blir långtgående. Det skulle utsätta EU-länderna och
deras invånare för farorna från ett splittrat förflutet
och göra dem till offer för starkare krafter.
Nu måste EU välja. Det finns lika många möjligheter
som utmaningar. Det här kan bli avgörande för EU,
men tillfället måste gripas av alla 27 medlemsländerna
tillsammans i ett gemensamt beslut.
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Den här vitboken bör vara inledningen på en ärlig och
bred diskussion med medborgarna om hur EU ska
utvecklas de kommande åren. Alla ska kunna göra sig
hörda. EU-kommissionen kommer tillsammans med
Europaparlamentet och intresserade medlemsländerna
att hålla en rad debatter om EU:s framtid över hela
EU, i nationella parlament och i städer och regioner.
Miljontals människors idéer och uppfattningar
kommer att bli en katalysator för EU:s framsteg.
Denna vitbok är EU-kommissionens bidrag till
toppmötet i Rom. Precis som vid andra jubiléer
kommer mötet i Rom att vara ett naturligt tillfälle
att tänka tillbaka på framgångarna under de senaste
60 åren. Men vi bör också se det som början på en
process då EU-27 gemensamt beslutar om unionens
framtid.
EU-kommissionen kommer att bidra till den här
diskussionen under de kommande månaderna med en
rad diskussionsunderlag om följande frågor:

•
•
•
•
•

Utveckla EU:s sociala dimension.
Fördjupa Ekonomiska och monetära unionen,
baserat på de fem ordförandenas rapport från
juni 2015
Möta globaliseringen.
EU:s försvar i framtiden.
EU:s finanser i framtiden.

Precis som den här vitboken kommer
diskussionsunderlagen att innehålla olika idéer, förslag,
alternativ och scenarier för Europa 2025, som öppnar
för diskussion utan några slutgiltiga beslut på det här
stadiet.
Ordförande Jean-Claude Juncker kommer att föra
de här idéerna framåt vid 2017 års tal om tillståndet
i unionen, innan de första slutsatserna kan dras vid
Europeiska rådets möte i december 2017, något som,
i god tid före valet till Europaparlamentet i juni 2019,
kan underlätta ett beslut om vad som ska göras.
Det är vår gemensamma vilja som driver EU framåt.
Precis som generationerna före oss har vi EU:s
framtid i vår hand.

BILAGOR
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Bilaga 1

Vitboksprocessen:
från Rom till valet till Europaparlamentet 2019
1/03
Kommissionens vitbok om EU:s framtid

Mars 2017

09/03 - 10/03
Europeiska rådet/Möte för EU-27
25/03
Toppmöte för EU-27 – Romförklaringen – 60-årsjubileum

April
Maj

Slutet av april
Kommissionens diskussionsunderlag om EU:s sociala dimension
Mitten av maj
Kommissionens diskussionsunderlag om att möta globaliseringen
Slutet av maj
Kommissionens diskussionsunderlag om Ekonomiska och monetära unionens framtid
26/05 - 27/05
G7-toppmöte, Taormina (Italien)
Början av juni
Kommissionens diskussionsunderlag om EU:s försvar i framtiden

Juni

09/06
Konferens om säkerhet och försvar, Prag (Tjeckien)
22/06 - 23/06
Europeiska rådet
End June
Kommissionens diskussionsunderlag om EU:s finanser i framtiden

Juli
September
Oktober

07/07 - 08/07
G20-toppmöte, Hamburg (Tyskland)
Mitten av september
2017 års tal om tillståndet i unionen
19/10 - 20/10
Europeiska rådet

November

17/11
Socialpolitiskt toppmöte, Göteborg (Sverige)

December

14/12 - 15/12
Europeiska rådet/Möte för EU-27

Juni 2019

Juni
Val till Europaparlamentet
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Diskussioner
om EU:s framtid i parlament,
städer och
regioner

Bilaga 2

Göra mycket mer
tillsammans

Den inre marknaden
stärks, även inom
energisektorn och den
digitala sektorn, EU-27
strävar efter progressiva
handelsavtal.

Den inre marknaden
för varor och kapital
sätts i första rummet,
standarderna skiljer sig
eventuellt allt mer, och
fullständig fri rörlighet
för människor och
tjänster garanteras inte.

Samma som om man
fortsätter som förut,
den inre marknaden
stärks och EU-27
strävar efter progressiva
handelsavtal.

De gemensamma
standarderna hålls
på miniminivå men
tillsynen skärps på
de områden som
regleras på EU-nivå,
handelsfrågor sköts
uteslutande på EU-nivå.

Den inre marknaden
stärks genom
harmonisering av
standarder och
strängare tillsyn,
handelsfrågor sköts
uteslutande på EU-nivå.

Begränsat samarbete
inom euroområdet.

Samma som om man
fortsätter som förut,
utom för en grupp
länder som fördjupar
samarbetet när det
gäller skatter och sociala
standarder.

Flera åtgärder vidtas för
att konsolidera euroområdet och säkerställa
dess stabilitet, EU-27
vidtar färre åtgärder
inom sysselsättning och
socialpolitik.

En ekonomisk, finansiell och finanspolitisk
union skapas i enlighet
med de fem ordförandenas rapport från
juni 2015.

Inga gemensamma
regler om migration
eller asyl, samordningen
av säkerhetsfrågor
sköts bilateralt, mer
systematiska kontroller
vid de inre gränserna.

Samma som om man
fortsätter som förut,
utom för en grupp
länder som fördjupar
samarbetet när det
gäller säkerhet och
rättsliga frågor.

Systematiskt samarbete
kring gränsförvaltning,
asylpolitik och åtgärder
mot terrorism.

Samma som om man
gör mindre men mer
effektivt, systematiskt
samarbete kring
gränsförvaltning,
asylpolitik och åtgärder
mot terrorism.

EU talar med en röst i
utrikespolitiska frågor,
samma som om man
gör mindre men mer
effektivt, en europeisk
försvarsunion.

Ekonomiska och
Monetära Unionen

Göra mindre
men göra det
effektivare

Euroområdets funktion
förbättras stegvis.

Schengen, migration
och säkerhet

Se som vill ha
mer gör mer

Gradvis utökat samarbete kring förvaltningen
av de yttre gränserna,
det tas ett steg närmare
ett gemensamt asylsystem, samordningen
förbättras i säkerhetsfrågor.

Utrikespolitik
och försvar

Enbart den inre
marknaden

Utrikespolitiska frågor
Framsteg görs när det
sköts från fall till fall
gäller att tala med en
av medlemsländerna,
röst inom utrikespolitikFörsvarssamarbetet
en, närmare samarbete i
sker inom Nato eller
försvarsfrågor.
bilateralt.

Samma som om man
fortsätter som förut,
utom för en grupp
länder som fördjupar
försvarssamarbetet,
med fokus på militär
samordning och gemensam utrustning.

EU talar med en röst i
frågor där unionen har
en starkare roll än förut,
en europeisk försvarsunion.

EU:s budget

Fortsätta som
förut

Delvis moderniserad
budget som anpassats
till de reformer som
EU-27 enats om.

Nytt fokus där endast
de funktioner som är
nödvändiga för den inre
marknaden finansieras.

Samma som om
man fortsätter som
förut, men en del
medlemsländer bidrar
med ytterligare medel
på de områden där de
beslutar att göra mer.

Budgeten moderniseras
och utökas avsevärt,
Budgeten ses över
backas upp med
avsevärt för att anpassas
egna medel, det finns
till de nya prioriteringar
en finanspolitisk
EU-27 enats om.
stabiliseringsfunktion
inom euroområdet.

Förmåga att nå resultat

Inre marknaden
och hande

De fem scenarierna: policyöversikt

En positiv agenda för
åtgärder ger konkreta
resultat, beslutsfattandet
är komplicerat och svårt
att förstå, förmågan att
nå resultat motsvarar
inte alltid förväntningarna.

Beslutsfattandet kan
vara lättare att förstå
men möjligheterna att
agera kollektivt är begränsade, frågor av gemensamt intresse måste
ofta lösas bilateralt.

Samma som om man
fortsätter som förut,
en positiv agenda för
åtgärder som vidtas av
EU-27 ger resultat, vissa grupper uppnår mer
tillsammans på vissa
områden, beslutsfattandet blir mer komplicerat.

Till en början svårt att
enas om vilka uppgifter
ska prioriteras och vilka
som ska släppas, men
när det är gjort kan
beslutsfattandet vara
lättare att förstå, och
EU kan agera snabbare
och mer beslutsamt där
unionen har en större
roll.
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Beslut kan fattas
snabbare och tillsynen är strängare på
alla områden, frågor
om ansvarsskyldighet
uppstår för vissa som
anser att EU har tagit
över för mycket makt
från medlemsländerna.
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Ändrad arbetsordning
Förslag till beslut
1. Strukturfondspartnerskapet godkänner förslaget till ändrad arbetsordning.

Bakgrund
Det regionala strukturfondsprogrammet i Västsverige (ERUF) behöver få fler ansökningar till
programmet. Den förvaltande myndigheten har därför föreslagit en snabbare ansöknings- och
beslutsprocess för förstudier. ERUF-programmet kan bekosta 40 % av en förstudie, med
minst 100 000 kronor och maximalt 400 000 kronor.
Förslaget till ändrad arbetsordning innehåller följande tillägg till arbetsordningen på sidan 4:
”Beslut om förstudie inom det regionala strukturfondsprogrammet
En ansökan om förstudie kan lämnas in utanför en ordinarie utlysning och prioriteras av
ordföranden. Beslutet ska föregås av ett samråd med ansvarigt utvecklingsorgan i fråga om
projektens överensstämmelse med det regionala utvecklingsarbetet i berört län. Prioriterade
förstudier redovisas vid nästkommande mötestillfälle för strukturfondspartnerskapet”
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Arbetsordning för strukturfondspartnerskapet i Västsverige
Inledning
Denna arbetsordning reglerar strukturfondspartnerskapets organisation och verksamhet.
Strukturfondspartnerskapet fastställer sin egen arbetsordning. Arbetsordningen ses över en
gång om året.
Enligt lagen (SFS 2014:479) om strukturfondspartnerskap följer att det inom det
geografiska området för varje regionalt strukturfondsprogram och motsvarande regional
handlingsplan för socialfondsprogrammet ska bildas ett gemensamt strukturfondspartnerskap. Genom detta säkerställs ett regionalt inflytande över genomförandet av
programmen.
Den samlade organisationen ska underlätta för gemensamma nationella och regionala
prioriteringar mellan regional utvecklingspolitik, arbetsmarknadspolitik och EU:s
sammanhållningspolitik.
Verksamhetsområdet omfattar NUTS II-regionen Västsverige som består av länen
Halland och Västra Götaland. Region Halland och Västra Götalandsregionen har ansvar
för de regionala utvecklingsfrågorna i respektive län.
Strukturfondspartnerskapet har i sitt arbete att utgå från svensk lagstiftning, EU:s
förordningar och de olika programdokumenten.
Sammansättning och organisation
Regeringen utser ordföranden för strukturfondspartnerskapet. Ordföranden utser övriga
ledamöter i strukturfondspartnerskapet, inklusive en ersättare för ordföranden, efter ett
nomineringsförfarande och enligt de grunder som regeringen bestämmer.
Strukturfondspartnerskapet ska bestå av 23 ledamöter. Strukturfondspartnerskapet ska vara
sammansatt av förtroendevalda representanter för kommuner och landsting i Västra Götalands
län och Hallands län, företrädare för arbetsmarknadens organisationer, berörda
intresseorganisationer, näringsliv, föreningar, samt arbetsförmedlingen, försäkringskassan,
länsstyrelsen och universitet/högskola. Antalet förtroendevalda representanter för kommuner
och landsting ska överstiga antalet övriga ledamöter.
När ledamöterna utses eftersträvas en balanserad representation mellan kvinnor och män.
Om en ledamot vill avsäga sig sitt uppdrag, ska ledamoten meddela detta skriftligt.
Ordföranden inhämtar förslag till ny ledamot inom den berörda nomineringskretsen och
beslutar därefter om ny ledamot.
Adjungerade ledamöter kan utses av ordföranden.
Strukturfondspartnerskapet är organisatoriskt fristående från de förvaltande myndigheterna.
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Sekretariat
Västra Götalandsregionen ansvarar för sekretariat samt övrigt administrativt stöd för
partnerskapets arbete.
Strukturfondspartnerskapets ordförande utser sekreteraren.
Sekreteraren upprättar förslag till yttrande över de ansökningar som har beretts av de
förvaltande myndigheterna. Sekreteraren ska, efter samråd med ordföranden, upprätta förslag
till dagordning för möten, sammankalla partnerskapet, samt upprätta protokoll från möten.
Sekreteraren ska i övrigt stödja ordföranden i dennes uppdrag att leda strukturfondspartnerskapets arbete.
Förvaltande och attesterande myndigheter
Tillväxtverket (TVV) är förvaltningsmyndighet och attesterande/utbetalande myndighet för
det regionala strukturfondsprogrammet. Svenska ESF - rådet har motsvarande uppgifter för
det nationella socialfondsprogrammet.
Myndigheterna verkar genom sina regionala kontor, vilka är samlokaliserade i Göteborg.
Ansvariga vid de regionala kontoren är enhetschefen för TVV respektive regionchefen för
Svenska ESF-rådet.
Fondsamordningsgrupp
För att stimulera stärkt regional samverkan och samordning mellan regionalfonden,
socialfonden, landsbygdsfonden och havs- och fiskerifonden finns en särskild
fondsamordningsgrupp bestående av ledande representanter för berörda
förvaltningsmyndigheter samt de regionalt utvecklingsansvariga länsorganen. I gruppen ingår
strukturfondspartnerskapets sekreterare.
Verksamhet
Strukturfondspartnerskapet ska inom målet investering för tillväxt och sysselsättning yttra sig
över vilka ansökningar som ska prioriteras bland dem som godkänts av förvaltande
myndigheterna för det berörda strukturfondsprogrammet. Strukturfondspartnerskapets
yttrande är bindande i förvaltningsmyndigheternas fortsatta handläggning. Partnerskapet tar
inte ställning till enskilda delar av projekten. Strukturfondspartnerskapets yttrande ska
innehålla motivering till beslutet.
I de fall ansökan om stöd avser ett projekt inom det regionala strukturfondsprogrammet eller
den regionala handlingsplanen för socialfondsprogrammet, ska strukturfondspartnerskapet,
enligt lagen (SFS 2014:479) om strukturfondspartnerskap, samråda med ansvarigt
utvecklingsorgan (Västra Götalandsregionen och Region Halland) i fråga om projektens
överensstämmelse med det regionala utvecklingsarbetet i berört län.
För integrerade territoriella investeringar för hållbar stadsutveckling (Rådets förordning (EU)
1301/2013 artikel 7) ska strukturfondspartnerskapet samråda med Göteborgs Stad om
projektets överensstämmelse med den sektorsövergripande integrerade planen.
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Strukturfondspartnerskapet ska följa de urvalskriterier och andra riktlinjer som beslutats av
övervakningskommittéerna.
Inriktning och innehåll i utlysningar föreslås i fondsamordningsgruppen. Härefter sker samråd
om inriktning och innehåll i utlysningar med strukturfondspartnerskapet.
Förvaltande myndigheterna beslutar därefter om innehåll och inriktning i utlysningar av
ansökningar om strukturfondsmedel.
De länsansvariga utvecklingsorganen svarar för att aktörer i respektive län involveras i
genomförandet av det regionala strukturfondsprogrammet. Utvecklingsorganen bestämmer
själva om formerna för hur det ska ske.
För integrerade territoriella investeringar för hållbar stadsutveckling i det regionala
strukturfondsprogrammet inom Göteborgs Stad utgör den sektorsövergripande integrerade
planen underlag för stadens insatser.

ARBETSFORMER
Möten
Strukturfondspartnerskapet bör sammanträda minst tre gånger per år. Sammanträdesdatum
ska normalt fastställas för ett helt kalenderår i sänder. Ordföranden kan, när så erfordras, fatta
beslut om att kalla till sammanträden utöver dem som finns fastställda i den årliga
sammanträdesplanen.
Mötestidpunkter fastställs på ett sådant sätt att en ansökan om stöd ska kunna prioriteras,
beslutas och expedieras inom fyra månader från det att en utlysning har stängt.
Dagordning och möteshandlingar ska vara ledamot tillhanda minst sju arbetsdagar före mötet
om det inte föreligger särskilda omständigheter.
Protokoll upprättas av strukturfondspartnerskapets sekreterare och justeras av ordföranden
samt en på mötet utsedd justeringsperson. Partnerskapet kan besluta att en paragraf i
protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafens lydelse bör då redovisas skriftligen innan den
blir justerad.
En strävan ska vara att förlägga mötena till de olika delregionerna inom programområdet och
att därvid kombinera mötena med projektbesök.
Närvarorätt
Utöver ledamöter, adjungerade ledamöter, sekretariatet för strukturfondspartnerskapet och
förvaltande myndigheter, så har företrädare för de utvecklingsansvariga organen samt
regeringskansliet (Näringsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) närvarorätt med
en tjänsteman vardera.
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Beslutsprocess
För att Strukturfondspartnerskapet ska vara beslutför och kunna yttra sig över vilka
ansökningar som ska prioriteras, ska ordföranden eller dennes ersättare och minst hälften av
övriga ledamöter vara närvarande.
Strukturfondspartnerskapets yttrande kräver enhällighet.
Strukturfondspartnerskapet har rätt att anlita den expertis som bedöms nödvändig för att
prioritera mellan ansökningar.
De förvaltande myndigheterna avgör när en ansökan är färdigberedd för prioritering i
strukturfondspartnerskapet.
De förvaltande myndigheterna har enligt förordningarna rätt att besluta om avslag på ansökan
om denna inte fyller de krav som ställs. Avslag ska alltid rapporteras i efterskott till
strukturfondspartnerskapet.
Löpande administrativa beslut i pågående ärenden handläggs av de förvaltande
myndigheterna. Exempel på sådana beslut är mindre ändringar av projektens innehåll, ändrad
kostnadsbudget inom ramen för den beslutade och ändringar av projektens tidsplan.
De förvaltande myndigheterna ska kontinuerligt förse strukturfondspartnerskapet med dels en
redovisning av medelsanvändningen i programmet, dels budget för kvarstående
beslutsutrymme. De förvaltande myndigheterna ska därutöver informera om administrativa
beslut av betydelse för strukturfondspartnerskapets beslutsfattande.
Beslut enligt skriftlig procedur
En ansökan som måste prioriteras före nästa möte med strukturfondspartnerskapet kan på
ordförandens initiativ föreläggas partnerskapet för beslut enligt skriftlig procedur.
Ledamöterna ska ha sju arbetsdagar för att besvara prioriteringsförslaget. Efter det att
perioden har löpt ut ska sekretariatet utan dröjsmål informera strukturfondspartnerskapet
huruvida förslaget har bifallits eller inte.
Jävsregler
Bestämmelserna om jäv i 11 och 12 § § förvaltningslagen (1986:223) ska tillämpas av
strukturfondspartnerskapet.
Om både ordföranden och dennes ersättare är jäviga i samma ärende ska strukturfondspartnerskapet utse en annan ledamot att fullgöra ordförandens uppgifter i detta ärende.
Jäv ska anmälas innan mötet.
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Berednings- och arbetsgrupper
Inför samrådet med de länsansvariga utvecklingsorganen (Västra Götalandsregionen och
Region Halland) och Göteborgs Stad kan tillsättas en eller flera grupper med experter för att
bereda prioriteringsunderlag och för andra uppgifter som sekretariatet tilldelat dem. En sådan
grupp biträder partnerskapets sekreterare med underlag för prioriteringarna inklusive
bedömning av om ansökningar om stöd är i linje med de prioriteringar som regionen gjort i
den regionala tillväxtstrategin respektive Göteborgs Stads sektorsövergripande integrerade
plan för stadsutveckling.
Arbetsgrupper inom strukturfondspartnerskapet kan tillsättas för vissa frågor av betydelse för
programmets genomförande.
Eventuella berednings- och arbetsgrupper har inte beslutanderätt.
Ersättningsfrågor
Enligt Regeringens beslut (2015-04-30; N2015/3781ESR) utgår ersättning för ledamöter i
strukturfondspartnerskap motsvarande kategori C enligt förordningen (SFS 1992:1299) om
ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. Ersättning till ordföranden
utgår med 18 000 kronor per år.
För mistade avlöningsförmåner m.m. tillämpas reglerna enligt 7 § i nämnda förordning.
Ledamöterna har reseförmåner enligt förordningen (SFS 1981:1265) om reseförmåner i
statliga uppdrag.
Bestämmelserna tillämpas inte på ledamot med statlig anställning som företräder sin
myndighet i strukturfondspartnerskapet.
Arvoden och övriga ersättningar betalas ut av förvaltningsmyndigheten Tillväxtverket/ESFrådet. Reseräkningar m.m. sänds till sekretariatet för strukturfondspartnerskapet.
Kontakt med strukturfondspartnerskapet sekretariat
Ledamot ska vid ändring av adress- eller namnuppgifter meddela detta till
strukturfondspartnerskapets sekretariat.
Korrespondens adresseras till följande adress:
Sekretariatet för Strukturfondspartnerskapet i Västsverige
Västra Götalandsregionen
Regionens Hus
462 80 VÄNERSBORG
Telefon: 010-4410584
E-post: cecilia.v.nilsson@vgregion.se
Sekreterare: Cecilia Nilsson
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Styrande dokument
Strukturfondspartnerskapets arbete styrs huvudsakligen av Lag (SFS 2014:479) om
strukturfondspartnerskap och förordning (SFS 2014:1383) om förvaltning av EU:s
strukturfonder.
I genomförandet är följande dokument gällande perioden 2014-2020 styrande för
strukturfondspartnerskapets prioriteringar:
- Regionalt strukturfondsprogram för Europeiska regionala utvecklingsfonden
- Nationellt strukturfondsprogram för Europeiska socialfonden samt regional handlingsplan
för europeiska socialfonden
- För Göteborgs Stad och särskilda satsningar för hållbar stadsutveckling: Integrerade
sektorsövergripande planen för Göteborg
Grundläggande bestämmelser om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och
från Europeiska socialfonden finns i:
-

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

Bilaga 4

Bilaga 1

Beslut

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

Beslutfattare: Helena Starfelt
Övriga som varit med vid den slutliga handläggningen: Thanos Pinakas, Isabella Fält
Programområde: Västsverige
Ansökningsomgång: 2017:1
2017-05-11

Motivering till beslut

Den förvaltande myndigheten ska enligt 2 kap 8§ förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s
strukturfonder kontrollera att ansökan avser stöd som är förenligt med det berörda
strukturfondsprogrammet samt med tillämpliga nationella och gemenskapsrättsliga bestämmelser.

Beslut

Förvaltande myndighet finner att nedan angivna ansökningar avser stöd som är förenligt med det
berörda strukturfondsprogrammet 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 8§ förordningen (2014:1383) om förvaltning
av EU:s strukturfonder överlämnas till strukturfondspartnerskapet för yttrande om prioritering.
Projekt som enligt detta beslut överlämnas för yttrande om prioritering till
Strukturfondspartnerskapet i Västsverige:
Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation
ÄrendeID

Projektägare

Projektnamn

20201293

Göteborgs Universitet

Innovationsarena Idrott, Teknik och Hälsa
(ITH)
Totalt medel insatsområde 1:

Sökt EUstöd (SEK)
9 205 929

Föredragande/
Handläggare
Isabella Fält

9 205 929

Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
ÄrendeID

Projektägare

Projektnamn

20201305

Innovatum AB

20201308

Signerat Halland
Ekonomisk Förening
Inclusive Business
Sweden Ideell Förening
Agroväst Livsmedel AB

ii2.0-SSWS (Innovatum Inkubator 2.0 Space Success for West Sweden)
Hallands matgille

20201312
20201313

Ett starkare Västsverige genom inclusive
business
Smart Agri
Totalt medel insatsområde 2:
Totalt sökt medel:

Sökt EUstöd (SEK)
2 400 000

Föredragande/
Handläggare
Thanos Pinakas

6 000 000

Isabella Fält

933 087

Isabella Fält

3 524 215
12 857 302
22 063 231

Thanos Pinakas
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2016-11-18

EUROPEISKA UNIONEN

Europeiska socialfonden

Överlämnande av projektansökningar till strukturfondspartnerskapet i region
Västsverige för yttrande om prioritering
Region/enhetschef: Aza Ryden
Utlysning: 2017/00069 P01.1 Kompetensförsörjning för livsmedel och gröna näringar
Programområde/mål: Programområde 1 Mål 1.1

Motivering
Den förvaltande myndigheten ska enligt 2 kap. 8 § förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s
strukturfonder kontrollera att ansökan avser stöd som är förenligt med det berörda
strukturfondsprogrammet samt med tillämpliga unionsrättsliga och nationella bestämmelser.
Förvaltande myndighet finner att nedan angivna ansökningar avser stöd som är förenligt med det
berörda strukturfondsprogrammet och med tillämpliga unionsrättsliga och nationella bestämmelser
samt att urvalet av projekt har skett enligt urvalskriterierna för det operativa programmet.
Ansökningarna ska därför enligt 2 kap. 9 § förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s
strukturfonder överlämnas till strukturfondspartnerskapet för yttrande om prioritering.

Projekt som enligt överlämnas för yttrande om prioritering till strukturfondspartnerskapet:
Diarienummer
2017/00188

m

-Svenska
ESF-rådet

Stödsökande
Yrgo, högre
rkesutbildnin

Pro·ektnamn
Kompetens i
Måltidsverksamhet

Svenska ESF-rådet Huvudkontoret

ESF-stöd

Föredra ande

5 702 388

Anna Holmgren

Telefon: 08-579 171 00

Besöksadress: Rosterigrånd 12, 3 tr

Fax: 08-579 171 01

Postadress: Box 47141, 100 74 Stockholm

Webbplats: 1•,ww.esf.se
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2016-11-18

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden

överlämnande av projektansökningar till strukturfondspartnerskapet i region
Västsverige för yttrande om prioritering

·-----------------·

Region/enhetschef: Aza Ryden

Utlysning: 201,00098 P01.2 Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar
. __________
Programområde/mål: Programområde 1 Mål _1_2

Motivering

Den förvaltande myndigheten ska enligt2 kap. 8 § förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s
strukturfonder kontrollera att ansökan avser stöd som är förenligt med det berörda
strukturfondsprogrammet samt med tillämpliga unionsrättsliga och nationella bestämmelser.
Förvaltande myndighet finner att nedan angivna ansökningar avser stöd som är förenligt med det
berörda strukturfondsprogrammet och med tillämpliga unionsrättsliga och nationella bestämmelser
samt att urvalet av projekt har skett enligt urvalskriterierna för det operativa programmet.
Ansökningarna ska därför enligt 2 kap. 9 § förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s
strukturfonder överlämnas till strukturfondspartnerskapet för yttrande om prioritering.
Projekt som enligt överlämnas för yttrande om prioritering till strukturfondspartnerskapet:

Diarienummer
2017/00173

Stödsökande

Göteborgsregionens
Kommunalförbund (GR)
Utbildningsförvaltnlngen,

2017/00169

� Svenska
- ESF-rådet

Område stadsgemensamt

Proiektnamn

ESF-stöd

Föredraaande

GR SAMSYV: Allas ansvar

2 817 124

Anna Holmgren

På lika villkor

2 556 882

Anna Holmgren

Svenska ESF-rådet Huvudkontoret

Telefon: 08-579 171 oo

Besöksadress: Rosterigränd 12, 3 tr

Fax: 08-579 171 01

Postadress: Box 47141, 100 74 Stockholm

Webbplats: www.esf.se

*
** **
*
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2016-11-18

EUROPEISKA UNIONEN

Europeiska socialfonden

Överlämnande av projektansökningar till strukturfondspartnerskapet i region
Västsverige för yttrande om prioritering
Region/enhetschef: Aza Ryden
Utlysning: 2017/0068 P02.3 Öka övergång till arbete- livsmedel och gröna näringar
Programområde/mål: Programområde 2 Mål 2.3

Motivering
Den förvaltande myndigheten ska enligt 2 kap. 8 § förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s
strukturfonder kontrollera att ansökan avser stöd som är förenligt med det berörda
strukturfondsprogrammet samt med tillämpliga unionsrättsliga och nationella bestämmelser.
Förvaltande myndighet finner att nedan angivna ansökningar avser stöd som är förenligt med det
berörda strukturfondsprogrammet och med tillämpliga unionsrättsliga och nationella bestämmelser
samt att urvalet av projekt har skett enligt urvalskriterierna för det operativa programmet.
Ansökningarna ska därför enligt 2 kap. 9 § förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s
strukturfonder överlämnas till strukturfondspartnerskapet för yttrande om prioritering.
Projekt som enligt överlämnas för yttrande om prioritering till strukturfondspartnerskapet:
Diarienummer
2017/00180
2017/00187

g
ESF-rådet
m Svenska

Stödsökande
Lidköpings kommun
Göteborgs stad, SDF
Östra Göteborg

Proiektnamn
Framtidens
arbetsplats
ReGarden

Svenska ESF-rådet Huvudkontoret

ESF-stöd

Föredraciande

7 589 832

Anna Holmgren

8 566 231 Anna Holmgren

Telefon: 08-579 171 00

Besöksadress: Rosterigrånd 12, 3 tr

Fax: 08-579 171 01

Postadress: Box 47141, 100 74 Stockholm

Webbplats: www.esf.se
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Projekt som fått avslag eller återtagits

2017-05-11

Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation
ÄrendeID
20201317

Projektägare

Projektnamn

Göteborgs Universitet

Swedish Centre for Ocean Observing
Technology - SCOOT
Totalt medel insatsområde 1:

Sökt EU-stöd
(SEK)
15 879 527
15 879 527

Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
ÄrendeID
20201311

Projektägare

Projektnamn

Entreprenörsarenan
Bohuslän Ideell
förening

Tjänstedynamik Fyrbodal

Totalt medel insatsområde 2:
Totalt sökt medel:

Sökt EU-stöd
(SEK)
651 373

651 373
16 530 900

Programområde

Särskilt
mål

Dnr
Stödärende

Projektnamn

Organisationsnamn

Startdatum
projekt

Slutdatum
projekt

ESF-stöd totalt

Summa
Medfinansierin
stödberättigande
g från projektet
kostnader

7 443 499

2 483 660

2017/00069: Kompetensförsörjning livsmedel och gröna näringar
PO1

1.1

2017/00183

PO1

1.1

2017/00189

PO1

1.1

2017/00184

Med smak för
kunskap
Rådgivning
SmartAgri

SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut

2017-10-01

2019-10-01

Agroväst Livsmedel AB

2017-09-01

2019-08-31

4 104 309

1 367 906

5 472 215

AUL

Lokalproducerat i Väst AB

2017-09-01

2019-09-01

646 043

225 893

871 936

2020-08-31

4 622 392

2 298 040

6 920 432

9 927 159

2017/00068: Öka övergångarna till arbete - livsmedel och gröna näringar
PO2

2.3

2017/00186
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Regionalt resurscentra för
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Bilaga 6
EU-programmet Västsverige
Utlysning 2017:1 för EU-programmet (regionalt strukturfondsprogram)
Västsverige är öppen för ansökningar.
De övergripande målsättningarna för Västsveriges regionala strukturfondsprogram för
investeringar i tillväxt och sysselsättning är att:
•

stärka små och medelstora företags konkurrenskraft

•
•

bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi
främja en hållbar stadsutveckling

För att uppnå målen finns tre insatsområden med olika inriktningar. Målgruppen är små
och medelstora företag.
Läs programmet här, i kortversion eller i sin helhet.

1)Vem kan söka?
Ni som soker stod ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrattslig.
•

En offentligrattslig juridisk person kan till exempel vara universitet och
hogskolor, regionforbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter.

•

Exempel pa privat juridisk person ar aktiebolag eller ideella och ekonomiska
foreningar.

Enskilda naringsidkare och privatpersoner kan inte ansoka om stodet.

2)För vad kan vi söka?
Det är möjligt att söka stöd inom programmets samtliga tre insatsområden.
•

Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation, är öppet för ansökningar under ansökningsomgången.

•

Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag, är öppet för
ansökningar under ansökningsomgången. Det är inte möjligt att söka stöd för
projekt inom finansiella instrument.

•

Insatsområde 3: Innovation för en koldioxidsnål ekonomi är helt öppet för ansökningar under ansökningsomgången.
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•

Ansökningsomgången är inte öppen för ansökningar inom hållbar stadsutveckling kopplat till integrerade territoriella investeringar.

Ansökningar kopplade till styrkeområdet Livsmedel och gröna näringar beaktas särskilt.

3)När kan vi söka?
Ansökningsomgången är öppen: 15 december 2016 - 15 februari 2017, kl. 19.00
Prioritering sker: onsdagen den 2 juni 2017.
Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås.

4)Vad är viktigt att veta?
Innan ni skickar in er ansokan om stod behover ni ta del av information under avsnittet
Planera/Grundlaggande forutsattningar i Handbok for EU-projekt:
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-euprojekt/planera/grundlaggande-forutsattningar.html

5)Vilka krav, villkor eller andra regler finns?
EU-programmen styrs framst av foljande dokument:
• Europaparlamentets och radets forordning 1301/2013
• Europaparlamentets och radets forordning 1303/2013
• Svenska regeringens forordning om forvaltning av EU:s strukturfonder,
SFS 2014:1383
De styrande dokumenten kompletteras av Tillvaxtverkets foreskrifter.
Ga till sidan for de styrande dokumenten https://tillvaxtverket.se/euprogram/styrande-dokument.html
For er som sokande och eventuell stodmottagare finns en Handbok for EU-projekt som
stod i arbetet med projektet. Handboken kompletteras kontinuerligt.
Handbok for EU-projekt: https://tillvaxtverket.se/euhandbok

6)Hur länge kan projektet pågå?
•
•
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Första möjliga dagen för projektstart är det datum då ansökan kommer in till
Tillväxtverkets kontor i Göteborg.
Projektet kan som längst pågå i 36 månader med tillägg för 4 månaders
avslutsarbete, totalt 40 månader.

Tillväxtverket

7)Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?
•
•

Ert projekt kan fa hogst 40 procent i medfinansiering genom Tillvaxtverket.
Resterande stod ska utgoras av offentliga och/eller privata medel.
Forstudier kan maximalt fa 400 000 kronor i stod.

8)Hur ansöker vi?
Ni ska gora er ansokan via den elektroniska tjansten Min ansokan:
https://www.minansokan.se/tvv_nyps_web/public/start.xhtml
Las mer om Min ansokan och de fragor och omraden som ansokan innehaller pa sidan
Att skriva en ansokan: https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-ochvagledningar/handbok-for-eu-projekt/ansoka/att-skriva-en-ansokan.html
Innan ni lämnar in er ansökan
Las mer om vad ni behover veta, om anvandarkonto och om E-legitimation, innan ni
lamnar in er ansokan: https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-ochvagledningar/handbok-for-eu-projekt/ansoka/innan-ni-skickar-er-ansokan.html

9)Hur handläggs och beslutas vår ansökan?
Tillvaxtverket bedomer om en ansokan uppfyller kraven som anges i Tillvaxtverkets
forordningar, lagar och foreskrifter samt i anvisningar i Handbok for EU-projekt:
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-euprojekt.html
Tillvaxtverket bedomer aven om inriktningen i er ansokan passar in i aktuellt program
och utifran sa kallade urvalskriterier. Urvalskriterierna finns beskrivna i Handbok for
EU-projekt : https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbokfor-eu-projekt/planera/grundlaggande-forutsattningar/urvalskriterier.html
Ni som sokande kommer att kontaktas av handlaggare pa Tillvaxtverket under tiden er
ansokan handlaggs.

Prioritering och beslut
Ansokningar som Tillvaxtverket bedomer uppfyller kraven tas upp for prioritering av
Strukturfondspartnerskapet for Vastsverige vid deras mote den 2 juni 2017.
Om er ansokan inte kommer att lyftas till prioriteringsmotet far ni besked om det fran
Tillvaxtverket.
Vid prioritering av ansokningar anvander Strukturfondspartnerskapet sa kallade
principer for urval av insatser. Las mer om vilka de ar i aktuellt program.
Nar protokollet fran prioriteringsmotet ar justerat fattar Tillvaxtverket beslut enligt
prioriteringarna.

10)Kontakt
Hör gärna av er till oss på kontoret i Göteborg inför ansökan, så kan vi ge er feedback på
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ert framtida projekt. Det är bra att utgå från frågorna i mallen för beskrivning och
projektidé.
Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverkets kontor i Västsverige. Kontaktuppgifter hittar ni på följande länk: Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor i
Västsverige.
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Europeiska socialfonden
stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar
kompetensutveckling

Utlysning för Västsverige – Kompetensförsörjning
för livsmedel och gröna näringar
Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 1, Kompetensförsörjning, mål 1.1, Stärka
kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos personer som står långt från
arbetsmarknaden, i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilda arbetsplatsens behov.
Svenska ESF-rådet utlyser 25 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i region Västsverige
(Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 25 procent.
I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet ett fåtal sammanhållna projekt som involverar flera
arbetsplatser och arbetar med kompetensförsörjning för anställda kvinnor och män inom livsmedel och
gröna näringar. Förväntade effekter av projekten är att individer verksamma inom livsmedel och gröna
näringar stärker sin ställning på arbetsmarknaden och att individer ur målgruppen för programområde 2
närmar sig eller tar sig in på arbetsmarknaden.
Målgrupp: Anställda, företagare och övriga verksamma inom livsmedel och gröna näringar. I
utlysningen ställs krav på att målgrupperna inom programområde 2 ska inkluderas.
Utlysningen pågår mellan 1 februari 2017 och 16 mars 2017. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista
ansökningsdagen. Projekten kan starta tidigast 1 september 2017 och senast 1 november 2017.
Maximal projekttid är 2 år.

Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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Socialfonden
Det svenska operativa programmet för Socialfonden 2014-2020 genomförs som en del av Europa
2020-strategin, det vill säga EU:s strategi för smart, inkluderande och hållbar tillväxt. Fondmedlen
ska användas till att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till
Europa 2020-strategins uppfyllande. Det svenska operativa programmet för Socialfonden
genomförs i åtta regioner, var och en av dessa har egna regionala handlingsplaner. Den regionala
planen för Västsverige baseras på de regionala utvecklingsstrategierna för Västra Götalands län
och Hallands län.
Bakgrund till utlysningen
Det nationella socialfondsprogrammet anger att investeringar i utbildning och
kompetensutveckling är viktigt för framtida konkurrenskraft och välfärd. Genom
kompetensutveckling kan individens ställning på arbetsmarknaden stärkas. Kompetensutveckling
kan även bidra till att förutsättningarna förbättras för rörligheten mellan yrken och branscher och
att möjligheterna för individen att stanna kvar längre i arbetslivet ökar. Insatser behövs således för
att höja den grundläggande kunskapsnivån för redan anställda och rusta dem för ett föränderligt
arbetsliv.
Aktuell utlysning genomförs inom ramen för det nationella socialfondsprogrammet inom
programområde 1 Kompetensförsörjning, mål 1.1 Stärka kompetensen hos i huvudsak
sysselsatta kvinnor och män, men även personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, i enlighet
med arbetsmarknadens och den enskilde arbetsplatsens behov. Investeringar i att stärka
kompetensen hos individer i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilda arbetsplatsens
behov genomförs inom investeringsprioriteringen 10.3.
Den regionala handlingsplanen för Socialfonden i Västsverige redogör för sex utvecklingsbehov i
regionen. Ett av dessa utvecklingsbehov är att möta omställningsbehoven på arbetsmarknaden.
Internationell konkurrens och teknisk utveckling förändrar ständigt företagens förutsättningar och
individer och företag måste således anpassa sig. För att möta omställningsbehoven på
arbetsmarknaden prioriteras i den regionala handlingsplanen följande; möjligheterna för små och
medelstora företag att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning, möjligheter för sysselsatta i
små och medelstora företag att kompetensutvecklas samt ökad rörlighet på arbetsmarknaden
genom tillgång till livslångt lärande för anställda. För mer information om bakgrunden se regional
handlingsplan för Västsverige, avsnitt 2.1 Utvecklingsbehov.
Tillväxtstrategierna för Västsverige pekar ut livsmedel och gröna näringar som ett prioriterat
området. I ”Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) 2014-2020” anges att
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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ett aktivt utvecklingsarbete ska bedrivas inom området livsmedel/gröna näringar inom Västra
Götalandsregionen. Likaså i ”Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020” beskrivs grön tillväxt som ett
av tre utpekade styrkeområden för Region Halland, dvs. områden i regionen där det finns särskilt
goda förutsättningar för utveckling och tillväxt. Kompetensutveckling av personal inom livsmedel
och gröna näringar bidrar således till att uppfylla tillväxtstrategierna.
Inom Västra Götalandsregionen och Region Halland finns program framtagna för arbetet inom
livsmedel och gröna näringar. Enligt Västra Götalandsregionens program för livsmedel och gröna
näringar 2017-2020 står livsmedelsförsörjningen inför stora utmaningar. Efterfrågan på livsmedel
kommer att öka och det kommer behövas effektiviseringar och omställningar av produktion,
förädlingsprocesser och förändrade konsumtionsvanor för att klara livsmedelsförsörjningen. Det
finns också behov av att möta framtida utmaningar och stärka företagens konkurrenskraft. Därför
är det viktigt att öka sysselsättningen med fokus på kompetensförsörjning, branschens attraktivitet
och utveckling av små och medelstora företag.
Jordbruk, livsmedels- och dryckestillverkning, fiske, partihandel med livsmedel och
restaurangverksamhet sysselsatte nästan 44 000 personer i Västra Götaland under 2014, vilket
motsvarade 5,6 % av alla sysselsatta. I Halland är sysselsättningen något högre inom
livsmedelssektorn där den svarar för 7 % av den totala sysselsättningen. Totalt sysselsattes 9600
personer i Halland. Mellan åren 2007 och 2014 har sysselsättningen ökat med 14 % i
livsmedelssektorn i Västra Götaland, varav den största ökningen skett inom privat och offentlig
restaurang. Även i Halland har en sysselsättningsökning skett, främst inom restaurangsektorn.
(Västra Götalandsregionens program för livsmedel och gröna näringar 2017-2020 och
Livsmedelssektorn i Halland, 2016)
Enligt livsmedelsprogrammen för Västsverige är utbildningsnivån inom livsmedelssektorn
generellt låg i jämförelse med genomsnittet i Västra Götaland. I Halland kännetecknas
utbildningsnivån hos de sysselsatta inom livsmedelssektorn av en stor andel med gymnasial
utbildning och en liten andel med eftergymnasial utbildning. Behovet i regionerna av
kompetensutveckling och kompetensförsörjning är stort och det är även viktigt att öka
attraktiviteten inom branschen. Mot bakgrund av ovanstående kan konstateras att i såväl Halland
som Västra Götaland är satsningar på kompetensförsörjning angeläget.
Aktuell utlysning vänder sig till aktörer verksamma inom den privata, offentliga och/eller ideella
sektorn inom livsmedel och gröna näringar. För privata sektorn prioriteras små och medelstora
företag. Med små och medelstora företag avses verksamheter med upp till 250 sysselsatta och
med en maximal omsättning om 50 miljoner Euro eller balansomslutning om 43 miljoner Euro.
Projekt inom aktuell utlysning ska bedrivas i region Västsverige, som omfattas av Västra
Götalands och Hallands län. Tänkta deltagare är individer som är sysselsatta i branscher som
inkluderas i livsmedel och gröna näringar. I utlysningen efterfrågas projekt med
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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kompetensutvecklingsinsatser som bidrar till att höja den grundläggande utbildningsnivån hos
sysselsatta med en svag ställning på arbetsmarknaden.
Verksamheterna inom livsmedel och gröna näringar har även potential att bidra till att fler får
meningsfulla jobb i hela regionen. I denna utlysning ställs krav på att projekten har deltagare ur
målgrupperna i programområde 2. Det kan dock röra sig om ett mindre antal deltagare. Deltagare
ur målgrupperna för programområde 2 utgörs av unga (15-24 år), långtidsarbetslösa (mer än 12
månader), sjukskrivna och nyanlända.
Förväntade resultat och effekter av projekten
Svenska ESF-rådet efterfrågar i denna utlysning ett fåtal sammanhållna projekt som involverar
flera arbetsplatser inom livsmedel och gröna näringar i region Västsverige. Avsikten är att genom
insatser för individer stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Syftet är också att bidra till att
livsmedelsbranschen och gröna näringar får tillgång till den kompetens som behövs inför
kommande rekryteringsbehov och omställningar på arbetsmarknaden.
Förväntade resultat och effekter av denna utlysning är:
-

Stärkt ställning på arbetsmarknaden genom kompetensutveckling för deltagande kvinnor
och män

-

Att deltagande individer ur målgruppen i programområde 2 erbjuds nya vägar in på
arbetsmarknaden

-

Ökad attraktivitet för branscherna inom livsmedel och gröna näringar

I utlysningen ställs krav på att målgrupper inom programområde 2 ska inkluderas. Genom att
erbjuda deltagare från målgrupperna inom programområde 2 möjlighet att delta i
kompetensutveckling och lärande på arbetsplatsen kan de få arbetslivserfarenhet, referenser och
tillgång till nätverk. För deltagande verksamheter kan det innebära att tillgången på arbetskraft
med efterfrågad kompetens ökar.
I ansökan ska anges mål för antal deltagare (även för deltagare från programområde 2).
Sökanden ska säkerställa att en jämställd fördelning av medel och insatser görs för kvinnor och
män.
Projektet ska ha resultatfokus med ett tydligt beskrivet samband mellan problem- och
behovsanalys kopplat till målgruppen, resurser, aktiviteter, resultat och effekter och där de
horisontella principerna aktivt är integrerade i projektets alla delar. På detta sätt ska projektets
förutsättningar att nå förväntade resultat som bidrar till utlysningens mål och effekter synliggöras.
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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Resultatbaserat arbetssätt
Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat
En viktig del i att driva projekt är att säkra resultaten och de intentioner som fanns vid projektets
start. Därför har nya krav under nuvarande programperiod, 2014-2020, ställts på att Svenska
ESF-rådet skapar förutsättningar för projekt att nå förväntade resultat. Projekten ska också kunna
redovisa vilka resultat som nås. Utifrån det har myndigheten beslutat att införa ett resultatbaserat
arbetssätt (RBM, Result Based Management).
Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Därför ska sökanden i samband
med ansökan ta fram en förändringsteori som biläggs ansökan. Mall för förändringsteori
Vad innebär det att arbeta resultatbaserat?
Att arbeta resultatbaserat innebär, förutom att definiera vilka förändringar man vill uppnå med
insatserna (projekten), att kontinuerligt under projektets gång följa upp och utvärdera insatser för
att lära av dem. Förenklat kan man säga att resultatbaserat arbetssätt är att alltid agera och fatta
beslut utifrån tillgänglig information för att skapa bättre möjligheter att nå önskade resultat.
Hänvisning till stöddokument: Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat - att
arbeta resultatbaserat
Horisontella principer

Hållbar utveckling genom horisontella principer
De horisontella principerna om lika möjligheter och icke-diskriminering, tillgänglighet och
jämställdhet har en dubbel funktion. Dels ska de bidra till en breddad syn på kompetens hos
arbetsgivare och främjandeaktörer, dels fungerar de som krav på genomförandet av projekten i
syfte att säkerställa att vissa grupper inte exkluderas.

Jämställdhet
Socialfondsprojekt ska främja jämställdhet med utgångspunkt i programmets mål, målgrupper och
prioriteringar. Detta görs genom att projektet har jämställdhetskompetens internt eller genom
externt stöd, en jämställdhetsanalys ingår i projektets problem- och behovsbeskrivning, aktiviteter
i projektet beaktar jämställdhetsperspektivet i enlighet med analysen och att jämställdhetsEuropeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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perspektivet finns med i utvärderingen av projektet. Målet är att projekten främjar
jämställdhetsperspektivet i sin verksamhet genom att kunskap om kvinnors och mäns olika
förutsättningar och villkor på arbetsmarknaden används i analyser och vid genomförande av
projekten.
För att få godkänt på projektansökans jämställdhetsanalys ställer myndigheten följande krav i
enlighet med Standarden för jämställdhetsintegrering:
Analys
1. En jämställdhetsanalys av projektets fokusområde ska ingå i problembeskrivningen där
könsmönster finns beskrivna med kvantitativa och kvalitativa data. Analysen ska göras
med utgångspunkt i de jämställdhetsmål som fastställs utifrån projektets problemområde
och målgrupp. Genom att arbeta utifrån sin kontext ska projekten bidra till att uppnå de
jämställdhetspolitiska målen. Vi rekommenderar metoden 4R som stöd i genomförandet
av analysen.
Mål och indikatorer
2. Projektet ska ange egna jämställdhetsmål som visar hur projektet bidrar till jämställdhet
inom projektets fokusområde.
3. Projektet ska ange förväntade resultat och specificera indikatorer för att kunna följa upp
sina jämställdhetsmål.
Aktiviteter/Genomförande
4. Aktiviteter i genomförandet ska finnas angivna i syfte att lösa de i projektansökan
identifierade jämställdhetsproblemen. Det ska finnas en logisk koppling mellan analys,
mål, aktiviteter, resultat och effekter.
Jämställdhetskompetens
5. Projektet måste ha tillgång till en jämställdhetskompetens, antingen internt eller externt.
Saknas kompetens internt ska Svenska ESF-rådets stödstruktur användas.
Hänvisning till stöddokument: Standard för jämställdhetsintegrering
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Tillgänglighet ska tillämpas som horisontell princip och inriktas på att bidra till förutsättningar för
en mer inkluderande arbetsmarknad som kan öppna möjligheter för fler personer med
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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funktionsnedsättning att få arbete på lika villkor. Målet är att projekten främjar
tillgänglighetsperspektivet i sin verksamhet genom att identifiera och undanröja hinder för
tillgänglighet och på så sätt möjliggöra för kvinnor och män med olika funktionsnedsättningar att
bli delaktiga i projektets insatser.
Lika möjligheter och icke-diskriminering
I svensk lagstiftning finns skydd mot diskriminering som har samband med
diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Det finns också krav på
att arbetsgivare ska vidta aktiva åtgärder för att förhindra diskriminering och främja lika rättigheter
och möjligheter vad gäller kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Det
innebär att det i projekten ska finnas en god kunskap om förekomst av och mekanismer bakom
diskriminering och att denna kunskap används i utformning och genomförande av projekten.
Verksamheterna bör tillämpa rutiner och metoder som främjar lika möjligheter och säkerställer att
diskriminering inte förekommer. Målet är att projekten främjar icke-diskrimineringsperspektivet i
sin verksamhet genom att kunskap om diskriminering används i utformning och genomförande av
projekten.
Hållbar utveckling (Ekologiskt)
Det är valbart att arbeta med hållbar ekologisk utveckling i projektet.
Hänvisning till stöd: ESI Support är finansierade av Europeiska socialfonden och ger stöd i de
horisontella principerna till projektsökande. Mer information om ESI-support

Projektfaser

Projektgenomförandet delas in i tre olika delar:
-

Analys- och planeringsfas

-

Genomförandefas

-

Avslutsfas

Endast en ansökan görs för samtliga tre faser. Det ska tydligt framgå i ansökan hur lång tid
projektet bedömer att de behöver för respektive fas. Analys- och planeringsfasen är obligatorisk
och kan vara i maximalt sex månader.
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Analys- och planeringsfas
För att projektet ska kunna övergå från analys- och planeringsfas till genomförandefas ska
följande punkter vara uppfyllda:
-

Utarbetade mål, indikatorer, förväntade resultat och effekter

-

Konkret plan för arbete med horisontella principer

-

Upprättande av projektorganisationens struktur samt bildande av styrgrupp

-

Konkret beskrivning av projektets arbete med strategisk påverkan av aktörer och deras
ordinarie verksamhet. En kommunikationsplan ska vara framtagen.

-

Uppdaterad tids- och aktivitetsplan där aktiviteterna tydligt kopplas till projektets
förväntade resultat och effekter

Verksamheten under analys- och planeringsfasen ska redovisas till Svenska ESF-rådet i form av
en rapport där redovisning av ovanstående punkter ska ingå. Om inte projektets rapport godkänns
kan projektet komma att avbrytas.
Genomförandefas
Under genomförandefasen genomförs projektets huvudsakliga verksamhet, i syfte att uppnå de
resultat och effekter projekten eftersträvar. Ett strategiskt implementeringsarbete ska bedrivas
som en integrerad del av projektverksamheten.
Avslutsfas
Under projektens avslutsfas ska projektet avslutas på ett strukturerat sätt. Följande insatser kan
genomföras i avslutsfasen.
-

Uppföljning av resultat och effekter.

-

Uppföljningar på individnivå av de deltagare som lämnat projektet.

-

Färdigställande av slutrapport.

-

Färdigställande av utvärderarens rapport.

-

Ekonomisk slutredovisning av projektet.
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Utvärdering
Alla insatser som finansieras av medel från Socialfonden ska följas upp och utvärderas. Nedan
ges en kortfattad information om det övergripande syftet med uppföljning och utvärdering i
Socialfonden, samt information kring vad som behöver framgå av en projektansökan i
utlysningen.
Uppföljning av indikatorer
Uppföljningen av indikatorer syftar till att vara ett underlag för styrning av och information om
satsningarna i Socialfonden, både på program- och projektnivå. Uppföljningen syftar också till att
skapa underlag för utvärderingen av program och projekt. För uppföljning gäller att projekten ska
följas upp med Socialfondens indikatorer. För projekten innebär det ett ansvar för att rapportera in
uppgifter om deltagarna till Statistiska centralbyrån. När deltagarna börjar i projekten ska uppgifter
rapporteras om personnummer, deltagarens startdatum, organisation som anvisat deltagaren
(gäller deltagare inom programområde 2) och därefter ska projektet månatligen rapportera antal
timmar som deltagaren deltagit i projektets verksamhet. I ansökan ska det framgå att projektet har
kapacitet att hantera rapporteringen.
Projektutvärdering
Projektutvärderingen syftar till att bidra med kunskap till projektledningen om projektets utveckling
och till projektägare/styrgrupp om hur resultaten kommer att införlivas i organisationernas
utvecklingsbehov. Vidare syftar utvärderingen till att ge kunskap till Svenska ESF-rådet och dess
uppdragsgivare om hur projekten bidrar till utlysningarnas syften genom att påvisa resultat och
effekter.
Eftersom projekten i socialfondsprogrammet kan ha många olika mål, målgrupper och
projektupplägg kommer även utvärderingen skilja sig mellan projekt. Oavsett typ av projekt gäller
dock att utvärderingen ska bidra till kunskap och nytta på flera olika nivåer. Det är både
utvärderarens och projektledningens ansvar att säkerställa att relevanta intressenter får nytta av
utvärderingen. Utvärderingen ska kunna studera processer, resultat och effekter från projektet
kopplat till utlysningen. Hur detta ska ske ska framgå av ansökan. Projektet ska även beskriva
följande:
-

Resurser avsatta för uppföljning och utvärdering samt återföring av resultat.
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-

Hur utvärderingen och dess resultat ska användas och hur den bidrar till
genomförandet av projektet samt att stärka utvecklingsarbetet i de deltagande
organisationerna.

Projektutvärderingen ska som huvudregel avropas från Svenska ESF-rådets ramavtal. Syftet med
ramavtal är att kvalitetssäkra upphandlingen och förenkla för stödsökande samt att leverantörerna
av utvärdering håller god kvalité. Den stödsökande som redan har ett avtal med likvärdig
utvärdering kan efter särskild överenskommelse med Svenska ESF-rådet använda sig av den
leverantören.

Socialfondens nationella urvalskriterier
Inom Socialfonden finns ett antal urvalskriterier. Dessa ska bidra till att de projekt som har bäst
förutsättningar att uppfylla det nationella socialfondsprogrammets mål väljs ut. Kriterierna är
följande:
-

Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål och förväntade resultat.
Ansökan ska även beskriva hur projektet utgått från målgruppens och aktörernas behov i
sin problemformulering.

-

Projekt som direkt eller indirekt bidrar till att bryta könsstereotypa mönster på
arbetsmarknaden eller att motverka demografiska obalanser bör prioriteras.

-

Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos projektorganisationen.

-

Projektet ska uppfylla kraven som ställs vid ansökningstillfället gällande principer för lika
möjligheter. För jämställdhet ska även standarden för jämställdhetsintegrering följas.

-

Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

-

Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och utpekade mottagare för
resultat.

-

Projekt som involverar för projektmålen relevant samverkan och då särskilt samverkan
med Arbetsförmedlingen ska prioriteras.

-

Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

-

Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.
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Strukturfondpartnerskapets prioritering av valbara projekt
Det västsvenska strukturfondspartnerskapet har till uppgift att prioritera bland de valbara
projektansökningarna. Grunden för prioriteringen är den regionala handlingsplanen för
Socialfonden i Västsverige 2014-2020.
Stödsökande uppmanas ta del av hela den regionala handlingsplanen för Socialfonden i
Västsverige 2014-2020. Dokument: Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014 –
2020 i Västsverige
Dessutom har strukturfondspartnerskapet antagit riktlinjer för prioritering av valbara projekt i
Europeiska socialfonden, med tillhörande poängsättning. Ta del av Strukturfondspartnerskapet i
Västsveriges riktlinjer för prioritering av valbara projekt i Europeiska socialfonden.
Riktlinjerna för prioritering av valbara projekt i Europeiska socialfonden relaterar till den
västsvenska regionala handlingsplanen för Socialfonden 2014-2020 och ska tillsammans med
mål, definierade kvantitativa och kvalitativa resultat, samt ansatsen att tillämpa, pröva eller
utveckla metoder och arbetssätt, bidra till att insatserna förstärker och utvecklar den nationella
arbetsmarknadspolitiken. Riktlinjerna ska bidra till att de ansökningar som har bäst förutsättningar
att bidra till programmålen beviljas medel. Syftet med riktlinjerna är att möjliggöra insatser som
leder till ett förverkligande av målen i EU2020-strategin såväl som Västra Götaland 2020
respektive Region Hallands tillväxtstrategi. Vidare ska riktlinjerna säkerställa att insatser som görs
inom ramen för den regionala handlingsplanen har hög kvalitet sett till genomförande, uppföljning
och implementering av de metoder som tillämpas, utvecklas eller prövas.
Svenska ESF-rådet vill göra sökanden uppmärksamma på att alla handlingar kommer att bli
offentliga och tillgängliga på Strukturfondspartnerskapets hemsida inför prioriteringsmötet.

Övrig information
Utlysningens period
Utlysningen öppnar 1 februari och stänger 16 mars 2017. Tänk på att utlysningen stänger klockan
16.00 den sista ansökningsdagen. Efter denna tidpunkt kan inga kompletteringar göras, såvida
inte Svenska ESF-rådet begär detta.
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Projektperiod
Projekten kan påbörjas tidigast 1 september 2017 och senast den 1 november 2017. Maximal
projekttid är två år. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad projekttid, efter
ansökan från projektet eller på eget initiativ.
Underskrivet bekräftelsebrev av behörig att företräda sökande skickas till Svenska ESF-rådet,
Box 112 80, 404 26 Göteborg.
Här hittar du bekräftelsebrevet
Geografiskt område
Projektet ska bedrivas i Västsverige, det vill säga Västra Götalands län och Hallands län.
Ansökan och budget
Ansökan samt budget görs i Projektrummet på www.esf.se. De schabloner och enhetskostnader
som Svenska ESF-rådet publicerar är tvingande.
En budget ska göras för hela projekttiden, den är inte årsvis utan omfattar hela projekttiden.
Budgetera så realistiskt som möjligt. Tänk noga igenom kostnaderna och koppla dem till
aktiviteterna i projektet och försök att säkerställa så att alla kostnader som behövs för att driva
projektet finns med i budgeten.
Sökande uppmanas att ta del av Handledning i projektekonomi och projektbudgetmallen.
Informationen hittar du här.
Medfinansiering
I denna utlysning kan stödet från Socialfonden täcka 75 procent av projektets totala
stödberättigade kostnader och projektets medfinansiering ska uppgå till 25 procent.
Medfinansieringen kan bestå av kontanta medel, deltagarersättning, samt andra bidrag i annat än
pengar från offentlig och privat medfinansiär.
I projektansökan ska anges hur medfinansieringen kommer att säkerställas och vad den kommer
att bestå av. I samband med beredningen av ansökan kommer Svenska ESF-rådet att säkerställa
och bedöma angiven medfinansiering. Det är därför viktigt att ansökan innehåller aktuella och
kompletta kontaktuppgifter till angivna medfinansiärer.
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Transnationellt samarbete
Projekt i denna utlysning kan arbeta transnationellt, det vill säga ha gränsöverskridande aktiviteter
tillsammans med aktörer från andra länder, då primärt andra EU-länder. En målsättning med
transnationellt samarbete är att överföra kunnande och god praxis mellan projekt, regioner och
medlemsstater. Ett projektgenomförande som rymmer transnationellt samarbete och
kunskapsutbyte mellan aktörer i olika EU-länder förväntas ge ömsesidig nytta och mervärde.
Insatser inom Europeiska regionalfonden, ERUF
Projekt i denna utlysning kan innehålla aktiviteter som faller inom ramen för Europeiska regionala
utvecklingsfonden. För mer information om regionalfonden, se www.tillvaxtverket.se
Statsstöd
Ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden omfattas av EU:s regler om statsstöd.
Möjligheterna att lämna ekonomiskt stöd till näringslivet regleras och bedöms enligt gällande
fördrag och förordningar. Särskilda regler gäller för primärproduktionen inom jordbruks-, fiske-,
och vattenbrukssektorn. En redogörelse för sådant statligt stöd inklusive stöd av mindre betydelse
som företag som deltar i insatsen mottagit de senaste tre åren ska bifogas ansökan om stöd.
Kostnadseffektivitet och lagen om offentlig upphandling (LOU)
Samtliga stödsökande ska vid köp av varor och tjänster verka för att kostnadseffektivitet uppnås.
Stödsökande som är upphandlande enheter enligt LOU ska även tillämpa denna lag inom
projektverksamheten. Stödsökande i den ideella och privata sektorn är normalt inte berörda av
LOU. Här krävs istället att man kan visa att man har agerat på i övrigt affärsmässiga villkor, vilket i
normalfallet innebär att köp av varor och tjänster ska utsättas för konkurrens och att principerna
om likvärdighet, icke diskriminering, öppenhet, ömsesidigt godkännande samt proportionalitet
beaktas så att kostnadseffektivitet uppnås. En preliminär upphandlingsplan och eventuella
samverkansavtal ska bifogas ansökan om stöd. Offentliga aktörer ska även bifoga sin
inköpspolicy.
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Europeiska socialfonden
stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar
kompetensutveckling

Utlysning för Västsverige – Studie- och
yrkesvägledning som hela skolans ansvar
Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 1, Kompetensförsörjning, mål 1.2, med inriktning
mot ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande.
Svenska ESF-rådet utlyser 5,4 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län
och Västra Götalands län). I denna utlysning krävs ingen medfinansiering.
I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som bidrar till att studie- och yrkesvägledning
blir hela skolans ansvar i region Västsverige. Förväntade effekter av projekten är att de ska bidra till
minskade skolavhopp och att ungdomar fattar väl underbyggda yrkes- och utbildningsval. Projekten
ska även bidra till att könsstereotypa yrkes- och utbildningsval utsätts för förändringstryck.
Transnationellt utbyte genom att komplettera projektet med insatser inom ramen för Erasmus+ är
önskvärt.
Målgrupp: Myndigheter, utbildningsanordnare, företag och organisationer.
Utlysningen pågår mellan 14 februari 2017 och 16 mars 2017. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista
ansökningsdagen. Projektet kan starta tidigast 1 september 2017 och senast 1 november 2017.
Maximal projekttid är två år.
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Socialfonden
Det svenska operativa programmet för Socialfonden 2014-2020 genomförs som en del av Europa
2020-strategin, det vill säga EU:s strategi för smart, inkluderande och hållbar tillväxt. Fondmedlen
ska användas till att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till
Europa 2020-strategins uppfyllande. Det svenska operativa programmet för Socialfonden
genomförs i åtta regioner, var och en av dessa har egna regionala handlingsplaner. Den regionala
planen för Västsverige baseras på de regionala utvecklingsstrategierna för Västra Götalands län
och Hallands län.
Bakgrund till utlysningen
Av den regionala handlingsplanen för Västsverige framgår bland annat att studie- och
yrkesvägledning spelar en viktig roll för samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Det finns
behov av att utveckla strukturer för studie- och yrkesvägledning som bidrar till att ansvaret flyttas
från enbart vägledaren till att bli hela skolans ansvar.
Av det nationella socialfondsprogrammet framgår att ungdomars intresse för yrkesutbildningar
minskat under en lång period. Enligt Skolverkets rapport Uppföljning av gymnasieskolan, april
2016 går 26 procent av förstaårseleverna under läsåret 2015/2016 på ett yrkesinriktat
gymnasieprogram. Andelen som väljer yrkesinriktade gymnasieprogram har minskat kontinuerligt
sedan starten av GY 2011 (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för
gymnasieskola 2011). Detta har i olika sammanhang lyfts som ett hot mot den framtida
kompetensförsörjningen av flera branscher. Åtgärder för att möta dessa utmaningar bedöms
därför som mycket angelägna.
Satsningar på studie- och yrkesvägledning som redan tidigt integreras som en naturlig del av
skolans övriga verksamhet kan bidra till ökad kunskap om arbetslivet, och därmed bidra till att
individer gör mer väl underbyggda yrkes- och utbildningsval.
Inriktningen på utlysningen är kopplad till det prioriterade området strukturer för ökad samverkan
mellan utbildningsanordnare och arbetsliv. Utlysningen ryms inom ramen för regionalt
utvecklingsbehov 2, Matchning mellan utbildning och arbetsliv för ökad sysselsättning samt
regionalt utvecklingsbehov 5, minskade skolavhopp. Inriktningen bidrar till att uppfylla relevanta
delar av Strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (VG 2020-strategin)
samt den regionala utvecklingsstrategin Halland – bästa livsplatsen.
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I projekt inom detta mål är organisationerna målgruppen. Projekten har därför inga deltagare och
behöver därför inte redovisa deltagarrelaterade mål och indikatorer. Ingen medfinansiering från
projekten behövs.
Aktuell utlysning är kopplad till investeringsprioritering 10.4, Att förbättra utbildningens relevans
för arbetsmarknaden, underlätta övergången från utbildning till arbete, förstärka
yrkesutbildningssystemen och deras kvalitet, inbegripet genom mekanismer för att förutse
kompetensbehoven, anpassning av kursplaner och inrättande och utveckling av arbetsbaserade
system för lärande, inbegripet system med både teori och praktik och lärlingssystem.
En begränsad del av medlen inom programområde 1 är avsatta till mål 1.2, det vill säga att
utveckla och tillämpa metoder och former för samverkan vilka förstärker kopplingen mellan
utbildning och arbetsliv. Av den regionala handlingsplanen för Västsverige framgår att tre
områden inom mål 1.2 kommer att prioriteras. Dessa är kvalitetssäkring av det
arbetsplatsförlagda lärandet inom yrkesutbildning, strukturer för ökad samverkan mellan
utbildningsanordnare och arbetsliv samt strukturer som möjliggör studie- och yrkesvägledning
som hela skolans ansvar. Under programperioden kommer Svenska ESF-rådets utlysningar inom
aktuellt mål att ta sin utgångspunkt från dessa prioriterade områden.

Förväntade resultat och effekter av projekten
I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som bidrar till att göra studie- och
yrkesvägledning till hela skolans ansvar.
De långsiktiga effekterna av projekten ska vara att de ska bidra till att minska skolavhopp, att
elever ges möjligheter att göra väl underbyggda utbildnings- och yrkesval, samt att
könsstereotypa utbildnings- och yrkesval utsätts för förändringstryck.
Förväntade resultat av projekten inom denna utlysning är:
-

Förbättrade förutsättningar för ökat söktryck till gymnasieskolans yrkesprogram i region
Västsverige.

-

Utvecklade metoder för vägledning.

-

Redskap för att unga kvinnor och män som söker till gymnasieskolan eller andra
utbildningar ska kunna göra väl underbyggda val.
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-

Större kunskap hos lärare, skolledning och andra relevanta grupper kring studie- och
yrkesvägledning.

-

Nya arbetsformer som gör studie- och yrkesvägledning till hela skolans ansvar ska vara
utformade.

-

Könsstereotypa yrkes- och utbildningsval ska utsättas för förändringstryck.

-

Förutsättningarna för att minska skolavhopp/omval under pågående studietid ska vara
förbättrade.

Möjliga inriktningar på projekt inom denna utlysning kan vara:
-

Utveckla och systematisera arbetet med studie- och yrkesvägledning inom regionens
kommuner, genom hela skolsystemet.

-

Genomföra åtgärder för ökad attraktivitet hos gymnasieskolans yrkesprogram.
Exempelvis kan insatser med yrkesmentorer eller förebilder rymmas inom denna
inriktning.

-

Åtgärder för att bredda ansvaret för studie- och yrkesvägledning så att det blir hela
skolans ansvar.

-

Åtgärder för att utsätta könsstereotypa yrkes- och utbildningsval för förändringstryck.

-

Insatser för att öka medvetenheten om vikten av väl fungerande studie- och
yrkesvägledning.

-

Pilotinsatser i mindre skala för att testa nya arbetssätt som sedan kan skalas upp och
användas i större skala.

Metoder och strukturer som utvecklats inom ramen för projekt i denna utlysning, kan med fördel
följas upp med kompetensutvecklingsinsatser riktade mot skolpersonal, inom ramen för projekt i
eventuellt kommande utlysningar inom Socialfondens programområde 1, mål 1.1, under
förutsättning att Svenska ESF-rådet så beslutar.
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Svenska ESF-rådet efterfrågar i denna utlysning ett mindre antal projekt. Då endast en begränsad
mängd medel finns tillgängligt åligger det potentiella ansökare att samordna arbetet, så att
samtliga inriktningar och behov i hela region Västsverige tillgodoses.
I syfte att lära av varandra för att öka förutsättningarna för att nå utlysningens förväntade resultat
och effekter ska projekt inom denna utlysning avsätta tid och resurser för regionalt
erfarenhetsutbyte.
Transnationellt utbyte
Transnationellt samarbete är en i många avseenden starkt bidragande faktor till framgångsrika
resultat och effekter av projekt finansierade av Socialfonden. Eftersom mål 1.2 inte riktar sig mot
individer som deltagare saknas förutsättningar för transnationell samverkan i större skala.
Det är däremot möjligt för organisationer att söka medel för individers kompetensutveckling i
annat land inom EU:s utbildningsprogram Erasmus+. Svenska ESF-rådet ser detta upplägg som
mycket önskvärt.
Organisationer, exempelvis gymnasieskolor, gymnasiesärskolor, folkhögskolor, YH-utbildningar,
vuxenutbildning, kommuner, myndigheter, företag och föreningar, som är verksamma inom
yrkesvägledning kan söka medel inom programmet Erasmus+, Key Action 1, Yrkesutbildning. Det
kan handla om kompetensutveckling i form av jobbskuggning av en kollega i annat land.
Observera att konferenser inte är en giltig aktivitet inom Key Action 1-skola.
Skolor, från förskola till gymnasieskola, kan söka medel för olika former av kompetensutveckling
av sin personal inom programmet Erasmus+, Key Action 1, Skola. Personalen kan delta på
fortbildningskurser, konferenser, jobbskuggning eller undervisa på en skola eller
utbildningsorganisation.
I Erasmus+ deltar alla EU:s 28 medlemsländer, Island, Turkiet, Makedonien, Liechtenstein och
Norge.
Den årliga ansökningsomgången ligger på våren. Mer information hittar du under www.utbyten.se
Det är således önskvärt att projekt inom aktuell utlysning redan i ansökan presenterar konkreta
planer på utökad kompetensutveckling inom programmet Erasmus+
Fokus på resultat
Projektet ska ha resultatfokus med ett tydligt beskrivet samband mellan problem- och
behovsanalys kopplat till målgruppen, resurser, aktiviteter, resultat och effekter och där de
horisontella principerna aktivt är integrerade i projektets alla delar.
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På detta sätt ska projektets förutsättningar att nå förväntade resultat som bidrar till utlysningens
mål och effekter synliggöras.
I följande avsnitt behandlas:
-

Resultatbaserat arbetssätt, RBM

-

Horisontella principer

-

Projektfaser

-

Utvärdering

-

Socialfondens nationella urvalskriterier

-

Regionala principer för urval

-

Övrig information

Resultatbaserat arbetssätt
Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat
En viktig del i att driva projekt är att säkra resultaten och de intentioner som fanns vid projektets
start. Därför har nya krav under nuvarande programperiod, 2014-2020, ställts på att Svenska
ESF-rådet skapar förutsättningar för projekt att nå förväntade resultat. Projekten ska också kunna
redovisa vilka resultat som nås. Utifrån det har myndigheten beslutat att införa ett resultatbaserat
arbetssätt (RBM, Result Based Management).
Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Därför ska sökanden i samband
med ansökan ta fram en förändringsteori som biläggs ansökan. Mall för förändringsteori
Vad innebär det att arbeta resultatbaserat?
Att arbeta resultatbaserat innebär, förutom att definiera vilka förändringar man vill uppnå med
insatserna (projekten), att kontinuerligt under projektets gång följa upp och utvärdera insatser för
att lära av dem. Förenklat kan man säga att resultatbaserat arbetssätt är att alltid agera och fatta
beslut utifrån tillgänglig information för att skapa bättre möjligheter att nå önskade resultat.
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Hänvisning till stöddokument: Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat - att
arbeta resultatbaserat
Horisontella principer

Hållbar utveckling genom horisontella principer
De horisontella principerna om lika möjligheter och icke-diskriminering, tillgänglighet och
jämställdhet har en dubbel funktion. Dels ska de bidra till en breddad syn på kompetens hos
arbetsgivare och främjandeaktörer, dels fungerar de som krav på genomförandet av projekten i
syfte att säkerställa att vissa grupper inte exkluderas.
Jämställdhet
Socialfondsprojekt ska främja jämställdhet med utgångspunkt i programmets mål, målgrupper och
prioriteringar. Detta görs genom att projektet har jämställdhetskompetens internt eller genom
externt stöd, en jämställdhetsanalys ingår i projektets problem- och behovsbeskrivning, aktiviteter
i projektet beaktar jämställdhetsperspektivet i enlighet med analysen och att jämställdhetsperspektivet finns med i utvärderingen av projektet. Målet är att projekten främjar
jämställdhetsperspektivet i sin verksamhet genom att kunskap om kvinnors och mäns olika
förutsättningar och villkor på arbetsmarknaden används i analyser och vid genomförande av
projekten.
För att få godkänt på projektansökans jämställdhetsanalys ställer myndigheten följande krav i
enlighet med Standarden för jämställdhetsintegrering:
Analys
1. En jämställdhetsanalys av projektets fokusområde ska ingå i problembeskrivningen där
könsmönster finns beskrivna med kvantitativa och kvalitativa data. Analysen ska göras
med utgångspunkt i de jämställdhetsmål som fastställs utifrån projektets problemområde
och målgrupp. Genom att arbeta utifrån sin kontext ska projekten bidra till att uppnå de
jämställdhetspolitiska målen. Vi rekommenderar metoden 4R som stöd i genomförandet
av analysen.
Mål och indikatorer
2. Projektet ska ange egna jämställdhetsmål som visar hur projektet bidrar till jämställdhet
inom projektets fokusområde.
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3. Projektet ska ange förväntade resultat och specificera indikatorer för att kunna följa upp
sina jämställdhetsmål.

Aktiviteter/Genomförande
4. Aktiviteter i genomförandet ska finnas angivna i syfte att lösa de i projektansökan
identifierade jämställdhetsproblemen. Det ska finnas en logisk koppling mellan analys,
mål, aktiviteter, resultat och effekter.

Jämställdhetskompetens
5. Projektet måste ha tillgång till en jämställdhetskompetens, antingen internt eller externt.
Saknas kompetens internt ska Svenska ESF-rådets stödstruktur användas.
Hänvisning till stöddokument: Standard för jämställdhetsintegrering

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Tillgänglighet ska tillämpas som horisontell princip och inriktas på att bidra till förutsättningar för
en mer inkluderande arbetsmarknad som kan öppna möjligheter för fler personer med
funktionsnedsättning att få arbete på lika villkor. Målet är att projekten främjar
tillgänglighetsperspektivet i sin verksamhet genom att identifiera och undanröja hinder för
tillgänglighet och på så sätt möjliggör för kvinnor och män med olika funktionsnedsättningar att bli
delaktiga i projektets insatser.
Lika möjligheter och icke-diskriminering
I svensk lagstiftning finns skydd mot diskriminering som har samband med
diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Det finns också krav på
att arbetsgivare ska vidta aktiva åtgärder för att förhindra diskriminering och främja lika rättigheter
och möjligheter vad gäller kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Det
innebär att det i projekten ska finnas en god kunskap om förekomst av och mekanismer bakom
diskriminering och att denna kunskap används i utformning och genomförande av projekten.
Verksamheterna bör tillämpa rutiner och metoder som främjar lika möjligheter och säkerställer att
diskriminering inte förekommer. Målet är att projekten främjar icke-diskrimineringsperspektivet i
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sin verksamhet genom att kunskap om diskriminering används i utformning och genomförande av
projekten.
Hållbar utveckling (Ekologiskt)
Det är valbart att arbeta med hållbar ekologisk utveckling i projektet.
Hänvisning till stöd: ESI Support är finansierade av Europeiska socialfonden och ger stöd i de
horisontella principerna till projektsökande. Mer information om ESI-support

Projektfaser

Projektgenomförandet delas in i tre olika delar:
-

Analys- och planeringsfas

-

Genomförandefas

-

Avslutsfas

Endast en ansökan görs för samtliga tre faser. Det ska tydligt framgå i ansökan hur lång tid
projektet bedömer att de behöver för respektive fas. Analys- och planeringsfasen är obligatorisk
och kan vara i maximalt nio månader.
Analys- och planeringsfas
För att projektet ska kunna övergå från analys- och planeringsfas till genomförandefas ska
följande punkter vara uppfyllda:
-

Utarbetade mål, indikatorer, förväntade resultat och effekter

-

Konkret plan för arbete med horisontella principer

-

Upprättande av projektorganisationens struktur samt bildande av styrgrupp

-

Konkret beskrivning av projektets arbete med strategisk påverkan av aktörer och deras
ordinarie verksamhet. En kommunikationsplan ska vara framtagen.

-

Uppdaterad tids- och aktivitetsplan där aktiviteterna tydligt kopplas till projektets
förväntade resultat och effekter
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Verksamheten under analys- och planeringsfasen ska redovisas till Svenska ESF-rådet i form av
en rapport där redovisning av ovanstående punkter ska ingå. Om inte projektets rapport godkänns
kan projektet komma att avbrytas.
Genomförandefas
Under genomförandefasen genomförs projektets huvudsakliga verksamhet, i syfte att uppnå de
resultat och effekter projekten eftersträvar. Ett strategiskt implementeringsarbete ska bedrivas
som en integrerad del av projektverksamheten.
Avslutsfas
Under projektens avslutsfas ska projektet avslutas på ett strukturerat sätt. Följande insatser kan
genomföras i avslutsfasen.
-

Uppföljning av resultat och effekter.

-

Färdigställande av slutrapport.

-

Färdigställande av utvärderarens rapport.

-

Ekonomisk slutredovisning av projektet.

Utvärdering
Alla insatser som finansieras av medel från Socialfonden ska följas upp och utvärderas. Nedan
ges en kortfattad information om det övergripande syftet med uppföljning och utvärdering i
Socialfonden, samt information kring vad som behöver framgå av en projektansökan i
utlysningen.
Uppföljning av indikatorer
Uppföljningen av indikatorer syftar till att vara ett underlag för styrning av och information om
satsningarna i Socialfonden, både på program- och projektnivå. Uppföljningen syftar också till att
skapa underlag för utvärderingen av program och projekt. För uppföljning gäller att projekten ska
följas upp med Socialfondens indikatorer. I ansökan ska det framgå att projektet har kapacitet att
hantera rapporteringen.
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Projektutvärdering
Projektutvärderingen syftar till att bidra med kunskap till projektledningen om projektets utveckling
och till projektägare/styrgrupp om hur resultaten kommer att införlivas i organisationernas
utvecklingsbehov. Vidare syftar utvärderingen till att ge kunskap till Svenska ESF-rådet och dess
uppdragsgivare om hur projekten bidrar till utlysningarnas syften genom att påvisa resultat och
effekter.
Eftersom projekten i socialfondsprogrammet kan ha många olika mål, målgrupper och
projektupplägg kommer även utvärderingen skilja sig mellan projekt. Oavsett typ av projekt gäller
dock att utvärderingen ska bidra till kunskap och nytta på flera olika nivåer. Det är både
utvärderarens och projektledningens ansvar att säkerställa att relevanta intressenter får nytta av
utvärderingen. Utvärderingen ska kunna studera processer, resultat och effekter från projektet
kopplat till utlysningen. Hur detta ska ske ska framgå av ansökan. Projektet ska även beskriva
följande:
-

Resurser avsatta för uppföljning och utvärdering samt återföring av resultat.

-

Hur utvärderingen och dess resultat ska användas och hur den bidrar till
genomförandet av projektet samt att stärka utvecklingsarbetet i de deltagande
organisationerna.

Projektutvärderingen ska som huvudregel avropas från Svenska ESF-rådets ramavtal. Syftet med
ramavtal är att kvalitetssäkra upphandlingen och förenkla för stödsökande samt att leverantörerna
av utvärdering håller god kvalité. Den stödsökande som redan har ett avtal med likvärdig
utvärdering kan efter särskild överenskommelse med Svenska ESF-rådet använda sig av den
leverantören. I händelse av att Svenska ESF-rådets ramavtal inte finns på plats då projekten i
utlysningen får bifall gäller att projekten får upphandla utvärdering utanför ramavtalet. Projekten
ska i så fall använda de kvalitetskrav och förutsättningar som Svenska ESF-rådet anger.

Socialfondens nationella urvalskriterier
Inom Socialfonden finns ett antal urvalskriterier. Dessa ska bidra till att de projekt som har bäst
förutsättningar att uppfylla det nationella socialfondsprogrammets mål väljs ut. Kriterierna är
följande:
-

Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål och förväntade resultat.
Ansökan ska även beskriva hur projektet utgått från målgruppens och aktörernas behov i
sin problemformulering.
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-

Projekt som direkt eller indirekt bidrar till att bryta könsstereotypa mönster på
arbetsmarknaden eller att motverka demografiska obalanser bör prioriteras.

-

Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos projektorganisationen.

-

Projektet ska uppfylla kraven som ställs vid ansökningstillfället gällande principer för lika
möjligheter. För jämställdhet ska även standarden för jämställdhetsintegrering följas.

-

Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

-

Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och utpekade mottagare för
resultat.

-

Projekt som involverar för projektmålen relevant samverkan och då särskilt samverkan
med Arbetsförmedlingen ska prioriteras.

-

Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

-

Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

Strukturfondpartnerskapets prioritering av valbara projekt

Det västsvenska strukturfondspartnerskapet har till uppgift att prioritera bland de valbara
projektansökningarna. Grunden för prioriteringen är den regionala handlingsplanen för
Socialfonden i Västsverige 2014-2020.
Stödsökande uppmanas ta del av hela den regionala handlingsplanen för Socialfonden i
Västsverige 2014-2020. Dokument: Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014 –
2020 i Västsverige
Dessutom har strukturfondspartnerskapet antagit riktlinjer för prioritering av valbara projekt i
Europeiska socialfonden, med tillhörande poängsättning. Ta del av Strukturfondspartnerskapet i
Västsveriges riktlinjer för prioritering av valbara projekt i Europeiska socialfonden.
Riktlinjerna för prioritering av valbara projekt i Europeiska socialfonden relaterar till den
västsvenska regionala handlingsplanen för Socialfonden 2014-2020 och ska tillsammans med
mål, definierade kvantitativa och kvalitativa resultat, samt ansatsen att tillämpa, pröva eller
utveckla metoder och arbetssätt, bidra till att insatserna förstärker och utvecklar den nationella
arbetsmarknadspolitiken. Riktlinjerna ska bidra till att de ansökningar som har bäst förutsättningar
att bidra till programmålen beviljas medel. Syftet med riktlinjerna är att möjliggöra insatser som
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leder till ett förverkligande av målen i EU2020-strategin såväl som Västra Götaland 2020
respektive Region Hallands tillväxtstrategi. Vidare ska riktlinjerna säkerställa att insatser som görs
inom ramen för den regionala handlingsplanen har hög kvalitet sett till genomförande, uppföljning
och implementering av de metoder som tillämpas, utvecklas eller prövas.
Svenska ESF-rådet vill göra sökanden uppmärksamma på att alla handlingar kommer att bli
offentliga och tillgängliga på Strukturfondspartnerskapets hemsida inför prioriteringsmötet.

Övrig information
Utlysningens period
Utlysningen öppnar 14 februari 2017 och stänger 16 mars 2017. Tänk på att utlysningen stänger
klockan 16.00 den sista ansökningsdagen. Efter denna tidpunkt kan inga kompletteringar göras,
såvida inte Svenska ESF-rådet begär detta.
Projektperiod
Projekten kan påbörjas tidigast 1 september 2017 och senast den 1 november 2017. Maximal
projekttid är två år. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad projekttid, efter
ansökan från projektet eller på eget initiativ.
Underskrivet bekräftelsebrev av behörig att företräda sökande skickas till Svenska ESF-rådet,
Box 112 80, 404 26 Göteborg.
Här hittar du bekräftelsebrevet
Geografiskt område
Projektet ska bedrivas i Västsverige, det vill säga Västra Götalands län och Hallands län.
Ansökan och budget
Ansökan samt budget görs i Projektrummet på www.esf.se. De schabloner och enhetskostnader
som Svenska ESF-rådet publicerar är tvingande.
En budget ska göras för hela projekttiden, den är inte årsvis utan omfattar hela projekttiden.
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Budgetera så realistiskt som möjligt. Tänk noga igenom kostnaderna och koppla dem till
aktiviteterna i projektet och försök att säkerställa så att alla kostnader som behövs för att driva
projektet finns med i budgeten.
Sökande uppmanas att ta del av Handledning i projektekonomi och projektbudgetmallen.
Informationen hittar du här.
Medfinansiering
Projekt inom denna utlysning behöver inte redovisa någon medfinansiering. Hela projektbudgeten
kan sökas från Svenska ESF-rådet.
Transnationellt samarbete
Projekt i denna utlysning kan arbeta transnationellt, det vill säga ha gränsöverskridande aktiviteter
tillsammans med aktörer från andra länder, då primärt andra EU-länder. En målsättning med
transnationellt samarbete är att överföra kunnande och god praxis mellan projekt, regioner och
medlemsstater. Ett projektgenomförande som rymmer transnationellt samarbete och
kunskapsutbyte mellan aktörer i olika EU-länder förväntas ge ömsesidig nytta och mervärde.
Insatser inom Europeiska regionalfonden, ERUF
Projekt i denna utlysning kan innehålla aktiviteter som faller inom ramen för Europeiska regionala
utvecklingsfonden. För mer information om regionalfonden, se www.tillvaxtverket.se
Statsstöd
Ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden omfattas av EU:s regler om statsstöd.
Möjligheterna att lämna ekonomiskt stöd till näringslivet regleras och bedöms enligt gällande
fördrag och förordningar.
En redogörelse för sådant statligt stöd inklusive stöd av mindre betydelse som företag som deltar i
insatsen mottagit de senaste tre åren ska bifogas ansökan om stöd.
Kostnadseffektivitet och lagen om offentlig upphandling (LOU)
Samtliga stödsökande ska vid köp av varor och tjänster verka för att kostnadseffektivitet uppnås.
Stödsökande som är upphandlande enheter enligt LOU ska även tillämpa denna lag inom
projektverksamheten. Stödsökande i den ideella och privata sektorn är normalt inte berörda av
LOU. Här krävs istället att man kan visa att man har agerat på i övrigt affärsmässiga villkor, vilket i
normalfallet innebär att köp av varor och tjänster ska utsättas för konkurrens och att principerna
om likvärdighet, icke diskriminering, öppenhet, ömsesidigt godkännande samt proportionalitet
beaktas så att kostnadseffektivitet uppnås. En preliminär upphandlingsplan och eventuella
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samverkansavtal ska bifogas ansökan om stöd. Offentliga aktörer ska även bifoga sin
inköpspolicy.
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stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar
kompetensutveckling

Utlysning för Västsverige – Öka övergångarna till
arbete för kvinnor och män som står särskilt långt
ifrån arbetsmarknaden - inriktning livsmedel och
gröna näringar
Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 2, Öka övergångarna till arbete, mål 2.3, Kvinnor
och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare
arbetsmarknaden.
Svenska ESF-rådet utlyser 40 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län
och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 33 procent.
I utlysningen ges möjligheten att inom ramen för området livsmedel och gröna näringar arbeta med
kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden. Aktuell utlysningen vänder sig till
aktörer inom den privata, offentliga och/eller ideella sektorn, vilka i sina respektive verksamheter kan
bidra till att målgruppen kan komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.
Utlysningen pågår mellan 1 februari 2017 och 16 mars 2017. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista
ansökningsdagen. Projektet kan starta tidigast 1 september 2017 och senast 1 november 2017.
Maximal projekttid är tre år.
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Socialfonden
Det svenska operativa programmet för Socialfonden 2014-2020 genomförs som en del av Europa
2020-strategin, det vill säga EU:s strategi för smart, inkluderande och hållbar tillväxt. Fondmedlen
ska användas till att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till
Europa 2020-strategins uppfyllande. Det svenska operativa programmet för Socialfonden
genomförs i åtta regioner, var och en av dessa har egna regionala handlingsplaner. Den regionala
planen för Västsverige baseras på de regionala utvecklingsstrategierna för Västra Götalands län
och Hallands län.
Bakgrund till utlysningen
Aktuell utlysning ges inom ramen för det nationella socialfondsprogrammet inom programområde
2, Öka övergångarna till arbete, mål 2.3 Kvinnor och män som står särskilt långt ifrån
arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Enligt
investeringsprioriteringen 9.1 ska insatserna riktas till kvinnor och män som står särskilt långt ifrån
arbetsmarknaden som en följd av att de har en sammansatt problematik med arbetslöshet i
kombination med t.ex. avsaknad av relevant arbetslivserfarenhet och nätverk, ohälsa,
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, sociala skäl eller språkhinder.
I den regionala handlingsplanen för Socialfonden i Västsverige har sex regionala
utvecklingsbehov identifierats som är kopplade till det nationella programmet. Den aktuella
utlysningen berör främst två av de identifierade behoven: en mer inkluderande arbetsmarknad
och en förbättrad integration.
I Västsverige finns det många kvinnor och män som står utanför eller har en svag förankring till
arbetsmarknaden. Orsakerna kan exempelvis vara avsaknad av utbildning, funktionsnedsättning,
språkliga hinder, hälsa eller ålder. I den regionala handlingsplanens utvecklingsområde en mer
inkluderande arbetsmarknad prioriteras ökad samverkan mellan aktörer som bidrar till att
underlätta etableringen på arbetsmarknaden, men även ge förutsättningar för individen att
etablera sig, återinträda på eller närma sig arbetsmarknaden efter sin egen förmåga. Andra
prioriteringar är att förbygga och motverka diskriminering samt att främja samverkan mellan
myndigheter och andra aktörer för en inkluderande arbetsmarknad (Regional handlingsplan för
Socialfonden i Västsverige)
Ytterligare ett identifierat utvecklingsbehov i den regionala handlingsplanen är en förbättrad
integration. I Västsverige är det angeläget att aktivt främja nyanländas etablering. I
handlingsplanen prioriteras en förbättrad integration genom ökad samverkan mellan aktörer för att
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underlätta nyanländas etablering, attitydpåverkan för att motverka diskriminering och främja
mångfald på arbetsmarknaden samt att tillvara ta individers existerande kunskap och kompetens.
I utlysningen ges möjligheten att inom ramen för området livsmedel och gröna näringar arbeta
med personer som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden. I Tillväxtstrategierna för Västra
Götaland och Halland pekas livsmedel och gröna näringar ut som prioriterade områden som har
potential att bidra till att fler får meningsfulla jobb i hela regionen (Västra Götalandsregionens
program för livsmedel och gröna näringar 2017-2020 och Livsmedel Halland 2007-2014).
Livsmedelssektorns delbranscher: jordbruk, fiske, livsmedel- och dryckestillverkning, partihandel
mot livsmedel och restaurangverksamhet står för en viktig del av sysselsättningen i Västsverige.
Inom vissa av delbranscherna råder det brist på personal, såsom inom offentliga och privata
restauranger. Genom exempelvis praktik kan företag inom livsmedel och gröna näringar erbjuda
målgruppen som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden en möjlighet att närma sig
arbetsmarknaden och samtidigt bidra till en ökad kompetensförsörjning.
Projekt inom aktuell utlysning ska bedrivas i region Västsverige, som omfattas av Västra
Götalands och Hallands län. Målgrupp för projekten är kvinnor och män (15-64 år) som står
särskilt långt ifrån arbetsmarknaden på grund av en sammansatt problematik och är:
-

nyanlända som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag,
personer som fått beslut om uppehållstillstånd i Sverige, men ännu inte erhållit någon
kommunplacering,
nyanlända som lämnat etableringsuppdraget,
personer som är långtidsarbetslösa,
personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
personer som är eller har varit sjukskriven och har behov av stöd för återgång i arbetet.

Förväntade resultat och effekter av projekten

I den aktuella utlysningen efterfrågas projekt inom området livsmedel och gröna näringar som
resulterar i att kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete,
utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Utlysningen vänder sig till aktörer inom den privata,
offentliga och/eller ideella sektorn som i sin verksamhet kan bidra till de förväntade resultaten.
Förväntade resultat och effekter av utlysning är:
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-

Kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete,
utbildning eller närmare arbetsmarknaden,

-

Underlätta etableringen för nyanlända kvinnor och män på arbetsmarknaden,

-

Ökad samverkan mellan relevanta aktörer för att möta målgruppens behov.

Behoven hos målgruppen kan vara komplexa och insatser med hög grad av individanpassning
kan behövas för att möta den enskilde individens behov. Insatserna bör göras i samverkan med
relevanta aktörer, till exempel kommunen, hälso- och sjukvården, arbetsförmedlingen,
försäkringskassan och andra relevanta aktörer, för att på ett bättre sätt tillmötesgå målgruppens
behov. Samverkan med aktörer inom den ideella sektorn, bland annat den sociala ekonomin är
önskvärt.
Sökanden i den aktuella utlysningen ska vara ansvarig direkt, eller indirekt, för insatser för
målgruppen och bör därmed kunna säkerställa att projektets resultat kan tillvaratas. I de fall
sökanden inte har ansvar för målgruppen ska samverkan vara väl förankrad och det ska tydligt
framgå i ansökan hur förankringsarbetet har genomförts.
Inom ramen för utlysningen ges möjlighet att rikta delar av insatserna till personer som inom sina
respektive verksamheter kan bidra till att stärka övergången till arbete för projektets målgrupp.
Det kan till exempel handla om kompetensutveckling och handledning för de som tar emot
målgruppen i praktik eller arbetsintroduktion. Metodutveckling kan även ingå i projekten, men ska
inte vara den primära uppgiften.
Ansökan ska ha resultatfokus med ett tydligt beskrivet samband mellan problem- och
behovsanalys kopplat till målgruppen, resurser, aktiviteter, resultat och effekter och där de
horisontella principerna aktivt är integrerade i projektets alla delar. På detta sätt ska projektets
förutsättningar att nå förväntade resultat som bidrar till utlysningens mål och effekter synliggöras.
Resultatbaserat arbetssätt
Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat
En viktig del i att driva projekt är att säkra resultaten och de intentioner som fanns vid projektets
start. Därför har nya krav under nuvarande programperiod, 2014-2020, ställts på att Svenska
ESF-rådet skapar förutsättningar för projekt att nå förväntade resultat. Projekten ska också kunna
redovisa vilka resultat som nås. Utifrån det har myndigheten beslutat att införa ett resultatbaserat
arbetssätt (RBM, Result Based Management).
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Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Därför ska sökanden i samband
med ansökan att ta fram en förändringsteori som biläggs ansökan. Mall förändringsteorin
Vad innebär det att arbeta resultatbaserat?
Att arbeta resultatbaserat innebär, förutom att definiera vilka förändringar man vill uppnå med
insatserna (projekten), att kontinuerligt under projektets gång följa upp och utvärdera insatser för
att lära av dem. Förenklat kan man säga att resultatbaserat arbetssätt är att alltid agera och fatta
beslut utifrån tillgänglig information för att skapa bättre möjligheter att nå önskade resultat.
Hänvisning till stöddokument: Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat - att
arbeta resultatbaserat
Horisontella principer

Hållbar utveckling genom horisontella principer
De horisontella principerna om lika möjligheter och icke-diskriminering, tillgänglighet och
jämställdhet har en dubbel funktion. Dels ska de bidra till en breddad syn på kompetens hos
arbetsgivare och främjandeaktörer, dels fungerar de som krav på genomförandet av projekten i
syfte att säkerställa att vissa grupper inte exkluderas.
Jämställdhet
Socialfondsprojekt ska främja jämställdhet med utgångspunkt i programmets mål, målgrupper och
prioriteringar. Detta görs genom att projektet har jämställdhetskompetens internt eller genom
externt stöd, en jämställdhetsanalys ingår i projektets problem- och behovsbeskrivning, aktiviteter
i projektet beaktar jämställdhetsperspektivet i enlighet med analysen och att jämställdhetsperspektivet finns med i utvärderingen av projektet. Målet är att projekten främjar
jämställdhetsperspektivet i sin verksamhet genom att kunskap om kvinnors och mäns olika
förutsättningar och villkor på arbetsmarknaden används i analyser och vid genomförande av
projekten.
För att få godkänt på projektansökans jämställdhetsanalys ställer myndigheten följande krav i
enlighet med Standarden för jämställdhetsintegrering:
Analys
1. En jämställdhetsanalys av projektets fokusområde ska ingå i problembeskrivningen där
könsmönster finns beskrivna med kvantitativa och kvalitativa data. Analysen ska göras
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med utgångspunkt i de jämställdhetsmål som fastställs utifrån projektets problemområde
och målgrupp. Genom att arbeta utifrån sin kontext ska projekten bidra till att uppnå de
jämställdhetspolitiska målen. Svenska ESF-rådet rekommenderar metoden 4R som stöd i
genomförandet av analysen.
Mål och indikatorer
2. Projektet ska ange egna jämställdhetsmål som visar hur projektet bidrar till jämställdhet
inom projektets fokusområde.
3. Projektet ska ange förväntade resultat och specificera indikatorer för att kunna följa upp
sina jämställdhetsmål.
Aktiviteter/Genomförande
4. Aktiviteter i genomförandet ska finnas angivna i syfte att lösa de i projektansökan
identifierade jämställdhetsproblemen. Det ska finnas en logisk koppling mellan analys,
mål, aktiviteter, resultat och effekter.
Jämställdhetskompetens
5. Projektet måste ha tillgång till en jämställdhetskompetens, antingen internt eller externt.
Saknas kompetens internt ska Svenska ESF-rådets stödstruktur användas.
Hänvisning till stöddokument: Standard för jämställdhetsintegrering

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Tillgänglighet ska tillämpas som horisontell princip och inriktas på att bidra till förutsättningar för
en mer inkluderande arbetsmarknad som kan öppna möjligheter för fler personer med
funktionsnedsättning att få arbete på lika villkor. Målet är att projekten främjar
tillgänglighetsperspektivet i sin verksamhet genom att identifiera och undanröja hinder för
tillgänglighet och på så sätt möjliggör för kvinnor och män med olika funktionsnedsättningar att bli
delaktiga i projektets insatser.
Lika möjligheter och icke-diskriminering
I svensk lagstiftning finns skydd mot diskriminering som har samband med
diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
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Det finns också krav på att arbetsgivare ska vidta aktiva åtgärder för att förhindra diskriminering
och främja lika rättigheter och möjligheter vad gäller kön, etnisk tillhörighet och religion eller
annan trosuppfattning. Det innebär att det i projekten ska finnas en god kunskap om förekomst av
och mekanismer bakom diskriminering och att denna kunskap används i utformning och
genomförande av projekten. Verksamheterna bör tillämpa rutiner och metoder som främjar lika
möjligheter och säkerställer att diskriminering inte förekommer. Målet är att projekten främjar ickediskrimineringsperspektivet i sin verksamhet genom att kunskap om diskriminering används i
utformning och genomförande av projekten.
Hållbar utveckling (Ekologiskt)
Det är valbart att arbeta med hållbar ekologisk utveckling i projektet.
Hänvisning till stöd: ESI Support är finansierade av Europeiska socialfonden och ger stöd i de
horisontella principerna till projektsökande. Mer information om ESI-support

Projektfaser

Projektgenomförandet delas in i tre olika delar:
-

Analys- och planeringsfas

-

Genomförandefas

-

Avslutsfas

Endast en ansökan görs för samtliga tre faser. Det ska tydligt framgå i ansökan hur lång tid
projektet bedömer att de behöver för respektive fas. Analys- och planeringsfasen är obligatorisk
och kan vara i maximalt sex månader.
Analys- och planeringsfas
För att projektet ska kunna övergå från analys- och planeringsfas till genomförandefas ska
följande punkter vara uppfyllda:
-

Utarbetade mål, indikatorer, förväntade resultat och effekter

-

Konkret plan för arbete med horisontella principer

-

Upprättande av projektorganisationens struktur samt bildande av styrgrupp
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-

Konkret beskrivning av projektets arbete med strategisk påverkan av aktörer och deras
ordinarie verksamhet. En kommunikationsplan ska vara framtagen.

-

Uppdaterad tids- och aktivitetsplan där aktiviteterna tydligt kopplas till projektets
förväntade resultat och effekter

Verksamheten under analys- och planeringsfasen ska redovisas till Svenska ESF-rådet i form av
en rapport där redovisning av ovanstående punkter ska ingå. Om inte projektets rapport godkänns
kan projektet komma att avbrytas.
Genomförandefas
Under genomförandefasen utförs projektets huvudsakliga verksamhet, i syfte att uppnå de
resultat och effekter projekten eftersträvar. Ett strategiskt implementeringsarbete ska bedrivas
som en integrerad del av projektverksamheten.
Avslutsfas
Under projektens avslutsfas ska projektet avslutas på ett strukturerat sätt. Följande insatser kan
genomföras i avslutsfasen.
-

Uppföljning av resultat och effekter.

-

Uppföljningar på individnivå av de deltagare som lämnat projektet.

-

Färdigställande av slutrapport.

-

Färdigställande av utvärderarens rapport.

-

Ekonomisk slutredovisning av projektet.

Utvärdering
Alla insatser som finansieras av medel från Socialfonden ska följas upp och utvärderas. Nedan
ges en kortfattad information om det övergripande syftet med uppföljning och utvärdering i
Socialfonden, samt information kring vad som behöver framgå av en projektansökan i
utlysningen.
Uppföljning av indikatorer
Uppföljningen av indikatorer syftar till att vara ett underlag för styrning av och information om
satsningarna i Socialfonden, både på program- och projektnivå. Uppföljningen syftar också till att
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skapa underlag för utvärderingen av program och projekt. För uppföljning gäller att projekten ska
följas upp med Socialfondens indikatorer. För projekten innebär det ett ansvar för att rapportera in
uppgifter om deltagarna till Statistiska centralbyrån. När deltagarna börjar i projekten ska uppgifter
rapporteras om personnummer, deltagarens startdatum, organisation som anvisat deltagaren
(gäller deltagare inom programområde 2) och därefter ska projektet månatligen rapportera antal
timmar som deltagaren deltagit i projektets verksamhet. I ansökan ska det framgå att projektet har
kapacitet att hantera rapporteringen.

Projektutvärdering
Projektutvärderingen syftar till att bidra med kunskap till projektledningen om projektets utveckling
och till projektägare/styrgrupp om hur resultaten kommer att införlivas i organisationernas
utvecklingsbehov. Vidare syftar utvärderingen till att ge kunskap till Svenska ESF-rådet och dess
uppdragsgivare om hur projekten bidrar till utlysningarnas syften genom att påvisa resultat och
effekter.
Eftersom projekten i socialfondsprogrammet kan ha många olika mål, målgrupper och
projektupplägg kommer även utvärderingen skilja sig mellan projekt. Oavsett typ av projekt gäller
dock att utvärderingen ska bidra till kunskap och nytta på flera olika nivåer. Det är både
utvärderarens och projektledningens ansvar att säkerställa att relevanta intressenter får nytta av
utvärderingen. Utvärderingen ska kunna studera processer, resultat och effekter från projektet
kopplat till utlysningen. Hur detta ska ske ska framgå av ansökan. Projektet ska även beskriva
följande:
-

Resurser avsatta för uppföljning och utvärdering samt återföring av resultat.

-

Hur utvärderingen och dess resultat ska användas och hur den bidrar till
genomförandet av projektet samt att stärka utvecklingsarbetet i de deltagande
organisationerna.

Projektutvärderingen ska som huvudregel avropas från Svenska ESF-rådets ramavtal. Syftet med
ramavtal är att kvalitetssäkra upphandlingen och förenkla för stödsökande samt att leverantörerna
av utvärdering håller god kvalité. Den stödsökande som redan har ett avtal med likvärdig
utvärdering kan efter särskild överenskommelse med Svenska ESF-rådet använda sig av den
leverantören.
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Socialfondens nationella urvalskriterier
Inom Socialfonden finns ett antal urvalskriterier. Dessa ska bidra till att de projekt som har bäst
förutsättningar att uppfylla det nationella socialfondsprogrammets mål väljs ut.
Kriterierna är följande:
-

Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål och förväntade resultat.
Ansökan ska även beskriva hur projektet utgått från målgruppens och aktörernas behov i
sin problemformulering.

-

Projekt som direkt eller indirekt bidrar till att bryta könsstereotypa mönster på
arbetsmarknaden eller att motverka demografiska obalanser bör prioriteras.

-

Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos projektorganisationen.

-

Projektet ska uppfylla kraven som ställs vid ansökningstillfället gällande principer för lika
möjligheter. För jämställdhet ska även standarden för jämställdhetsintegrering följas.

-

Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

-

Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och utpekade mottagare för
resultat.

-

Projekt som involverar för projektmålen relevant samverkan och då särskilt samverkan
med Arbetsförmedlingen ska prioriteras.

-

Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

-

Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

Strukturfondpartnerskapets prioritering av valbara projekt
Det västsvenska strukturfondspartnerskapet har till uppgift att prioritera bland de valbara
projektansökningarna. Grunden för prioriteringen är den regionala handlingsplanen för
Socialfonden i Västsverige 2014-2020.
Stödsökande uppmanas ta del av hela den regionala handlingsplanen för Socialfonden i
Västsverige 2014-2020. Dokument: Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014 –
2020 i Västsverige
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Dessutom har strukturfondspartnerskapet antagit riktlinjer för prioritering av valbara projekt i
Europeiska socialfonden, med tillhörande poängsättning. Ta del av Strukturfondspartnerskapet i
Västsveriges riktlinjer för prioritering av valbara projekt i Europeiska socialfonden.

Riktlinjerna för prioritering av valbara projekt i Europeiska socialfonden relaterar till den
västsvenska regionala handlingsplanen för Socialfonden 2014-2020 och ska tillsammans med
mål, definierade kvantitativa och kvalitativa resultat, samt ansatsen att tillämpa, pröva eller
utveckla metoder och arbetssätt, bidra till att insatserna förstärker och utvecklar den nationella
arbetsmarknadspolitiken. Riktlinjerna ska bidra till att de ansökningar som har bäst förutsättningar
att bidra till programmålen beviljas medel. Syftet med riktlinjerna är att möjliggöra insatser som
leder till ett förverkligande av målen i EU2020-strategin såväl som Västra Götaland 2020
respektive Region Hallands tillväxtstrategi. Vidare ska riktlinjerna säkerställa att insatser som görs
inom ramen för den regionala handlingsplanen har hög kvalitet sett till genomförande, uppföljning
och implementering av de metoder som tillämpas, utvecklas eller prövas.

Svenska ESF-rådet vill göra sökanden uppmärksamma på att alla handlingar kommer att bli
offentliga och tillgängliga på Strukturfondspartnerskapets hemsida inför prioriteringsmötet.

Övrig information
Utlysningens period
Utlysningen öppnar 1 februari 2017 och stänger 16 mars 2016. Tänk på att utlysningen stänger
klockan 16.00 den sista ansökningsdagen. Efter denna tidpunkt kan inga kompletteringar göras,
såvida inte Svenska ESF-rådet begär detta.
Projektperiod
Projekten kan påbörjas tidigast 1 september 2017 och senast den 1 november 2017. Maximal
projekttid är tre år. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad projekttid, efter
ansökan från projektet eller på eget initiativ.
Underskrivet bekräftelsebrev av behörig att företräda sökande skickas till Svenska ESF-rådet,
Box 112 80, 404 26 Göteborg.
Här hittar du bekräftelsebrevet
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Geografiskt område
Projektet ska bedrivas i Västsverige, det vill säga Västra Götalands län och Hallands län.
Ansökan och budget
Ansökan samt budget görs i Projektrummet på www.esf.se. De schabloner och enhetskostnader
som Svenska ESF-rådet publicerar är tvingande.
En budget ska göras för hela projekttiden, den är inte årsvis utan omfattar hela projekttiden.
Budgetera så realistiskt som möjligt. Tänk noga igenom kostnaderna och koppla dem till
aktiviteterna i projektet och försök att säkerställa så att alla kostnader som behövs för att driva
projektet finns med i budgeten.
Sökande uppmanas att ta del av Handledning i projektekonomi och projektbudgetmallen.
Informationen hittar du här.
Medfinansiering
I denna utlysning kan stödet från Socialfonden täcka 67 procent av projektets totala
stödberättigade kostnader och projektets medfinansiering ska uppgå till 33 procent.
Medfinansieringen kan bestå av kontanta medel, deltagarersättning, samt andra bidrag i annat än
pengar från offentlig och privat medfinansiär.
I projektansökan ska anges hur medfinansieringen kommer att säkerställas och vad den kommer
att bestå av. I samband med beredningen av ansökan kommer Svenska ESF-rådet att säkerställa
och bedöma angiven medfinansiering. Det är därför viktigt att ansökan innehåller aktuella och
kompletta kontaktuppgifter till angivna medfinansiärer.
Transnationellt samarbete
Projekt i denna utlysning kan arbeta transnationellt, det vill säga ha gränsöverskridande aktiviteter
tillsammans med aktörer från andra länder, då primärt andra EU-länder. En målsättning med
transnationellt samarbete är att överföra kunnande och god praxis mellan projekt, regioner och
medlemsstater. Ett projektgenomförande som rymmer transnationellt samarbete och
kunskapsutbyte mellan aktörer i olika EU-länder förväntas ge ömsesidig nytta och mervärde.
Insatser inom Europeiska regionalfonden, ERUF
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Projekt i denna utlysning kan innehålla aktiviteter som faller inom ramen för Europeiska regionala
utvecklingsfonden. För mer information om regionalfonden, se www.tillvaxtverket.se
Statsstöd
Ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden omfattas av EU:s regler om statsstöd.
Möjligheterna att lämna ekonomiskt stöd till näringslivet regleras och bedöms enligt gällande
fördrag och förordningar. Särskilda regler gäller för primärproduktionen inom jordbruks-, fiske-,
och vattenbrukssektorn. En redogörelse för sådant statligt stöd inklusive stöd av mindre betydelse
som företag som deltar i insatsen mottagit de senaste tre åren ska bifogas ansökan om stöd.
Kostnadseffektivitet och lagen om offentlig upphandling (LOU)
Samtliga stödsökande ska vid köp av varor och tjänster verka för att kostnadseffektivitet uppnås.
Stödsökande som är upphandlande enheter enligt LOU ska även tillämpa denna lag inom
projektverksamheten. Stödsökande i den ideella och privata sektorn är normalt inte berörda av
LOU. Här krävs istället att man kan visa att man har agerat på i övrigt affärsmässiga villkor, vilket i
normalfallet innebär att köp av varor och tjänster ska utsättas för konkurrens och att principerna
om likvärdighet, icke diskriminering, öppenhet, ömsesidigt godkännande samt proportionalitet
beaktas så att kostnadseffektivitet uppnås. En preliminär upphandlingsplan och eventuella
samverkansavtal ska bifogas ansökan om stöd. Offentliga aktörer ska även bifoga sin
inköpspolicy.
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Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2017:1

Prioriteringsmöte 2 juni 2017

Ärendelista ERUF, Insatsområde 1 - Samverkan inom forskning och innovation
Ärendenummer
1

Dnr /
TVV

Stödsökande/Projektnamn

20201293 Göteborgs Universitet /
Innovationsarena Idrott, Teknik
och Hälsa (ITH)

Sökt belopp
SEK
9 205 929

Summa 9 205 929

Bilaga 8

1(1)

Förslag till prioritering
Prioriteras. Projektet Innovationsarena Idrott, Teknik och Hälsa (ITH) har bedömts som godkänt
av Tillväxtverket (9 poäng). Projektet överensstämmer med VG2020, Strategin för tillväxt och
utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Projektet uppfyller prioriteringsgrunderna väl (64%).

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 8

PM
Ansökningsomgång 2017:21

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation
Projekt: Innovationsarenan Idrott, Teknik och Hälsa (ITH)
Sökande organisation: Göteborgs universitet

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
5 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

5 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

5 (9)

Näringslivets medverkan

3 (7)

Förnyelse och innovation

5 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

4 (6)

Allmän bedömning

5 (8)

Ärendenummer 1

Bilaga 8
Ärendenummer 1
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Underlag för prioritering
Innovationsarena Idrott, Teknik och Hälsa (ITH)
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering

Typ av projekt
Projektperiod
Län som omfattas av projektets
verksamhet
Kommuner som omfattas av
projektets verksamhet
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget
Handläggare
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Göteborgs Universitet
Västsverige
20201293
2017:1
Samverkan inom forskning och innovation
Främja företagsinvesteringar inom forskning och
innovation och utveckla kopplingar och
synergieffekter mellan företag, forsknings- och
utvecklingscentrum och den högre
utbildningssektorn, särskilt främjande av
investering i produkt- och tjänsteutveckling,
tekniköverföring, social innovation,
miljöinnovation, offentliga tillämpningar,
efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen
innovation genom smart specialisering, och
stödja teknisk och tillämpad forskning,
pilotverksamhet, tidiga
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för
avancerad produktion och
förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig
möjliggörande teknik och spridning av teknik för
allmänna ändamål
Samverkansprojekt
2017-08-15 – 2020-12-15
Halland, Västra Götaland
Samtliga kommuner i Västra Götaland och
Hallands län
9 205 929
14 384 896
384 000
23 974 825
Isabella Fält

version 1.0 160222

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Innovationsarena Idrott, Teknik och Hälsa (ITH) är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs
universitet och Chalmers tekniska högskola. Projektet syftar till att skapa en innovationsarena
för att stärka samverkan mellan akademi, institut, föreningsliv, offentlig sektor och små och
medelstora företag. Genom denna fysiska arena kan konkurrenskraftiga, innovativa och
kommersialiserbara produkter och tjänster skapas inom idrott, teknik och hälsa, vilket bidrar till
en hållbar tillväxt hos små och medelstora företag. Projektaktiviteterna består i att ITH ska
synliggöras som arena, erbjuda erfarenhetsutbyten och lotsa företag till kvalificerad rådgivning
och forskning, samt stärka samverkan mellan GU och Chalmers.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde och bidrar till specifikt mål. Projektet följer ett
tidigare samverkansprojekt mellan Göteborgs universitet och Chalmers, Idrottkluster Väst och
är förankrat i regionerna. Trots att ITH är sprunget ur ett tidigare projekt finns det i detta
projekt nya delar, som innovationsarenan som en så kallad kvadrupel helix konstellationen kan
samverka vid. Såväl Region Halland och Västra Götalandsregionen omfattas av projektet och det
bedöms vara en strategisk satsning för bestående effekter. Projektets styrka ligger i den
spetskompetens som ITH kan tillgodose små och medelstora företag (SMF) med inom idrott,
teknik och hälsa, genom universitetens samverkan. Sökande organisation bedöms ha den
operativa, administrativa och ekonomiska förmågan att genomföra projektet. Det finns ingen
direkt koppling till EU:s Östersjöstrategi.

Urvalskriterier
0 = ej uppfylld
1 = Godkänd
2 = Väl Godkänd
3 = Mycket Väl Godkänd

Obligatoriska urvalskriterier*
*Kriterier som ska vara uppfyllda för att en projektansökan ska lämnas vidare för prioritering
0

Samordning med andra strategier och program
Överlevnad och långsiktighet
Näringslivets medverkan
Förnyelse och utveckling
Horisontella urvalskriterier

1
X

2

3

X
X
X
X

Meriterande urvalskriterier
0

Samverkan
EU:s strategi för Östersjöregionen
Privat medfinansiering
Total poäng för projektet: 9
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Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Samverkanspart
Chalmers Tekniska Högskola AB

Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Innovationer inom området idrott/teknik/hälsa har en stor tillväxtpotential och med den
kompetens som finns i regionen är detta ett potentiellt nytt styrkeområde för Västsverige.
Center for Health and Performance (GU) och Sport och Teknologi (Chalmers) samarbetar idag i
Idrottskluster Väst med bidrag från Västra Götalandsregionen (VGR). Detta förprojekt har
identifierat nästa steg och expandera projektet genom att skapa en arena som marknadsförs och
synliggörs för alla aktörer inom området. Starten projektägarna fått med hjälp av VGR har varit
framgångsrik, men resurser har saknats för att synliggöra satsningen och samverka strukturerat
med relevanta företag. Nästa steg ger projektet möjlighet att bli en permanent och bestående
partner.
Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att driva tillväxt och innovation tillsammans
med små och medelstora företag (SMF) i regionen som arbetar inom området
idrott/teknik/hälsa. Innovationsarena Idrott, Teknik och Hälsa (ITH) möjliggör för regionen och
intresseområdets aktörer, dvs akademi, användare, offentlig sektor och industri, att mötas för
att tvärvetenskapligt utbyta idéer, kontakter och synpunkter som kan initiera samarbetsprojekt,
produktutveckling och nyskapande av innovativa och högteknologiska lösningar.
Problem: Utmaningarna inom området är att synkronisera brukarnas behov, företagens
möjligheter och akademins kunskapsgenerering, så att nya produkter utvecklas och att ny
kunskap implementeras i vardagen på ett hållbart sätt. Idag finns ingen samlande,
koordinerande och drivande organisation för kompetens, finansiering och samverkan inom
området. Idrottsrörelsen driver sin verksamhet med knappa ekonomiska resurser. Företag drivs
utifrån ett vinstdrivande perspektiv. Akademisk forskning vill generera nya resultat som kan
publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Konsekvensen är att möten, utbyten och samverkan sällan
förekommer. De gemensamma intressen som finns inom idrott/teknik/hälsa som innovationsoch tillväxtmotor för samhället utnyttjas därmed sällan.
Lösning: Genom att skapa ITH kan aktörer inom området mötas så att idéer och kunskap sprids.
Detta medför att implementerings- och kunskapsgenereringshastigheten ökas. Utveckling av nya
produktkoncept är en förutsättning för att nation och region skall kunna fortsätta konkurrera på
en global marknad. Nya konstellationer där akademi, användare, offentlig sektor och industri
samverkar på ett unikt sätt, blir en intressant modell för andra EU-länder. ITH avser att
komplettera och expandera den tidigare verksamheten i Idrottskluster Väst genom att fungera
som arena samt facilitera och stödja innovationer och entreprenörskap, vilket kan generera fler
företag och nya arbetstillfällen. ITH ska stimulera samverkan mellan företag, akademi, offentlig
sektor och idrottsrörelse, så att det skapas förutsättningar för kunskapsöverföring och
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utveckling av innovativa idéer. Projektet vill synliggöra innovationsarenan och visa att ITH är
den givna kontaktytan för företag som behöver stöd och rådgivning.
Kunskapsöverföringen som skapas ger möjlighet att kommersialisera produkter/tjänster och
utveckla tillväxt för regionen. Kunskapen inom ITH ska bli mer känd och tillgänglig för
samhället. Innovation inom idrott/teknik/hälsa kan förändra människors syn på fysisk aktivitet
och få positiva effekter på hälsa, jämställdhet och välbefinnande. Med utgångspunkt i sina
värderingar har idrottsrörelsen visat på nyttan med integrationsarbete, likabehandling och ickediskriminering. Det finns dock fortsatta problem vad gäller socio-ekonomiska skillnader i hälsa
och idrottspreferens, miljöpåverkan samt vad som betraktas som traditionellt manligt och
kvinnligt inom idrott. Projektet vill belysa dessa skillnader. Förankringsarbetet inom
föreliggande projekt har skett genom avstämningar med idrottsrörelsen, företagsträffar och s k
idrottscaféer och med styrgrupperna för GU:s Center for Health and Performance (CHP) och
Chalmers Sport och Teknologi.

Omvärld och samverkan
I regionen inom idrott/teknik/hälsa finns ett växande näringsliv, evenemang i världsklass,
betydande infrastruktur, arenor och investeringar i anläggningar, ett rikt och brett föreningsliv
med allt från barn- och ungdomsidrott till elitverksamhet, universitet, högskolor och institut
som satsar strategiskt på idrott/teknik/hälsa, samt en offentlig sektor som aktivt stöttar idrott
och evenemang. Idrott och fysisk aktivitet betyder allt mer i det moderna samhället. EU har
identifierat idrott som drivkraft för innovation och ekonomisk tillväxt. Satsningar inom
idrottsområdet har utsetts som en starkt bidragande faktor för att nå Europa 2020-strategin.
Medlemsländerna i WHO:s Europaregion tog i september 2015 fram en strategi där fysisk
aktivitet är en av de viktigaste faktorerna för hälsa och välbefinnande. Motsatsen, fysisk
inaktivitet och stillasittande, ökar risken för många vällevnadssjukdomar.
Idrottens inkluderande arbetssätt har resulterat i att idrott blivit ett viktigt verktyg i
integrationsarbetet. Regeringen har t ex avsatt 116 miljoner kr till idrottsrörelsen under
perioden 2015-2016 som stöd för nyanländas aktivitet. Idrottssektorn utgör en betydande och
växande del av vår ekonomi. Sett till den breda definitionen av idrott så bidrar sektorn till 3 %
av BNP och 3,5 % av sysselsättningen i EU. Ca 4,5 miljoner människor är sysselsatta i
idrottssektorn inom EU och den förväntade tillväxten inom denna sektor har potential att skapa
många nya arbetstillfällen.
Ett antal samarbetsprojekt finns etablerade i regionen. CHP och Sport och Teknologi har i
Idrottskluster Väst bl. a anordnat seminarier för att förstå idrottens behov och möjligheter. GU
och Chalmers har nyligen blivit utsedda till Riksidrottsuniversitet och arrangerade
Riksidrottsförbundets elitidrottskonferens 2015. Inom ramen för Interreg-projektet EVINN
(Eventbaserad Innovation) har Göteborgs universitet, Acreo och Smart Textiles, samt deltagare
från Chalmers, arbetat med riktad innovation mot sport och evenemang, vilket resulterat i
konkreta innovationer som utvecklats vidare tillsammans med Innovationskontoret Väst.
Vidare har projektägarna haft samarbetsprojekt tillsammans med HI-Cube i Halmstad och
samverkar löpande med Sahlgrenska Akademin. På nationell nivå finns ett flertal orter där man
arbetar för att skapa innovation och tillväxt, t ex Dala Sports Academy och Nationellt
Vintersportscentrum (Mittuniversitetet Östersund), båda med delfinansiering från EU:s
regionala utvecklingsfond. Innovationsarenan har ett gott samarbete med dessa och utgör en
naturlig samarbetspartner för dem med spetskompetens. Även internationellt finns platser där
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man arbetar för att kommersialisera produkter och tjänster. Institute for applied movement
science (Technical University of Chemnitz), Norges Idrottshögskola, Sektionen för Idrott (Aarhus
universitet) är några exempel som GU och Chalmers är naturliga samarbetspartners med.

Koppling till det regionala näringslivet
Regionen har stort behov av en arena med kunskap och resurser att genomföra avancerad
utveckling och forskning inom området idrott/teknik/hälsa för att bidra till kommersialisering
av produkter och tjänster. Många SMF tar initiala kontakter på andra platser innan man genom
avvägar får information om tillgänglig kunskap i regionen. ITH vill kunna marknadsföra,
synliggöra projektet och bli den naturliga kontaktytan i regionen. SMF i regionen är överens om
att innovationsprocessen för idéer inom idrott/teknik/hälsa behöver samordnas. Avsaknaden
av en test- och demonstrationsmiljö och "speeking partner" påpekas också, vilket behövs för att
företag inte skall gå miste om affärsmöjligheter och att regionen inte missar möjligheten till nya
innovationer.
Utan den verksamhet som ITH kan erbjuda:
1. Saknas mötesplatser mellan näringsliv, akademi, offentlig sektor och ideella
organisationer/brukare inom idrott/teknik/hälsa för att skapa hållbar tillväxt, regionalt,
nationellt och internationellt.
2. Saknas en arena för ökat samarbete kring forskning, utveckling, innovationsprocesser samt
test- och demonstrationsarenor.
3. Riskerar regionen och näringslivet att gå miste om innovation och utveckling.
4. Väljer SMF andra regioner, där utvecklingsmöjligheterna är bättre.
Projektet vill brett bjuda in näringsliv, akademi, offentlig sektor och ideella
organisationer/brukare inom idrott/teknik/hälsa som finns i regionen till
innovationsseminarier, speed-dating, workshops etc. Syftet är att visa hur ITH kan hjälpa till
med innovation och forskning och funktionen blir att arrangera olika former av mötesplatser,
test- och demonstrationsmiljöer samt att sprida forskningsresultat och ge råd i anslutning till
detta. Dessa mötesplatser och aktiviteter är öppna för alla intresserade och innebär en form av
match-making, där ITH kompletterar etablerade företagsfrämjande organisationer och nätverk.
För att ITH ska kunna erbjuda kvalificerade test- och demonstrationsmiljöer förutsätts att den
utrustning som finns att tillgå är av högsta kvalitet. Det är av central betydelse för att kunna
utveckla nya innovativa produkter och tjänster och efterfrågas redan idag av det regionala
närings- och föreningslivet, så smärre investeringar behövs t ex utbyte av sliten utrustning.
Under projektets gång kommer behovet av ny utrustning att utvärderas för att kunna tillgodose
de krav som ställs i framtiden.
Genom det pågående projektet Idrottskluster Väst har utvecklingen mot en ledande
innovationsarena för kunskapsutveckling startats, men nu är syftet att vidareutveckla och
fördjupa möjligheterna till samarbete, särskilt med SMF i regionen.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Projektets vision är att ITH ska bli den ledande arenan inom idrott/teknik/hälsa (fysisk
aktivitet) i Europa. Arenan ska sammanföra och göra forskning och innovation tillgänglig. Detta
innefattar att arbeta regionalt, nationellt såväl som internationellt. ITH har också samverkan
med flera aktörer och forskningscentra i Östersjöregionen (se 4.2 och 4.3). Genom de arbeten
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och projekt som utförs länkas regionen samman och detta leder till ett ökat välstånd och
välmående för invånarna. Innovationsarenan är regionalt placerad i Västsverige och arbetar för
att knyta samman akademi, institut, föreningsliv, offentlig sektor och SMF. De aktiviteter som
genomförs i projektet bidrar indirekt till att uppfylla delar av EU:s strategi för Östersjöregionen.

Mål och resultat
Mål
Projektet ska utgöra den naturliga samverkansmiljön för alla intressenter och skapa en attraktiv
Innovationsarena för ITH i regionen. Projektet har kopplingar till flera regionala styrkeområden
såsom t ex Life Science, Material och hållbar produktion, Maritima klustret och
Upplevelsebaserade näringar, men ser idrott/teknik/hälsa som ett potentiellt nytt styrkeområde
för Västsverige med tillväxtpotential.
De övergripande målen i projektet är att, inom idrott/teknik/hälsa:
Steg 1: Vidareutveckla och stärka samarbetet mellan Chalmers och GU
Steg 2: Kommunicera och synliggöra ITH:s och Västsveriges kompetens
Steg 3: Stärka samverkan mellan akademi, institut, föreningsliv, offentlig sektor och SMF. Stärka
konkurrenskraften för SMF i regionen genom att förmedla forskningsresultat från akademin till
brukare.
ITH ska uppnå detta genom samarbetsmöten, marknadsföring av ITH samt samverkansmöten
(såsom speed-dating och innovationsseminarier) där den forskning och utveckling som finns
tillgänglig lyfts fram för regionala SMF och övriga målgrupper. Det mest handgripliga resultatet
för regionen är att projektet skapar konkurrenskraftiga, innovativa och kommersialiserbara
produkter och tjänster inom idrott/teknik/hälsa som leder till hållbar tillväxt, speciellt hos SMF.
Projektmål
Steg 1: Samarbetsetablering
- 2 samarbetsmöten om året planeras. Utveckling av den gemensamma miljön och
säkerställa ett långsiktigt engagemang från medverkande aktörer. Genomförande av
interna konferenser och teamutveckling. Samarbetsdiskussioner akademi, institut,
föreningsliv, offentlig sektor och SMF inom idrott/teknik/hälsa för planering av
aktiviteter.
- Till utvalda möten bjuds även externa deltagare in för att ytterligare förstå behoven
inom området idrott/teknik/hälsa. Målsättningen är att på 2 av mötena genomföra detta
och att då ha en representant från vardera institut, föreningsliv och offentlig sektor, samt
minst 2 deltagare från SMF.
Steg 2: Extern kommunikation och resultatspridning
- Erfarenhetsutbyten och resor; utveckla befintliga nätverk samt skapa nya allianser och
följa nationella och internationella trender inom området.
- Delta på minst 6 mässor inom idrott/teknik/hälsa.
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-

Bli en tydlig partner till SMF genom att öka synligheten och kännedomen om vad ITH
kan erbjuda. Skapa gemensam webb-sida, ta fram marknadsmaterial och PR material.

Steg 3:
- Skapa 6 innovationsseminarier, 12 Speed-dating träffar och 9 idrottscaféer.
- Samverka med innovationssystemets aktörer för företagsrådgivning, kommersialisering
och finansiering för att säkerställa att nyttiggörandet av forskningsresultat resulterar i
kommersialisering för företagen.
- Lyfta fram de horisontella kriterierna för SMF och belysa de konkurrensfördelar som kan
uppnås om man aktivt arbetar med dessa. Workshopserie kring miljö, lika
möjligheter/icke diskriminering och jämställdhet.
- Ge fler SMF tillgång till innovativa testmiljöer, idrottsvetenskaplig kompetens och
forskningsbaserad kunskap samt teknologier från universiteten. Uppdatering av
forskningsmiljön.
En central faktor för att nå de uppsatta målen är att synliggöra ITH för SMF och övriga
intressenter. I projektet kommer marknadsföringsmaterial såsom gemensam webb-plats,
broschyrer, utställningsmaterial att tas fram. Projektet kommer att bjuda in till föreläsningar,
konferenser, speed-dating, test- och demonstrationsgenomgångar etc. där västsvenska SMF
inom idrott/teknik/hälsa är nyckeldeltagare och där alla innovationssystemets aktörer är
inbjudna (t ex inkubatorer, ALMI, GU Venture etc.). Aktiviteterna ska resultera i att forskningsoch innovationsmiljön främjar samverkan mellan SMF, akademi, forskningsinstitut och offentlig
sektor och bidrar till att skapa konkurrenskraftiga, innovativa och kommersialiserbara
produkter och tjänster inom kunskapsområdet, vilket i sin tur leder till tillväxt.
Projektets vision är att bli den ledande arenan för forskning och innovation inom
idrott/teknik/hälsa i Europa. Projektägaren har en stark förankring i både akademi, föreningsliv,
samhälle och näringsliv. Denna så kallade kvadrupel helix ger förutsättningar att skapa hållbar
tillväxt, vilket har stor betydelse för regionens tillväxt genom den tillgång till kunskap som
genereras.

Målgrupp(er)
ITH är en arena för akademi, institut, föreningsliv, offentlig sektor och SMF inom
idrott/teknik/hälsa. Centralt för projektet är att skapa en tydligare ingång för aktörer inom
området och därigenom nyttiggöra forskningsresultat och skapa nya framtida innovationer,
produkter och tjänster.
Primär målgrupp för projektet är:
- SMF inom idrott/teknik/hälsa i regionen.
Sekundära målgrupper är:
- Offentlig sektor
- Föreningsliv (t.ex. idrottsrörelsen)
- Akademi och institut
- Hälso- och sjukvården.
Ovanstående målgrupper bearbetas och bjuds in till de samverkansaktiviteter som kommer att
arrangeras inom ramen för projektet. För att nå resultat är det viktigt att målgrupperna
bearbetas personligen och direkt. Det är avgörande att man lyckas bygga upp personliga
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relationer med nyckelpersoner och säljer in fördelarna för respektive part med att medverka i
de aktiviteter som arrangeras. Särskilt fokus kommer att läggas på idégenerering och
innovationsprocesser för att därigenom bidra till produktutveckling. ITH vill förmedla kunskap
inom forskning till de företag som vill ta fram produkter eller tjänster för att tillgodose olika
behov hos individ eller samhälle.

Förväntat resultat vid projektavslut
Det övergripande målet är att skapa en långsiktig arena inom regionen mellan företag, akademi,
offentlig sektor och näringsliv inom området idrott/teknik/hälsa. Genom projektet förväntas det
nuvarande Idrottskluster Väst kunna utvecklas betydligt och utöka antalet samarbetsprojekt
med regionala SMF för att skapa nya innovationer och kommersialiserbara produkter/tjänster.
ITH vill öka attraktionskraften och positionera forsknings- och innovationsmiljön för att bli
ledande nationellt och ge de regionala företagen möjligheter att konkurrera på en global
marknad.
De viktigaste resultaten av projektet är att:
- Fördjupa samverkan mellan Chalmers och Göteborgs universitet.
- Synliggöra ITH för omvärlden med fokus på målgrupperna.
- Stärka samverkan mellan akademi, institut, föreningsliv, offentlig sektor och SMF
- Vidareutveckla och positionera ITH som en ledande arena.
- Stärka konkurrenskraften för SMF i regionen genom att erbjuda mer effektiva
innovations- och utvecklingsprocesser.
Nyttan med projektet är att:
- SMF i regionen får stöd och tillgång till forskningsresurser för att kunna validera,
utveckla och vidareutveckla produkter till kommersiella satsningar.
- ITH blir en naturlig samarbetspartner för det regionala näringslivet.
- Sport och Teknologi (Chalmers) och CHP (GU) bibehåller och förbättrar sin positionering
som forskningsenheter genom att vidareutveckla test- och demonstrationsmiljöer.
Det mest handgripliga resultatet för regionen är att projektet bidrar till konkurrenskraftiga,
innovativa och kommersialiserbara produkter och tjänster inom idrott/teknik/hälsa som leder
till tillväxt. Resurser för synliggörande, kontaktskapande och mötesgenerering med företag är
nödvändigt för att kunna förverkliga projektets föresatser. ITH förväntas att under projekttiden
erbjuda mer än 100 företag att delta i projektets aktiviteter. Föreslagna aktiviteter kommer att
stimulera internationella allianser mellan regionala företag och internationella forsknings- och
innovationsmiljöer genom de samarbeten och kontakter som finns på GU och Chalmers.
Horisontella kriterier är av stor betydelse för att främja folkhälsa och skapa en hållbar tillväxt.
Detta kommer noga beaktas inom arbetet med innovationer och hållbar produktutveckling; att
nå ut till så många människor som möjligt med enkla men kvalitativt och miljömässigt sett goda
produkter är en föresats som inte motsäger kommersialiseringstanken. Livsstilsrelaterad ohälsa
kan drabba alla och insatser inom detta område är ett sätt att angripa de skillnader i
rörelsemönster och hälsa hos olika socio-ekonomiska områden som finns i regionen.
Idrottsutrustning har idag problem med miljöbelastning avseende t ex kemikalier. Projektet
kommer aktivt att driva ett cirkulärt tänkande och bjuda in till workshops för att belysa detta.
Miljötänkandet ska också lyftas fram som en fördel ur kommersiell synpunkt. Mäns och kvinnors
idrottande har idag en snedfördelning med fokus på traditionellt manliga idrotter. Detta gäller
även fysisk aktivitet i stort.

Sida 8 (16)

Tillväxtverket

version 1.0 160222

Projektet ska särskilt lyfta detta och driva aktiviteter som leder till fokus på kvinnors
idrottande/fysisk aktivitet och framtagande av utrustning och tjänster för dessa. Detta är en
kommersiell möjlighet för regionala SMF. Inom projektet finns ett samarbete med Västsvenska
Idrottsförbundet, vilka driver aktiviteter för att lyfta vikten av icke-diskriminering och att ge alla
lika möjligheter. Detta ska belysas ytterligare och projektet ska bistå med förändringar inom
området. En viktig del i icke-diskriminering är Riksidrottsuniversitetsprojektet (RIU) som är en
del av GU och Chalmers verksamhet. RIU arbetar aktivt för breddad rekrytering till högre
utbildning via deltagande i idrott. Både GU och Chalmers verkar i en internationell miljö, där
personer med olika bakgrund och tankesätt lyfter respektive verksamheter.

Förväntade effekter på lång sikt
ITH ska förbättra möjligheterna att öka den regionala och nationella tillväxten inom
idrott/teknik/hälsa. Projektet ska bidra till att företagen i regionen blir fler och starkare samt att
man ökat sin konkurrenskraft till nytta för målgruppen inom sektorn. Möjligheten att leda idé till
innovation ska underlättas och det ska vara tydligt att man skall vända sig till ITH för att få ett
utökat erfarenhetsutbyte och lotsning till var kvalificerad rådgivning och forskning finns.
Tillväxten i regionen via ITH är baserad på kunskap och innovation. ITH ska fortlöpande arbeta
med resurseffektivitet och miljöhänsyn. ITH har möjlighet att vara en kraftfull pådrivare för att
öka sysselsättning med sociala hänsynstaganden. Miljö, lika möjligheter och icke diskriminering
samt jämställdhet lyfts fram som en konkurrensfördel. Detta är förutsättningar för ett hållbart
samhälle där idrott och hälsa utgör en viktig del för vårt välbefinnande och det ingår även i
strategiprogrammet ”Det goda livet” i VG-regionen.
Visionen är att bli den ledande arenan för forskning och innovation inom idrott/teknik/hälsa
(fysisk aktivitet) i Europa. Center for Health and Performance och Sport och Teknologi har en
stark förankring i både akademi, föreningsliv, samhälle och näringsliv. Denna så kallade
kvadrupel helix ger förutsättningar för att leva upp till Europa 2020-strategin genom att skapa
smart, hållbar tillväxt för alla, vilket har stor betydelse för regionens utveckling genom den
tillgång till kunskap som genereras. ITH vill genom projektet synliggöra och skapa interaktion
med näringsliv, föreningar, offentliga institutioner, andra lärosäten och det omgivande
samhället. Den kunskap som genereras under projekttiden i de samarbeten som utvecklas ska
komma regionen tillgodo genom informationsspridning via t ex möten och konferenser. Detta
gäller idrottssektorn, fritidssektorn, tjänstenäringen samt andra samhällsfunktioner inom
regionen.
Genom att skapa förutsättningar för samarbete har ITH möjliggjort för CHP och Sport och
Teknologi att efter projektets slut kunna fortsätta bedriva uppdragsforskning och därigenom
finansiera fortsatt verksamhet. Efter projekttidens slut förväntar sig projektet att ITH skapat en
ännu bättre grund för fortsatt tillväxt, samtidigt som arbetstillfällen skapas både internt och
framför allt i samverkande företag. ITHs övertygelse, när projekttiden är slut, är att det kommer
att finns en vilja hos akademi, institut, föreningsliv, offentlig sektor och SMF inom
idrott/teknik/hälsa att delta med finansiering av ITH:s fortsatta verksamhet.
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Organisation och genomförande
Projektorganisation
Projektägare för ITH kommer att vara GU (CHP) och projektet kommer att ledas av
projektledare med beslutanderätt inom projektets ramar. Till sin hjälp har projektledaren en
biträdande projektledare kopplad till Chalmers. Detta för att ytterligare kunna fördjupa
samarbetet och tillse att alla möjligheter tillvaratas i båda verksamheterna. Som stöd har
projektledarna administrativt-, ekonomi- och kommunikationsstöd samt koordinering.
Projektet kommer initialt att ledas av en styrgrupp, bestående av 5–6 personer från GU och
Chalmers, som ger stöd i strategiska frågor och beslut om framtida satsningar. Under
projekttiden kommer deltagare från institut, föreningsliv, offentlig sektor och SMF inom
idrott/teknik/hälsa att beredas plats som rådgivare i styrgruppen.
När projektet startats kommer samarbetsgrupper att bildas där representanter från akademi,
institut, föreningsliv, offentlig sektor och SMF inom idrott/teknik/hälsa deltar för att diskutera
utformning på de aktiviteter ITH ska genomföra. På Göteborgs universitet och Chalmers finns
upparbetade rutiner för upphandling som vid behov bistår projektet. Bemanning för ITH
planeras genom att använda resurser på CHP (GU) och Sport och teknologi (Chalmers).
Planering enligt följande:
- Strategisk projektledare (GU) 60 %, huvudansvarig för projektet. Tjänsten ska tillsättas
- Ekonom/administratör (GU) 100 %. Tjänsten ska tillsättas
- Biträdande projektledare (Chalmers) 50 %
- Ekonom/administratör (Chalmers) 10 %
- Kommunikatör (GU) 50 %
- Kommunikatör (Chalmers) 30 %
- Cirka 20 forskare ingår med viss arbetstid i projektet genom att delta på möten,
konferenser, seminarier etc. Detta gäller både samarbetsetableringen och de aktiviteter
som genomförs inom ITH.
- Västsvenska Idrottsförbundet deltar för att knyta idrottsrörelsen till projektet
Den strategiska projektledaren leder arbetet inom ITH. Ekonom och administrativ projektledare
ansvarar för löpande rapportering, uppföljning och administration i projektet. Det finns ett
rekryteringsbehov i projektet. Detta kommer att följa de interna regler och upparbetade rutiner
som finns inom universiteten. Resurs för utvärdering av lärande kommer att inhämtas externt.
Fortlöpande uppföljning av projektmålen görs av styrgruppen.
Övriga personer/forskare i projektet finns med för att med tid ingå i olika delar av de planerade
aktiviteterna. Det krävs en bredd av personer med speciella kompetenser för att kunna fördjupa
samarbetet och kunna visa vilket stöd och vilken kompetens ITH kan bidra med gentemot de
SMF som projektet vill förstärka. Detta kan tex vara att leda workshops, delta i
planeringsdiskussioner med företag etc. Projektägaren planerar i projektet att omedelbart inför
start påbörja rekrytering av de tjänster som behöver tillsättas. Sedan tidigare finns även en nära
samverkan med Västra Götalands Idrottsförbund (VGIF) etablerad och inom ITH avser vi
fortsätta på denna mycket framgångsrika väg. VGIF är också en aktiv del av GU och Chalmers
inom ramen för Riksidrottsuniversitetet.
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Arbetssätt
ITH ska verka som en samverkansmiljö för akademi, forskningsinstitut, föreningsliv, offentlig
sektor och SMF inom området. Projektet ska stärka och vidareutveckla befintliga initiativ. En
viktig del är att synliggöra ITH och därigenom addera ett mervärde för näringslivet. Projektet
vill skapa mötesplatser för att stimulera, utveckla, stärka och stödja entreprenörer, företag och
organisationer inom idrott/teknik/hälsa. Genom uppstartsmöten vidareutvecklas projekt- och
aktivitetsplan och tidsätter och tydligare ansvarsfördelar aktiviteterna som ska genomföras.
Projektet stäms av mot mål och resultat på regelbundna möten mellan projektledarna och
ekonom/administratör samt mot styrgruppen.
De horisontella kriterierna lyfts fram i särskilt riktade aktiviteter. ITH kommer att använda
dessa som en kommersiell fördel för SMF och som en naturlig del i projektets eget arbete för att
främja likabehandling, icke-diskriminering och hållbar miljö. För att genomföra aktiviteterna
behövs resurser i form av finansiering, nätverk och den miljö som byggts upp med ledande
professorer, forskare, testpersonal, testlabb och administration.
Den metod som projektet kommer att använda sig av för att säkerställa samverkan och
interaktion är:
Steg 1: Samverkansetablering
- Interna konferenser för planering och teamutveckling. ITH, akademi, institut,
föreningsliv, offentlig sektor och SMF inom idrott, teknik och hälsa.
Steg 2: Extern kommunikation och resultatspridning
- Erfarenhetsutbyten/resor: Benchmarking andra institut, samt synliggöra ITH.
- Konferenser och mässor: Utställning för att synliggöra ITH. Följa trender och
utvecklingsmöjligheter.
- Webb-sida: Gemensam kontaktyta för SMF, föreningar, forskningsinstitut.
- Marknadsmaterial: Framtagande av utställningsmaterial, broschyrer, logotyp, annonser i
branschtidningar.
- PR: Synliggörande av ITH. Pressreleaser kring vårt arbete, möten med press/TV.
Podcasts kring idrott/teknik/hälsa.
Steg 3: Samverkan målgrupper: Stimulera samverkan mellan SMF, universitet, näringsliv,
forskningsinstitut och offentliga aktörer.
- Innovationsseminarier: Mötesplats.
- Speed-dating: Mötesplats.
- Idrottscaféer: Mötesplats.
- Projektarbete: planering, uppföljning, koordinering och drivande av ITH.
- Planering och genomförande av aktiviteter tex Innovationsseminarier, speed-dating och
idrottscaféer.
Uppdatering av forskningsmiljö
- Utrustning: Forskningsmiljön inom ITH måste hålla en hög standard för att kunna vara
en attraktiv arena. Vare sig CHP (GU) eller Sport och Teknologi (Chalmers) har resurser
att utveckla och bibehålla test och utvecklingsutrustning. Det är av central betydelse att
denna utrustning håller hög klass. Detta innefattar både inköp av ny utrustning samt
utbyte av utrustning som slits eller behöver uppdateras.
Utvärdering
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-

Utvärdering och lärande: Fortlöpande utvärdering och lärande, även med hjälp av extern
resurs.
Extern utvärdering och avslut: Utvärdering av projektet. Hur har målen uppnåtts? Hur
har arbetssätten fungerat? Utvärdering och lärande kommer att ske fortlöpande samt i
samband med årsrapporteringar och vid projektets slut. Det är oerhört viktigt att
utvärderingen finns med från början. En summativ utvärdering måste genomföras,
liksom en processinriktad, longitudinell utvärdering. Till detta nyttjas kompetent
opartisk personal från något av våra partneruniversitet och där personalen inte är direkt
involverad i projektet. Arbetet med projektets metod kommer att resultera i en förstärkt
samverkansmiljö och interaktion med flera företag (se 8.2).

Projektets mål är bli en ledande aktör inom forskning och att utgöra en internationellt erkänd
arena. Omvärldsanalysen har genomförts genom diskussioner med intressenter och
samarbetspartners, samt genom löpande omvärldsbevakning via Internet. Inom ITH kommer
löpande omvärldsbevakning, samt deltagande på seminarier och konferenser både nationellt
och internationellt, att vara en viktig källa för att lyssna av ändringar/trender och förmedla ITHs
verksamhet. En fördjupad kartläggning av strategiska samarbetspartners är en viktig del av
analysarbetet, framför allt, under det första året. Kommunikatör och administrativ projektledare
kommer att ha det övergripande ansvaret för att EU:s medverkan i projektet synliggörs.
Projektet kommer att informera om detta i, bland annat, trycksaker, på webb och via anslag på
plats i lokalerna. På den webbplats som kommer att skapas kommer en beskrivning av projektet
finnas där stödet från EU:s regionala utvecklingsfond lyfts fram tillsammans med länkning till
andra relevanta EU- och regionala projekt.
Genom ITH kommer nätverkets kompetens att visas och företag vet då var de kan få kvalificerad
rådgivning, testning, materialanpassning etc. Efter projektet förväntas ITH att ha etablerats som
en ledande arena som företag kontaktar för att skapa och utveckla nya produkter och idéer inom
idrott/teknik/hälsa.
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Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Extern
kommunikation Kommunicera och synliggöra ITH.
och resultatspridning
- Erfarenhetsutbyten/resor
Benchmarking med andra
idrottsinstitut och erfarenhetsutbyten.
- Konferenser/mässor
Deltagande.
-

Webb-sida

Kontaktyta för målgrupper mot ITH.

-

Marknadsmaterial

-

PR

Informationsmaterial vid extern
representation.
Synliggörande av ITH. Pressreleaser,
möten med press/Tv, Podcasts.

-

Arbetstid

Samarbetsetablering
-

Konferenser
planering
teamutveckling
Arbetstid

Samarbete mellan akademi, institut,
föreningsliv, offentlig sektor och SMF
för planering av aktiviteter.
för Möten för att diskutera målsättningar,
och vidareutveckla projektplanen och skapa
aktiviteter.

Samverkan målgrupper
-

Samverkan mellan målgrupper och nya
kvadrupel helix konstellationer;
speciellt mot SMF i regionen.

Arbetstid

Innovationsseminarier 2 Samverkan mellan SMF, universitet,
per år= 6 st
näringsliv, forskningsinstitut och
offentliga aktörer.
- Speed-dating 4 per år= Mötesplats för SMF och övriga
12 st
målgrupper.
- Idrottscaféer 3 per år=9 Mötesplats för SMF och övriga
st
målgrupper.
Uppdatering
av Inköp av ny utrustning och uppdatering
forskningsmiljö
av utrustning som slits.
- Arbetstid
-

-

Forskningsmiljö CHP

Horisontella kriterier
-

Arbetstid
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Utrustning till laboratoriet, ex
testcyklar, mätare för syreupptag.
Work-shops för att belysa kommersiella
fördelar med detta perspektiv.

Startdatum
Slutdatum
2017-08-15
2020-08-14
2017-08-15
2020-08-14
2017-08-15
2020-08-14
2017-08-15
2020-08-14
2017-08-15
2020-08-14
2017-08-15
2020-08-14
2017-08-15
2020-08-14
2017-08-15
2020-08-14

- Kostnad
- 4 300 489
- 450 000
- 300 000
- 300 000
- 150 000
- 75 000
- 3 025 489
- 1 980 931

2017-08-15 - 90 000
2020-08-14
2017-08-15 - 1 890 931
2020-08-14
2017-08-15 - 7 443 412
2020-08-14
2017-08-15 - 6 933 412
2020-08-14
2017-08-15 - 300 000
2020-08-14
2017-08-15
2020-08-14
2017-08-15
2020-08-14
2017-08-15
2020-08-14
2017-08-15
2020-08-14
2017-08-15
2020-08-14
2017-08-15
2020-08-14
2017-08-15
2020-08-14

- 120 000
- 90 000
- 726 062
- 126 062
- 600 000
- 720 310
- 630 310
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Aktivitet

Beskrivning

-

Workshop Miljö

-

Workshop
Lika Föreläsare, lokal/utrustning/förtäring.
möjligheter/icke
diskriminering
Workshop Jämställdhet
Föreläsare, lokal/utrustning/förtäring.

-

Föreläsare, lokal/utrustning/förtäring

Projekttid samverkan

Samarbete med Västsvenska
Idrottsförbundet för att skapa kontakt
med SMF och klubbar i sportsektorn.
Projektledning
och Projektledning, administration och
administration
kommunikatör.
Utvärdering och lärande
Intern och extern löpande utvärdering.
-

Fortlöpande utvärdering

-

Extern utvärdering

-

Avslutsarbete
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Uppföljning och utvärdering av
projektmål.
Projektutvärdering av extern partner,
projektmål, arbetssätt etc.
Utvärdering och avslut av projektet,
samt sammanställning av slutrapport.

Startdatum - Kostnad
Slutdatum
2017-08-15 - 30 000
2020-08-14
2017-08-15 - 30 000
2020-08-14
2017-08-15 - 30 000
2020-08-14
2017-08-15 - 384 000
2020-08-14
2017-08-15
2020-08-14
2017-08-15
2020-12-15
2017-08-15
2020-12-15
2017-08-15
2020-12-15
2020-08-15
2020-12-15

- 7 694 621
- 475 000
- 175 000
- 300 000
- 250 000

version 1.0 160222

Aktiviteter av socialfondskaraktär
Nej

Aktiviteter i projektet genomförs utanför det programområde som ansökan gäller, men
ska finansieras genom denna ansökan.
Nej

Indikatorer
Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen
Namn
Antal företag som får stöd
Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd
Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner
Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya produkter

Värde
100
100
100
30

Aktivitetsindikatorer följs upp på projektnivå.

Resultatindikatorer
-

Antal företag som samarbetar i sin innovationsverksamhet

-

Företagens (produkt- och /eller processinnovativa. 10–249 anställda) utgifter för sin egen
FoU-verksamhet

Projektet bedöms ligga i linje med resultatindikatorerna.
Resultatindikatorer följs upp genom statistik på regional nivå.
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Budget
Kostnader
Kostnadsslag
Personal
Extern sakkunskap och externa tjänster
Resor och logi
Investeringar materiel och externa lokaler
Schablonkostnader
Summa kostnader
Summa faktiska kostnader
Bidrag annat än pengar
Privat bidrag i annat än pengar
Summa bidrag i annat än pengar
Summa totala kostnader

2017
1 284 615
380 000
65 000
100 000
914 852
2 744 467
2 744 467

2018
4 222 923
385 000
190 000
225 000
3 007 396
8 030 319
8 030 319

2019
4 301 539
560 000
210 000
275 000
3 063 386
8 409 925
8 409 925

2020
2 193 787
515 000
135 000
0
1 562 327
4 406 114
4 406 114

Totalt
12 002 864
1 840 000
600 000
600 000
8 547 961
23 590 825
23 590 825

53 000
53 000
2 797 467

138 000
138 000
8 168 319

158 000
158 000
8 567 925

35 000
35 000
4 441 114

384 000
384 000
23 974 825

2020

Totalt

Medfinansiering
Finansiär

2017

Offentlig kontantfinansiering
Västra Götalandsregionen
Göteborgs universitet
Chalmers tekniska högskola
Total offentlig kontantfinansiering
Total offentlig finansiering
Privata bidrag annat än pengar
Västra Götalands Idrottsförbund
Total privat bidrag annat än pengar
Total privat finansiering
Summa total medfinansiering

2018

2019

1 375 000
89 240
214 240
1 678 480
1 678 480

750 000
1 700 496
2 450 496
4 900 992
4 900 992

0
2 570 378
2 570 378
5 140 756
5 140 756

0
1 332 334
1 332 334
2 664 668
2 664 668

2 125 000
5 692 448
6 567 448
14 384 896
14 384 896

53 000
53 000
53 000
1 731 480

138 000
138 000
138 000
5 038 992

158 000
158 000
158 000
5 298 756

35 000
35 000
35 000
2 699 668

384 000
384 000
384 000
14 768 896

2020

2019

2018

2017

Totalt

Stöd
Finansiering
EU-medel

1 741 446

3 269 169

3 129 327

Sammanställning
Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader
Stödandel (EU-medel) av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel)
Andel privat finansiering
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39,02%
38,40%
60,00%
1,60%

1 065 987

9 205 929

Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2017:1
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Ärendelista ERUF, Insatsområde 2 - Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Ärendenummer

Dnr /
TVV

Stödsökande/Projektnamn

Sökt belopp
SEK

1

20201308 Signerat Halland Ekonomisk
Förening / Hallands matgille

6 000 000

2

20201313 Agroväst Livsmedel AB/ Smart
Agri

3 524 215

3

20201305 Innovatum AB / ii2.0-SSWS
(Innovatum Inkubator 2.0 - Space
Sucess for West Sweden)

2 400 000

4

20201312 Inclusive Business Sweden Ideell
Förening / Ett starkare Västsverige
genom inclusive business

Summa

933 087

12 857 302

1(1)

Förslag till prioritering
Prioriteras.
Projektet Hallands matgille har bedömts som godkänt av Tillväxtverket (9 poäng). Projektet
överensstämmer med Tillväxtstrategi Halland 2014-2020. Projektet uppfyller
prioriteringsgrunderna mycket väl (72%).
Prioriteras.
Projektet Smart Agri har bedömts som godkänt av Tillväxtverket (11 poäng). Projektet
överensstämmer med VG2020, Strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020.
Projektet uppfyller prioriteringsgrunderna mycket väl (70%).
Prioriteras. Projektet ii2.0 SSWS har bedömts som godkänt av Tillväxtverket (9 poäng).
Projektet överensstämmer med VG2020, Strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland
2014-2020. Projektet uppfyller prioriteringsgrunderna väl (62 %).

Prioriteras. Projektet Ett starkare Västsverige genom inclusive business har bedömts som
godkänt av Tillväxtverket (9 poäng). Projektet överensstämmer med VG2020, Strategin för tillväxt
och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Projektet uppfyller prioriteringsgrunderna (58 %).

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 9

PM
Ansökningsomgång 2017:1

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projekt: Hallands Matgille
Sökande organisation: Signerat Halland Ekonomisk Förening

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
10 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

2 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

5 (9)

Näringslivets medverkan

4 (7)

Förnyelse och innovation

5 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

4 (6)

Allmän bedömning

6 (8)

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2017:1

Bilaga 9
Ärendenummer 1

Bilaga 9
Ärendenummer 1
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Underlag för prioritering
Hallands matgille
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering
Typ av projekt
Projektperiod
Län som omfattas av projektets
verksamhet
Kommuner som omfattas av
projektets verksamhet
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget
Handläggare
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Signerat Halland Ekonomisk Förening
Västsverige
20201308
2017:1
Konkurrenskraft för små och medelstora företag
Stödja kapacitet för SMF att växa på regionala,
nationella och internationella marknader och att
ägna sig åt innovationsprocesser
Projekt
2017-09-01 – 2020-12-31
Halland
Falkenberg, Kungsbacka, Varberg, Hylte, Laholm,
Halmstad
6 000 000
8 900 000
100 000
15 000 000
Isabella Fält

version 1.0 160222

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Projektet syftar till att profilera Halland som en matregion med lokalproducerad mat och stotta
de hallandska livsmedelsforetagen till en hallbar tillvaxt. Hallands matgille ska genom direkta
insatser i foretagen oka deras affarsutveckling, ta fram exportstrategier, oka mangfalds- och
jamstalldhetsintegrering i foretagen, samt framja samverkan for att oka anvandningen av och
kunskapen om lokalproducerad mat. Projektet ska aven upplata testbaddar, dar stora foretag
oppnar upp sina testkok till forman for sma och medelstora foretag (SMF), sa att dessa far
chansen att utveckla nya produkter. Aktiviteterna ska leda till bestaende effekter som pa sikt
okar foradlingsvardet pa den mat som produceras i lanet och ger en tillvaxt av
konkurrenskraftiga foretag inom lantbruk, livsmedelsforadling, matupplevelser och distribution.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansokan ligger i linje med valt insatsomrade, bidrar till specifikt mal och avser det regionala
styrkeomradet Livsmedel och ligger darmed i enlighet med utlysningens specifika prioritering
Livsmedel. Projektet kommer fran naringslivet sjalvt genom projektagaren och
medlemsorganisationen Signerat Halland och ar val forankrat i regionen. Projektet integrerar de
horisontella kriterierna i plan, genomforande och uppfoljning. Rimligheten i malsattningen for
projektet ar nagot svar att bedoma da stora delar av projektets uppbyggnad utgors av externa
tjanster, vilket kan paverka mojligheten till bestaende effekter av projektet. Sokande
organisationen bedoms ha den operativa, administrativa och ekonomiska formagan att
genomfora projektet. Det finns inte direkt koppling till EU:s Östersjostrategi.

Urvalskriterier
0 = ej uppfylld
1 = Godkänd
2 = Väl Godkänd
3 = Mycket Väl Godkänd

Obligatoriska urvalskriterier*
*Kriterier som ska vara uppfyllda för att en projektansökan ska lämnas vidare för prioritering
0

Samordning med andra strategier och program
Överlevnad och långsiktighet
Näringslivets medverkan
Förnyelse och utveckling
Horisontella urvalskriterier

1
X
X

2

3

X
X
X

Meriterande urvalskriterier
0

Samverkan
EU:s strategi för Östersjöregionen
Privat medfinansiering
Total poäng för projektet: 9
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Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Halland är en stark livsmedelsregion med flera framgångsrika företag inom livsmedelsförädling
och ett lantbruk i framkant. En stark halländsk livsmedelssektor har en viktig roll när det gäller
ökad sysselsättning, innovation och ett hållbart samhälle. Därför är det viktigt att Halland förblir
en stark livsmedelsregion där företagen i livsmedelskedjan, från lantbrukare till
livsmedelsindustri och distribution fortsätter att utveckla sin konkurrenskraft så att de kan
skapa mervärden för både människor och miljö. Halländsk mat har stora möjligheter att
utvecklas både på den lokala marknaden men också för export. Men det finns hot och
utmaningar som först måste övervinnas.
Svensk matproduktion verkar på en global marknad och utsätts för en allt större konkurrens
vilket resulterat i att självförsörjningsgraden av inhemskt producerad mat är mindre än 50%
idag. Detta ökar sårbarheten och minskar tillgången på svensk råvara för livsmedelsförädlingen.
Möjligheten att bibehålla och öka inhemsk produktion av mat går hand i hand med utvecklingen
av lokal livsmedelsförädling men också besöksnäringen. Konkurrenssituationen för den lokala
livsmedelsindustrin är hård och halländska små och medelstora företag riskerar att slås ut av
multinationella jättar. I Halland finns visserligen starka varumärken som är lokalt förankrade,
men det saknas en gemensam halländsk identitet som signalerar hälsosam och hållbart
producerad, vilket krävs för att kunna slå sig in på en exportmarknad. Dessutom skulle Halland,
ett län där besöksnäringen redan är stor, kunna utvecklas som resmål för att uppleva maten,
vilket ytterligare skulle bidra till regionens attraktivitet.
Samtidigt står livsmedelssektorn inför en stor utmaning i att hantera förändringen i klimatet och
utveckla cirkulära affärsmodeller. Den hårdnande konkurrenssituationen och de miljömässiga
utmaningarna kräver att man tillsammans samverkar för att hitta nya innovativa lösningar inom
produktion, förädling och distribution. Det kan till exempel handla om att hitta nya lösningar för
en mer resurssnål produktion, transportlösningar som minskar utsläppen av koldioxid, eller att
företag i samverkan utvecklar nya produkter som samtidigt bidrar till att minska matsvinnet.
Om ingenting görs för att stärka samverkan och utveckla företagens konkurrenskraft i
livsmedelssektorn, kommer den negativa utvecklingen drabba matproduktionen med allt färre
lantbruk och allt färre små och medelstora livsmedelsproducenter. Det kommer att slå hårt mot
både människor och miljö när arbetstillfällen försvinner och allt mindre mat produceras inom
Halland.
Det finns idag en fungerande ideell samverkan inom den halländska livsmedelskedjan, och
Signerat Halland har kommit en bit på väg för att utveckla Halland som matregion. Men för att
klara framtidens utmaningar behöver etablerade nätverk ta ytterligare ett kliv och utveckla sin
samverkan och bli mer "professionella". Detta vill projektägaren göra genom att bilda "Hallands
Matgille", dvs ett starkt kluster av aktörer i livsmedelskedjan som tillsammans utvecklar och
lyfter den regionala livsmedelssektorn. Matgillet ska bidra till att skapa dynamiska mötesplatser,
främja samarbete, sprida kunskap om hållbarhet och halländskt producerad mat, skapa
förutsättningar för att lära av varandra, samt skapa öppna och tillgängliga testmiljöer.
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Innovation, hållbarhet och konkurrenskraft ska stå i fokus för verksamheten i detta matkluster.
Klustret ska ha en gemensam vision om att forma den halländska matidentiteten. En ny
kommunikationsansats ska öka medvetenhet bland konsumenter och handel och ska leda till
ändrade köpmönster. Det ska vara självklart att välja det halländska först i alla vardagliga
köpbeslut. Samtidigt som en ny kommunikationsansats kommer att behövas för att kunna
arbeta med export och besöksnäring.

Omvärld och samverkan
Klustret har en viktig del att identifiera utvecklingsbehov i livsmedelskedjan och kommer att
genomföra insatser för att möta dessa. Men klustret har också en koordinerande roll vilket
innebär att försöka koppla på och hitta synergier i annan verksamhet, till exempel projekt inom
andra EU-program.
Under 2016 har Region Halland och länsstyrelsen i Halland samordnat arbetet med att ta fram
ett livsmedelsprogram för Halland för att utveckla och stärka den halländska livsmedelssektorn.
I dialog med lantbrukare, förädlare och distributörer har en gemensam målbild för halländska
livsmedel tagits fram. I framtiden ska Halland kännetecknas av en mångfald av
konkurrenskraftiga företag inom alla delar av livsmedelskedjan. Här ska framtidens produkter
och tjänster skapas inom jordbruk, livsmedel, måltid och distribution, vilket bidrar till tillväxt
och fler arbetstillfällen i regionen. För att förverkliga denna målbild behöver man bygga vidare
på den goda samverkan som redan finns mellan olika aktörer i den halländska livsmedelskedjan.
Nätverken som drivs på idell basis har haft framgång men med begränsad effekt. Att nu
näringslivet vill ta ett ansvar för att utveckla sektorn och koppla ihop nätverken med omgivande
samhälle är en unik företeelse.
Projektet har identifierat följande samarbetspartners:
- Destination Halland 2020 är ett EU-finansierat 3-årigt projekt som syftar till att stärka
besöksnäringens utveckling i Halland. Inom programmet bedrivs bl.a.
kompetensutveckling och affärsutveckling och klustret kommer att söka samarbete för
att hitta kompletterande insatser.
- Arena Grön Tillväxt stöttar innovationer inom gröna näringar, i Halland. Projektet
kommer att söka samarbete för att ta del av erfarenheter och bygga vidare på
upparbetade kontakter.
- Grön Innovation är ett forskningsområde på Halmstad högskola, och här tänker
projektet ta tillvara på den kunskap som finns inom forskningen på detta område.
- Projektet Nordic Taste and Flavour Centre ägs och drivs och av SP Food and
Bioscience. Nordic Taste and Flavour Centre arbetar för ökat fokus och kunnande kring
smak och sensorik vilket är viktigt i produktutveckling.
- Olika aktörer inom innovationsstödsystemet, t.ex. inkubatorerna i Halmstad och
Varberg.
- IUC Halland har insatser mot tillverkande företag, inte huvudsakligen inom livsmedel
men projektet vill undersöka hur projektverksamheterna kan komplettera varandra.
- Den offentliga måltiden är ett nätverk för kostansvariga i kommunerna, här vill projektet
samarbeta för att öka andelen lokalt producerad mat i offentliga kök.
- Hallands Livsmedelprogram är en satsning som drivits av Region Halland och
Länsstyrelsen tillsammans med bland annat Hushållningssällskapet och Lantbrukarnas
Riksförbund. I detta arbete har man identifierat utvecklingsbehov och tagit fram en väg
framåt för Halland som matregion. Detta är en investering som klustret kan ta del av.
- Hallands kommuner driver initiativ som till exempel Falkenbergs matdagar, satsningar
som kan ge synergieffekter.
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Lokalt ledd utveckling, här vill projektet undersöka vilka projekt som är igång och söka
samarbete med relevanta satsningar.
Region Skåne och Västra Götaland: projektet behöver undersöka vilka initiativ som finns
i dessa regioner inom gröna näringen, för att se om det finns samarbetsmöjligheter även
över regiongränserna.
Högskolor och universitet, främst Högskolan i Halmstad och Sveriges
lantbruskuniversitet i Alnarp. Här vill projektet göra en kunskapsinventering och se vad
kan de bidra med för att utveckla Hallands livsmedelsföretag. Projektet ska vara en väg
att förkorta vägen mellan forskning och företag och att nya lovande metoder som
minskar arbete och klimatavtryck prövas.
Olika aktörer som arbetar med ökad export, t.ex. Business Sweden, kan hjälpa halländsk
mat att efterfrågas på internationella marknader.

Koppling till det regionala näringslivet
I Halland hittar man små och medelstora företag som förädlar lokalt producerade råvaror till
drycker, glass, mjöl, mejerivaror, charkuteri, saft och sylt, bröd, fisk m.m. Primärproduktionen,
såsom produktion eller odling av jordbruksgrödor och djuruppfödning, är en förutsättning för
att säkerställa hållbara livsmedelskedjor. Att behålla och värna åkermarken som en värdefull
resurs i framtiden är en förutsättning för att ha en livskraftig livsmedelsindustri i Halland, samt
bidrar till miljönytta genom de ekosystemtjänster som kommer med ett levande lantbruk.
Långväga transporter påverkar miljön negativt och därför måste det finnas någon som odlar
växterna, sköter djuren på närmare håll. När allt fler efterfrågar närproducerat och hållbart
gynnar det klimatet och den halländska matkedjan på sikt.
Ska fler turister lockas till Halland behöver det skapas en helhetsupplevelse runt måltiden där
livsmedelsproducenter, livsmedelsförädling och matkreatörer gör nya saker tillsammans. För att
åstadkomma detta behöver det ordnas mötesplatser där livsmedelsproducenter och skapare av
upplevelser kan träffas och samarbeta. En lyckad besöksnäring kan i sin tur leda till en ökad
export av livsmedel från den halländska regionen och hela landet.
Initiativet till att skapa Hallands matgille togs av företag som vill stärka Hallands plats i MatSverige. Projektet kommer att ägas av Signerat Halland som är en ekonomisk förening där
medlemmarna är en grupp av 20 små och medelstora företag inom främst livsmedelsförädling
men också inom distribution, matupplevelser, och primärproduktion (lantbruk). Med ett
gemensamt varumärke arbetar man för att lyfta mat och dryck av halländskt ursprung med hög
kvalitet. Med stämpeln "Signerat Halland" gör man det enklare för kunden att hitta den
halländska maten.
Som samarbetspart i denna ansökan står "Kulinarisk resa", som är ett företagsnätverk bestående
av 60 företag med verksamhet inom matupplevelser. Kulinarisk resa arbetar småskaligt och
hantverksmässigt med att erbjuda sina besökare halländska matupplevelser. Varje år
producerar Kulinarisk resa en karta över alla besöksmål som delas ut till besökare och
medlemmarna inom samarbetar för att stärka varandra, till exempel genom att använda
varandras råvaror eller skapa nya produkter tillsammans.
Totalt finns det alltså 80 företag som via Signerat Halland och Kulinarisk resa står bakom
Hallands matgille. Målet är att dra till sig ytterligare företag så att nätverket kan växa till
åtminstone 100 medlemmar, bland annat genom att knyta till sig fler företag inom distribution.
Det finns alltså ett väl utvecklat men ideellt samarbete mellan företag i livsmedelskedjan redan
idag där den gemensamma ambitionen är att utveckla matproduktionen i Halland. Nu har
näringslivet inom dessa två nätverk beslutat att växla upp samarbetet ytterligare där man vill
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skapa ökad konkurrenskraft och en framtida livsmedelskedja med hållbarhet, tillväxt och
innovation som ledord. Att på detta sätt nyttja befintliga företagsnätverk och bygga vidare på de
goda initiativ som finns inom Signerat Halland och Kulinarisk resa borgar för att Hallands
matgille kan fungera väldigt väl och bli ett stort lyft för den halländska livsmedelssektorn. Man
behöver inte börja från ruta ett.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Inte aktuellt

Mål och resultat
Mål
Syfte:
Syftet med projektet är att stärka och utveckla Halland som matregion vilket i sin tur skapar
jobb, genererar hållbar tillväxt (socialt, ekologiskt, ekonomiskt) och bidrar till innovation inom
livsmedelssektorn.
Projektmål:
Projektets mål är att skapa "Hallands Matgille", dvs ett modernt näringslivsdrivet kluster av
aktörer i hela livsmedelskedjan som tillsammans arbetar för att utveckla och lyfta
livsmedelssektorn i Halland.
Delmål:
1. Projektet bidrar till att livsmedelsförädlande företag får ökad konkurrenskraft på den
lokala, nationella och internationella marknaden.
Målvärde: Medlemsföretagen har ökat sin omsättning med 15% under projektets gång.
2. Det finns ett väl utvecklat samarbete inom Hallands matgille och med externa aktörer för
att främja konkurrenskraft, hållbar matproduktion och innovation inom
livsmedelsområdet.
Målvärde: 35 innovativa samverkansprojekt där medlemsföretag är involverade.
3. Inom klusteret skapas flera dynamiska mötesplatser som främjar samarbete och
möjliggör ett innovativt arbete kring samverkan, nya produkter, tjänster och
distributionslösningar.
Målvärde: 25 genomförda klustersträffar, konferenser, intressentmöten eller liknande.
4. Inom klustret finner man innovativa lösningar som bidrar till att maten produceras på
ett sätt som minskar livsmedelssektorns klimatavtryck.
Målvärde: Klimatavtrycket för medlemsföretagens produktion minskar med 15%.
5. Inom nätverket skapas öppna och tillgängliga testmiljöer så att småskaliga initiativ kan
utvecklas, växa och bli framgångsrika på marknaden.
Målvärde: 25 aktiviteter där lovande produkter utvecklas i testlab/testmiljöer.
6. Företagen har fått mer kunskap kring frågor om jämställdhet, lika möjligheter och ickediskriminering samt har en ökad förståelse för hur dessa frågor påverkar ett
framgångsrikt företagande.
Målvärde: Kvalitativt, kunskapsnivån hos företagsledningen.
7. Företagen har förbättrat sin förmåga att kommunicera om den halländska matens
mervärden som hälsosam och hållbart producerad, och Halland som en region för
spännande matupplevelser.
Målvärde: Kvalitativt, förmågan hos företagsledningen.
8. Man använder i större utsträckning lokalt producerad mat i restauranger och i offentliga
kök.
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Målvärde: 15% mer av inköpta råvaror har halländskt ursprung.
9. Fler konsumenter väljer halländska livsmedel i vardagen. Medvetenhet om den regionala
livsmedelsproduktionen och en ökad kommunikation samt en förbättrad tillgång har
ändrat konsumenternas köpbeslut i vardagen.
Målvärde: 25% av kunder i butik anger att de handlar med större medvetenhet.

Målgrupp(er)
Små och medelstora halländska företag som verkar i livsmedelskedjan, d.v.s. har verksamhet
inom livsmedelsförädling, distribution och leverans av matupplevelser. Företagen ska stå för
mat av hög kvalitet och för en långsiktigt hållbar produktion, både miljömässigt, ekonomiskt och
socialt.
Begränsning: Målgruppen innefattar alltså inte företag inom primärproduktion (lantbruk) och
det kommer inte att ske några riktade insatser till denna typ av företag inom ramen för detta
projekt. Men i de fall projektet anordnar seminarier eller nätverksträffar av generell karaktär
kommer även primärproducenter att kunna medverka för att på detta sätt kunna få hela
livsmedelskedjan att samverka.

Förväntat resultat vid projektavslut
-

-

-

-

-

-

Genomfört behovsmotiverade insatser för att utveckla företagen i nätverket, det kan
handla om att stärka företagens förmåga att produktutveckla, etablera sig på marknaden,
eller utveckla hållbara cirkulära affärsmodeller.
Målvärde: 120 företag har fått stöd i någon form.
Det ska finns ett väl fungerande samarbete inom Hallands matgille och ett flertal
aktiviteter för att skapa möten har genomförts, t.ex. i form av nätverksträffar,
konferenser, workshops, forskarträffar eller seminarier.
Målvärde: 25 genomförda klustersträffar, konferenser, intressentmöten eller liknande.
Ett antal innovationer med ursprung ur den samverkan som sker inom matgillet har
skapats. Det kan handla om nya produkter, tjänster, distributionslösningar, nya
affärsmodeller, nya samverkansformer eller organisatoriska innovationer. Målvärde: 25
nya innovationer skapas inom klustret.
Kunskapsöverföringen mellan halländska livsmedelsproducenter och
högskola/universitet har förbättrats inom t.ex. hållbarhet, innovationsprocesser och
cirkulär ekonomi.
Målvärde: Kvalitativ bedömning utifrån innovationer där högskola och universitet är
inblandade, samt nätverksaktiviteter där högskola och universitet deltar.
Hallands matgille har bidragit till att mätbart minska livsmedelssektorns klimatavtryck,
till exempel genom att finns nya distributionslösningar som minskar utsläppet av
klimatgaser.
Målvärde: Klimatavtrycket för medlemsföretagens produktion minskar med 15%.
Det har skapats öppna och tillgängliga testmiljöer/testkök för att främja utveckling och
tillväxt av nya innovativa företag.
Målvärde: 25 aktiviteter där lovande produkter utvecklas i testlab/testmiljöer.
Insatser har gjorts för att öka företagens förmåga att sprida kunskap om hälsosam och
hållbart producerad mat.
Målvärde: Aktiviteter i kommunikationsplan är genomförda.
Projektet har startat en process för att förankra halländsk mat i restauranger och
offentliga kök, och man har genomfört insatser för att förbättra den lokala logistiken.
Målvärde: Minst tre konkreta exempel på att det skett en förankring.
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-

-

-

Företagen har fått hjälp att öka sin attraktivitet som arbetsgivare bland unga med
särskilt fokus på ökad mångfald och jämställdhet och insatser för en miljövänlig
produktion.
Målvärde: 120 företag har fått stöd/deltagit i någon aktivitet kring detta.
Man har stöttat företagen att ta fram och genomföra marknadsplaner för att främja
export av mat producerad i Halland.
Målvärde: Minst 30 företag har fått stöd i detta.
Det finns en stark kommunikation som skapar förväntningar och ett intresse för
matklustrets aktiviteter och för den halländska maten.
Målvärde: 120 företag känner till de möjligheter som erbjuds via matklustret och har
deltagit i någon form i dess aktiviteter.
Det finns en handlingsplan för fortsatt samverkan efter projektets avslut.
Målvärde: En handlingsplan finns.

Förväntade effekter på lång sikt
Effektmål:
- Detta projekt kommer att stärka och utveckla Halland som ett livsmedelslän och öka
förädlingsvärdet av den mat som produceras i länet. Genom att stärka Halland som
matregion kommer Halland att kännetecknas av en blomstrande livsmedelssektor med
en tillväxt av konkurrenskraftiga företag inom lantbruk, livsmedelsförädling,
matupplevelser och distribution.
- Projektet bidrar till att stärka den halländska livsmedelssektorns konkurrenskraft både
på den lokala marknaden och på en internationell exportmarknad. Lantbruk tillsammans
med livsmedelsindustri är en betydande arbetsgivare i länet. Genom att stärka
positionen för etablerade företag och skapa förutsättningar för en tillväxt av nya
innovativa företag inom sektorn kommer fler att kunna anställas.
- Ett bättre fungerande innovationssystem inom livsmedelssektorn då matklustret bidrar
till en ökad samverkan mellan industri och högskola och universitet.
- Klustret kommer att bidra till att minska klimatavtrycket för matproduktionen genom de
innovativa lösningar som förväntas komma ur samverkan inom matklustret och genom
cirkulära lösningar t.ex. genom att livsmedelsrelaterat avfall och svinn nyttjas för annan
tillverkning eller som klimatsmarta energikällor till exempel biogas. Företagen i klustret
ska tillsammans leda utvecklingen mot att icke-biologiskt material, till exempel
produktionsutrustning och livsmedelsförpackningar, designas för återanvändning.
Innovation ska bidra till att fasa ut miljö- och hälsofarliga kemikalier ur
livsmedelssystemet. Cirkulära affärsmodeller kan både bidra till ökad lönsamhet och
minskad klimatpåverkan, till exempel finns det kanske restprodukter hos en tillverkare
som kan användas av någon annan.
- Bidra till ökad attraktivitet och dra till sig människor med kompetens inom
livsmedelsområdet. Med en hög innovationsgrad och stor uppfinningsrikedom blir det
attraktivt för matkreatörer och människor med annan kompetens inom livsmedel att bo,
jobba och driva företag i Halland.
- Förbättra Hallands position i Mat-Sverige och göra Halland till ett län för matupplevelser.
Med ökad tillväxt och en mångfald av livsmedelsföretag kommer Halland på sikt att
stärkas som både en nationell och internationell attraktiv matregion. Många besökare
lockas hit för att uppleva ett spännande Mat-Halland.
- Det finns i stor utsträckning gränsöverskridande innovation mellan aktörer inom
lantbruk, livsmedelsförädling och distribution. Det skapas nya upplevelser för besökare,
nya hälsosamma produkter, nya tjänster som ger mervärden till konsumenter, samt nya
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hållbara sätt att göra affärer och att distribuera maten. Samverkan är nyckeln till
innovation, förnyelse och ökat företagande.
Ökad kännedom bland konsumenter om halländsk mat och hållbar matproduktion. I
Halland har finns goda förutsättningar för en effektiv och resurssnål
livsmedelsproduktion där hållbarhet och en cirkulär ekonomi står i centrum. Genom
insatser för en ökad närhet mellan konsument och producent, samt ökad
livssmedelskunskap redan i skolåldern, väljer konsumenten den sunda halländska maten
både för hälsans, miljöns och ekonomins skull.
Ökad kännedom bland den yngre generationen om möjligheterna att utbilda sig och
arbeta inom livsmedelsområdet. Kompetensutveckling kommer att öka möjligheten för
fler att söka arbete i sektorn. Genom att stärka Halland som matregion vill fler
matkreatörer komma till Halland och driva sin verksamhet här.
En större andel av den mat som serveras på restauranger och i offentliga kök kommer att
vara halländskt och hållbart producerad. Med hållbarhet menar projektet långsiktigt
hållbart ut ett ekologiskt, socialt och ett ekonomiskt perspektiv.

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Signerat Halland ek. förening kommer att vara projektägare och ansvarar för projektledning av
hela projektet. För detta kommer det att anställas en projektledare på heltid, en projektekonom
på halvtid samt en kommunikatör på heltid. Signerat Halland ansvarar också för administration,
projektekonomi, koordinering av aktiviteter och rapportering till berörd finansiär. Projektet
kommer att rekrytera en projektledare och en projektekonom som båda ska ha erfarenhet av att
jobba i större EU-projekt och de ska ha kunskap om upphandlingsförfarande enigt LOU. Det
kommer projektet att sätta upp i kravprofilen vid rekrytering. Vid en upphandling kommer
projektledare och projektekonom tillsammans att ta fram ett upphandlingsunderlag och
tillsammans bedöma inkomna offerter, så att detta sker på affärsmässiga grunder. Att utarbeta
rutiner för upphandlingsförfarande är en del av projektets uppstartsfas. Vid behov kommer
man även att kunna nyttja Region Hallands kompetens för rådgivning kring
projektgenomförande, projektadministration och upphandlingsförfarande. Övriga tjänster som
krävs för att genomföra projektets insatser, t.ex. processledare, konsulter, utbildare kommer att
handlas upp av projektet.
En stor andel av budgeten kommer att vara upphandlade tjänster och motivering till det är att
projektet vill använda specialistkompetens för att genomföra aktiviteter i projektet, snarare än
att använda anställda generalister. Till exempel kommer projektet att upphandla experter som
kan genomföra beräkningar av klimatpåverkan för den mat som produceras inom matklustret i
Halland och genomföra behovsanalyser på medlemsföretagen. Experter kommer också att
upphandlas för att genomföra behovsmotiverade insatserna för att hjälpa företagen i sin
affärsutveckling och marknadsutveckling.
Följande tjänster kommer att utgöra projektorganisationen:
-

Projektledare, 100%, kommer att anställas vid Signerat Halland. Tar ett övergripande
ansvar för projektets genomförande, samverkan, och uppföljning av projektet mål och
olika planer. Kommer att vara sammankallande i projektets olika arbetsgrupper samt
ansvarar för projektkommunikation och jämställdhet och mångfald. Har
affärsutvecklingsansvaret för klustret och ska se till att verksamheten lever vidare på
lång sikt.
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-

Projektekonom/administratör, 50%, anställd vid Signerat Halland. Kommer att ha ett
övergripande ansvar för uppföljning och rapportering av projektets ekonomi samt
begäran om utbetalningar.

-

Kommunikatör 100%, har ansvar för att bygga en stark kommunikationsplattform och
tar fram strategier för att kommunicera inom klustret och externt med klustrets olika
samarbetspartners.

-

Ytterligare konsulter/utbildare med specialistkompetens inom jämställdhet, lika
möjligheter och icke diskriminering, samt inom behovsmotiverade ämnesområden
kommer att upphandlas under projektets gång för att göra olika insatser mot företagen i
klustret.

Inom projektet kommer det att bildas 3 projektgrupper som bland annat kommer att utvärdera
projektets resultat och effekter på olika nivåer. Projektet kommer också att stämma av olika
projektplaner, bland annat kommunikationsplan och planen för jämställdhet och mångfald.
Projektet kommer att upphandla en extern projektutvärderare som genomför en lärande
utvärdering. Projektet kommer att ha stöd av extern projektutvärderare/följeforskare som
arbetar med lärande utvärdering vars syfte är att löpande göra bedömningar, analyser och
därmed leverera en verklighetsförankrad bild av hur projektet utvecklats. Utvärderaren ska
också ge stöd för beslut och eventuella förslag på förbättringar samt fortlöpande bidra till
lärande och utveckling av projektet. Förutom att följa upp projektets mål och indikatorer tittar
utvärderaren på relevans av aktiviteter, kompetens och lärande, samverkan, strategisk
påverkan, jämställdhet och tillgänglighet samt resultat och hållbarhet. Projektet har löpande
avsättningar med utvärderaren för att kunna korrigera och styra rätt.
I början av projektet kommer en styrgrupp att utses med representanter från medlemsföretagen
och samarbetspartners.
1) Den operativa projektgruppen, bestående av projektledare och projektekonom träffas varje
vecka för ett pulsmöte där aktiviteter och indikatorer följs upp.
2) Den utökade projektgruppen, då även upphandlade konsulter/utbildare/processledare
ansluter, stämmer av varannan vecka för en genomgång av processerna ute på företagen.
3) Styrgruppen kommer att träffas en gång i kvartalet där projektet följs upp på strategisk nivå.

Arbetssätt
-

-

I ett första steg genomförs en behovsanalys hos företagen i nätverket. Vad behöver de för
att förbättra sin konkurrenskraft. Hur vill de att nätverket ska arbeta för att det ska bidra
till att stärka deras innovationsförmåga?
Utveckla arbetssätt och samverkansformer inom Hallands matgille. För att skapa ett
innovativt mindset i klustret och ett klimat öppet till samarbete. Skapa en effektivitet och
ett bra flow i klustrets verksamhet. Framtagande av en handlingsplan för nätverkets
arbete.
Etablering av mötesplatser och arenor där nätverkets olika aktörer möts. Aktiviteter där
företagare och forskare möts och där nya innovationer föds. Till exempel kan klustret
arrangera en matinnovationstävling som bygger på klimatsmarta, halländska råvaror.
Projektet ska vara en väg att förkorta vägen mellan forskning och företag och göra att
projektet vågar prova nya lovande metoder som minskar arbete och klimatavtryck.
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Etablering av testbäddar/testkök där mindre aktörer får möjlighet att nyttja större
livsmedelsförädlares laboratorie- och testmiljöer. Detta för att underlätta för innovativa
idéer att utvecklas och växa sig stora.
Behovsmotiverade insatser till företagen. Projektet kommer att stötta processer i
företagen t.ex ge stöd i företagens innovationsprocesser, marknadsutveckling,
produktutveckling, småskalig livsmedelsförädling, marknadsplanering, distribution,
hållbarhet och öka kunskapen om cirkulär ekonomi.
Hjälpa företagen i sin kommunikation mot konsumenter och besökare för att öka
kännedomen om halländsk mat, hållbar matproduktion och Halland som en spännande
matregion.
Hjälpa livsmedelsföretagen att öka sin attraktivitet som arbetsgivare bland unga, bland
annat genom insatser som främjar ökad mångfald men också genom att lyfta genomföra
och lyfta fram insatser som görs för en ökad miljömässig hållbarhet.
Livsmedelsproduktion och förädling erbjuder arbetstillfällen och bidrar till tillväxt och
välfärd i Halland och i förlängningen för hela Sverige. Enligt siffrorna från 2014 arbetade
9 600 personer i Halland med livsmedel i någon form. Samtidigt signalerar företag inom
livsmedelssektorn att det är svårt att rekrytera rätt medarbetare och det finns risk att
bristen på kompetens blir ett tillväxthinder. Därför behöver livsmedelsföretagen hjälp
med att öka sin attraktivitet.
Öka kunskapen hos företagen kring hur ökad mångfald och ökad jämställdhet befrämjar
affärsutveckling och marknadsutveckling. Det kan till exempel handla om att ta tillvara
på andra kulturers efterfrågan på smaker och produkter. Projektet kommer att upprätta
en plan för jämställdhet och icke-diskriminering tillsammans med den externa
utvärderaren med mätbara mål, indikatorer och aktiviteter. Projektet kommer att
upphandla föreläsare/genusexperter/inspiratörer för att genomföra insatser i samband
med projektets övriga aktiviteter.
För att klara framtidens miljömässiga utmaningar måste livsmedelsföretagen få verktyg
för att kunna utveckla cirkulära affärsmodeller med ambitionen att optimera
resursanvändandet och minska matsvinnet. Företagen behöver också bli bättre på att
kommunicera den lokala matens mervärden och på så sätt få konsumenterna att göra
klokare val avseende miljö och hälsa.

Under projektets gång kommer en plan tas fram för att bevara långsiktigheten i matklustrets
verksamhet. För att bygga långsiktigt hållbara projekt är det viktigt med ett aktivt ägarskap,
vilket projektet tror kommer att åstadkommas då detta initiativ är taget "av näringslivet för
näringslivet". Ytterligare en faktor för långsiktighet är ett utvecklingsinriktat lärande, både riktat
mot projektets interna processer men också mot externt. Detta lärande ska säkerställas av de
följeforskare som utvärderar projektet. Genom att bygga klustret på värden som "samverkan",
"tillit" och "öppenhet" ökar chanserna till att verksamheten består även efter projektets avslut.
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Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Planering och uppstart

Rekrytering och planering av projekt.

- Planering och uppstart
av projektet

Rekrytering och upprättande av rutiner
för redovisning, upphandling och
ekonomi.
Upprättas tillsammans med
genusexpert. Genomgång av
indikatorer och sätta precisa mål för
detta område.
Behovsanalys hos deltagande företagen
för att insatserna ska bli
behovsmotiverade. Plan för företagens
medverkan projektet.
Upprättande av kommunikationsplan
och kommunikationsplattform. Insatser
hos företag för extern kommunikation
och resultatspridning,
Skapa kommunikationsplan baserad på
en målgruppsanalys för att bidra till
måluppfyllelsen i projektet. Skapa en
kommunikationsplattform baserat på
behoven i kommunikationsplanen.
Insatser för att öka företagens förmåga
att kommunicera mervärden kring den
halländska maten och Halland som en
matregion.

- Plan för jämställdhet
integrering av
jämställdhet, mångfald
och icke-diskriminering.
- Behovsanalys av
företagens behov (delmål
5.1)
Extern kommunikation
och resultatspridning
- Kommunikation:
Målgruppsanalys och
kommunikationsplattfor
m. (delmål 5.7 och 5.9)
- Kommunicera
mervärden kring den
halländska maten
(kopplat till del-mål 5.7;
5.8; 5.9)
Insatser i företagen
- Stöd till företagens
interna processer, steg 1
(delmål 5.1)
- Stöd till företagens
interna processer, steg 2.
(delmål 5.1)
- Seminarium/workshops
kring jämställdhet och
mångfald (delmål 5.6)
Etablering av
testbäddar
Främja lokalt
producerad mat
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Stötta företagen i interna processer.
Affärsutvecklingsinsatser för företag,
anpassade efter behov.
Ge företagen stöd i att genomföra sina
planer, samt hjälp med upphandling
och olika typer av experthjälp.
Öka medvetenheten kring värdet av
mångfald och jämställdhet för
arbetsgivarens attraktivitet och för
marknads/affärsutveckling.
Etablera ett testbäddar och testkök i
miljöer för företag och innovativa
livsmedelsförädlare att nyttja.
Klusterträffar för att öka förankringen
av lokalt producerad mat i offentliga
kök och restaurangkök.

Startdatum Slutdatum
2017-09-01 2017-12-31
2017-09-01 2017-12-01

Kostnad

2017-09-01 2017-12-01

100 000

2017-09-01 2017-12-31

500 000

2017-09-01 2020-08-31

2 300 000

2017-09-01 2017-12-31

800 000

2018-01-01 2020-08-31

1 500 000

2017-12-31 2020-08-31
2017-12-31 2020-08-31

5 000 000

2017-12-31 2020-08-31

2 500 000

2018-01-01 2019-12-31

500 000

2018-01-01 2020-08-31

700 000

2018-01-01 2020-08-31

700 000

900 000
300 000

2 000 000

version 1.0 160222

Främja export av
halländsk mat
Klimatpåverkan

Samverkan för
innovationer
- Samverkan med externa
samarbetspartners
(delmål 5.2 och 5.3)
- Samverkan mellan
medlemsföretag och
externa samarbetspartners (delmål
5.2 och 5.3)
Utvärdering och
lärande
- Utvärderingsplan
- Lärande utvärdering
samt uppföljning av
indikatorer

Avslutsarbete
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Ta fram exportstrategier och
genomföra marknadsplaner för
företagen i syfte att främja export av
halländsk mat.
Klimatberäkningar av hur
matproduktionen inom klustrets
företag påverkas av de innovationer
och de samverkanslösningar som
kommer ur projektet för att stimulera
klimatsmarta innovationer.
Kontaktskapande med externa aktörer
och workshops, klusterträffar och
seminarier för innovativa samarbeten.
Vara en brygga mellan externa
samarbetspartners aktiviteter/projekt
och klustrets medlemsföretag, för att
komplettera nuvarande insatser.
Processplan för att bygga innovativa
samarbeten mellan klustrets företag
och externa samarbetspartners. Följa
upp och stötta nya samverkansprojekt.

2018-01-01 2020-08-31

1 000 000

2018-01-01 2020-08-31

1 000 000

2018-01-01 2019-12-31

2 000 000

2018-01-01 2018-06-01

800 000

2018-06-01 2019-12-31

1 200 000

Extern löpande utvärdering.

2017-09-01 2020-08-31
2017-09-01 2017-12-31
2017-09-01 2020-08-31

1 000 000

2020-09-01 2020-12-31

400 000

Ta fram en utvärderingsplan
tillsammans med extern utvärderare.
Löpande uppföljning av projektets mål
och indikatorer samt uppföljning och
utveckling av aktiviteter, kompetens
och lärande, samverkan, strategisk
påverkan, jämställdhet och
tillgänglighet samt resultat och
hållbarhet.
Sammanställning och redovisning av
rapport, analys och resultatspridning.

200 000
800 000

version 1.0 160222

Aktiviteter av socialfondskaraktär
Nej

Aktiviteter i projektet genomförs utanför det programområde som ansökan gäller, men
ska finansieras genom denna ansökan.
Nej

Indikatorer
Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen
Namn
Antal företag som får stöd
Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd
Sysselsättningsökning i företag som får stöd

Värde
120
120
25

Aktivitetsindikatorer följs upp på projektnivå.

Resultatindikatorer i linje med specifika mål
-

Antal tillväxtföretag med årlig tilläxttakt (omsättning) med minst 10 % under tre år där
företaget hade minst 3 anställda i början av mätperioden.
Förädlingsvärde i små- och medelstora företag.
Antal företag med innovationsverksamhet (produkt-, process-, organisatorisk,
marknadsföring

Projektet bedöms ligga i linje med resultatindikatorerna.
Resultatindikatorer följs upp genom statistik på regional nivå.
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Budget
Kostnader
Kostnadsslag
Personal
Extern sakkunskap och externa tjänster
Resor och logi
Schablonkostnader
Summa kostnader
Summa faktiska kostnader
Summa totala kostnader

2017
432 000
550 000
15 000
276 833
1 273 833
1 273 833
1 273 833

2018
1 296 000
3 150 000
75 000
830 503
5 351 503
5 351 503
5 351 503

2019
1 296 000
3 437 130
75 000
830 503
5 638 633
5 638 633
5 638 633

2020
1 080 000
948 945
15 000
692 086
2 736 031
2 736 031
2 736 031

Totalt
4 104 000
8 086 075
180 000
2 629 925
15 000 000
15 000 000
15 000 000

2017

2018

2019

2020

Totalt

Medfinansiering
Finansiär
Offentlig kontantfinansiering
Region Halland
Total offentlig kontantfinansiering
Total offentlig finansiering
Privat kontantfinansiering
Signerat Halland
Total privat kontantfinansiering
Total privat finansiering
Summa total medfinansiering

754 300
754 300
754 300

3 180 902
3 180 902
3 180 902

3 353 180
3 353 180
3 353 180

1 611 618
1 611 618
1 611 618

8 900 000
8 900 000
8 900 000

10 000
10 000
10 000
764 300

30 000
30 000
30 000
3 210 902

30 000
30 000
30 000
3 383 180

30 000
30 000
30 000
1 641 618

100 000
100 000
100 000
9 000 000

2020
1 094 413

2019
2 255 453

2018
2 140 601

2017
509 533

Totalt
6 000 000

Stöd
Finansiering
EU-medel

Sammanställning
Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader
Stödandel (EU-medel) av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel)
Andel privat finansiering
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40,00%
40,00%
59,33%
0,67%

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 9

PM
Ansökningsomgång 2017:1

Ärendenummer 2

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projekt: Smart Agri
Sökande organisation: Agroväst Livsmedel AB

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
10 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

2 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

7 (9)

Näringslivets medverkan

3 (7)

Förnyelse och innovation

3 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

5 (6)

Allmän bedömning

5 (8)

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2017:1

Bilaga 9
Ärendenummer 2

Bilaga 9
Ärendenummer 2
Underlag för prioritering
Smart Agri
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering
Typ av projekt
Projektperiod
Län som omfattas av projektets
verksamhet
Kommuner som omfattas av
projektets verksamhet
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget
Handläggare
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Agroväst Livsmedel AB
Västsverige
20201313
2017:1
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Stödja kapacitet för SMF att växa på regionala,
nationella och internationella marknader och att
ägna sig åt innovationsprocesser
Samverkansprojekt
2017-09-01 – 2020-12-31
Västra Götaland
Samtliga kommuner i Västra Götalands län
3 524 215
5 286 325
0
8 810 540
Thanos Pinakas

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Projektet avser bidra till utveckling och implementering av ny teknik i lantbruk och
livsmedelsproduktion, som ska i sin tur möjliggöra en intensifierad och hållbar matproduktion.
Detta ska åstadkommas genom att utveckla ett effektivare regionalt innovationsstödsystem för
digitalisering och teknikutveckling inom jordbruk och livsmedel. Projektet baseras på en ökad
samverkan mellan innovationsstödjande aktörer inom området, Agroväst, Gothia Innovation och
RISE och ska ge stöd till små och medelstora teknikföretag vid utveckling och test av nya smarta
tekniklösningar och metoder för en intensifierad, hållbar och säker matproduktion.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde, bidrar till specifikt mål och avser de regionala
styrkeområden Livsmedel och IKT och ligger därmed i enlighet med utlysningens specifika
prioritering (Livsmedel). En förstudie har föregått ansökan, något som bidragit en bred
förankring bland berörda aktörer samt resulterat till en genomtänkt projektlogik och väl
planerad organisatorisk struktur. Projektet lägger en stor del av sin budget på företagsnära
aktiviteter med potentialen att direkt stärka företagens konkurrenskraft. Trots det, finns det
låga förväntningar på sysselsättningsökning bland dessa företag och därmed beräknas projektet
ha en marginal effekt på programmets målsättningar i denna fråga. Sökande organisationen
bedöms ha den operativa, administrativa och ekonomiska förmågan att genomföra projektet.
Det finns inte direkt koppling till EU:s Östersjöstrategi.

Urvalskriterier
0 = Ej uppfylld
1 = Godkänd
2 = Väl Godkänd
3 = Mycket Väl Godkänd

Obligatoriska urvalskriterier*
*Kriterier som ska vara uppfyllda för att en projektansökan ska lämnas vidare för prioritering
0

Samordning med andra strategier och program
Överlevnad och långsiktighet
Näringslivets medverkan
Förnyelse och utveckling
Horisontella urvalskriterier

1
X

2

3

X
X
X
X

Meriterande urvalskriterier
0

Samverkan
EU:s strategi för Östersjöregionen
Privat medfinansiering
Total poäng för projektet: 11
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X
X

1

2

3
X

Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Samverkansparter
Gothia Innovation AB
RISE Research Institutes of Sweden AB

Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Från hästplogar och liar till rymdteknik, sensorer och robotar. Enligt forskare står lantbruket
inför sin fjärde revolution. EU och FN beräknar att livsmedelsproduktionen måste öka med 70
procent till år 2050 som följd av befolkningsutveckling och att människor i fler länder kan och
vill äta mer. Samtidigt ökar behovet av jordbruksgrödor för bioenergi och naturfiber till följd av
vår strävan i fossilfritt samhälle. För att intensifiera produktionen på en jord bestående av
ändliga resurser krävs nya hållbara, mer effektiva sätt att producera mat. En viktig del i
lösningen av denna utmaning är utveckling och implementering av ny teknik i lantbruk och
livsmedelsproduktion. Med smarta teknik- och IT-lösningar kan lantbrukaren med hög precision
sätta in rätt åtgärd i rätt tid på rätt plats vilket är grunden för intensifierat hållbart jordbruk.
AgTech-branschen är i stark tillväxt och börjar bli högintressant för investerare. Västsverige har
unika förutsättningar i form av IT- och teknikföretag, värdekedjor, forskningsaktörer och
innovationsmiljöer som bidrar med ny kunskap och lösningar till en av Europas och världens
största utmaningar och skapar tillväxt i regionala företag. Våren 2016 genomfördes förstudien
Smart Agri finansierad av Tillväxtverket. Syftet var att identifiera effektiva samverkansformer
mellan de regionala innovationsmiljöerna för gröna näringar och IKT i Västra Götaland och
Östergötland. Ett tiotal aktörer från innovationsmiljöerna och ett 20-tal agroteknikföretag
medverkade i processen.
Vad gäller jämställdhet följer den primära målgruppen (små/medelstora IT-/teknikföretag)
mönstret inom branscherna tillverkningsindustri och IT: övervägande andel män som är
verksamma, hög andel kvinnorna i företagen arbetar med administration. I målgruppens kunder
(lantbruket) kontrolleras stor del av jordbruksmarken av män. Kvinnors företagande är ofta
mindre, i högre grad arbetsintensiva och inriktade mot smådjur/hälsa. Undersökningar visar att
kvinnor i lantbruket löper större risk för allvarliga olyckor, vanligast är djurrelaterade olyckor
med inblandning av nötkreatur och häst.
Smart Agri är samverkansprojekt mellan de tre innovationsstödjande aktörerna Agroväst
Livsmedel, Gothia Innovation samt RISE (enheten för jordbruk och livsmedel) och därmed de två
innovationsmiljöerna SLU Campus Skara och Gothia Science Park Skövde. Det befintliga
innovationssystemet utgör basen och infrastrukturen för Smart Agri. Projektet ska utveckla den
samhandling som är nödvändig för att tillvarata styrkeområdena IT och Lantbruk och omsätta
dem i riktade insatser för målgruppen agrotekniska SME.

Omvärld och samverkan
AgTech är en bransch i tillväxt med en stark global efterfrågan. Västsverige har regionala
konkurrensfördelar i form av en kritisk massa av agroteknik- och IT-företag, långa hållbara
värdekedjor samt väl fungerande forsknings- och innovationsmiljöer inom regionens
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styrkeområden IKT, Material och hållbar produktion samt Livsmedel och gröna näringar.
Projektet har därmed goda förutsättningar att ge relevanta bidrag i form av ny kunskap och nya
lösningar för att lösa en global utmaning. Teknikutvecklingen skapar affärsmöjligheter för
västsvensk industri, maskintillverkare, IT-företag, företagskonsulter och analysföretag. De flesta
företag inom branschen är dock små företag med begränsade egna utvecklingsresurser för
innovation. De saknar ofta relevanta kunskapsaktörer i sina nätverk och förutsättningar för att
skapa hållbara samarbeten för innovation genom kunskapsutveckling och kunskapsöverföring.
Det finns ingen liknande verksamhet som Smart Agri regionalt eller nationellt. Att koppla
samman de två forsknings- och innovationsmiljöerna - SLU Campus i Skara och Gothia Science
Park, Skövde - och därmed de två kunskapsområdena IT och Lantbruk/Biologi skulle tillföra en
funktion som idag saknas. Miljöerna ligger mitt i det tätaste jordbruksdistriktet i Västsverige,
endast 25 minuters bilfärd ifrån varandra. Att miljöerna ligger mitt i ett jordbruksdistrikt och att
det finns ett starkt socialt kapital skapar goda förutsättningar för ett nära samarbete mellan
akademi, institut, lantbrukare och teknikleverantörer. Det finns ett antal verksamheter och
projekt som Smart Agri kommer att koppla an till, och samverka med:
- Västra Götalandsregionens och SLUs gemensamma framtidssatsning på att stärka SLU Campus
i Skara som en nod för de gröna näringarna i Västsverige.
- IDC West Sweden, samt dess systerorganisationer IUC Väst, IUC Sjuhärad och IUC Halland.
- Samverkansinitiativen i Gothia Science Park: Assar Industrial Innovation Arena och Sweden
Game Arena.
- Projektet SIM-gården inom Västra Götalansregionens Naturbruksförvaltning.
- ICT AGRI (ett ERANet) - Interreg-projekten "Innovationer för hållbar växtodling" och
"Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nöt- och lammkött"
- Smart Specialization Platform Agri-Food och initiativet HiTech Farming.
- Projektet Grönovation vid Linköpings universitet.
- Vreta kluster i Östergötland.
- Partnerskap Alnarp i Skåne
Projektet Smart Agris resultat och genomförande kommer kontinuerligt att spridas till
målgruppen då den kommunikationen är en förutsättning för att attrahera och engagera
målgruppen. Vid all kommunikation med målgruppen kommer projektets finansiärer och deras
syfte med finansieringen att kommuniceras då det även legitimerar projektet och understryker
att det är en neutral plattform för samverkan. Information kommer spridas via hemsidor, i
pressreleaser, vid nätverksaktiviteter, på roll-ups och trycksaker.

Koppling till det regionala näringslivet
Västra Götaland är tillsammans med Skåne det viktigaste jordbrukslänet i Sverige. Länen knyts
samman genom Halland som också har en stor andel företag inom Livsmedel och Gröna
näringar. I detta område finns majoriteten av Sveriges lantbruksföretag lokaliserade, även de
företag som levererar till jordbruket såsom teknikleverantörer och tjänsteföretag. I Västra
Götaland finns den största jordbruksarealen och det högsta antalet nötkreatur och mjölkkor i
landet, fördelat på nästan 3300 respektive 800 företag. Även för får, gris och fjäderfä är länet
bland de största. Under 2013 odlades ca 200 000 hektar spannmål på ca 5600 företag.
Lantbruksföretagen sysselsätter ett mycket stort antal invånare i regionen, i flera olika
branscher. Starkast agglomeration av företag med koppling till lantbruksnäringen finns i
delregionen Skaraborg. Enligt en förstudie som företaget KanEnergi AB gjorde under 2013 så
har Skaraborg över 200 tillverkningsföretag som levererar till lantbrukssektorn med ca 3000
anställda och en omsättning på närmare fem miljarder. En mogen bransch med en växande
andel företag som utvecklar lösningar för ett utvecklat precisionsjordbruk. Exempel på dessa är
Dataväxt, Svea Agri, Tornum, Bala Agri, Handheld, Ranaverken, Kellve, Skandia Elevator och
Jörgensen Elektronik. Genom förstudien Smart Agri, identifierades vilka utmaningar som
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teknikföretagen i målgruppen har och vilka behov som skulle kunna mötas i
genomförandeprojektet Smart Agri. Under förstudien fördes dialog med ett tjugotal företag i
branschen, samt ett antal aktörer ifrån innovationsstödsystemet. Målgruppen för projektet
befinner sig in en bransch med mycket snabb utveckling samtidigt som majoriteten av
teknikföretagen är små företag med begränsade egna resurser för innovation. Global konkurrens
och ny teknologi gör att produktlivscykeln blir allt kortare och marginalerna mer pressade. Det
ställer krav på nya produktversioner, samtidigt som kostnaderna inte får öka. Genom projektet
ska det skapas en struktur där företagen får ett breddat nätverk och tillgång till yttersta
spetsforskning inom jordbruk/biologi, automation och IT för att säkra sin framtida
konkurrenskraft genom ökad innovationsförmåga. Även tillgång till innovationsprocess- och
projektutvecklingsstöd för att säkerställa att innovationernas förmågor möter kundernas
verkliga behov samt för att attrahera finansiering för genomförande av FoI-insatser i företaget.
Projektkonceptet som utvecklades under förstudien har stämts av med ett tiotal företag som
bekräftat att initiativet är efterfrågat och möter deras behov. De enskilda företagen i
målgruppen kommer genom projektet ges tillgång till kompetensutvecklande
nätverksaktiviteter, coachande och vägledande samtal, innovationslednings- och
affärsutvecklingsstöd samt konkret stöd att skriva ansökningar för att attrahera finansiering till
FoI-projekt för utveckling, utvärdering, test och demonstration.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Projektet bidrar till två av Östersjöstrategins mål:
- Rädda havsmiljön: genom utveckling av fler lösningar som minskar risken för övergödning
genom kväve- och fosforläckage till våra hav, samt lösningar för ogräsbekämpning som minskar
risken för läckage av så kallade herbicider och metaboliter, kommer ut på marknaden och
implementeras i lantbruket.
- Öka välståndet: genom att bidra till en stärkt konkurrenskraft hos agroteknikföretag samt en
mer hållbar och lönsam jordbruksproduktion. Projektet har en transnationell påverkan då de
lösningar som utvecklas och den kunskap som skapas kan komma till stor nytta i inom
lantbruket i Östersjöregionen som har liknande produktionsförutsättningar.

Mål och resultat
Mål
Det övergripande målet är att utveckla en innovationsplattform och mötesplats som för samman
kompetens- och kunskapsområden inom IT, automation och lantbruk/biologi, och därigenom
skapa bättre förutsättningar för små och medelstora teknikföretag att utveckla och testa nya
smarta tekniklösningar och metoder för en intensifierad, hållbar och säker
livsmedelsproduktion. Genom stärkt samhandling mellan de innovationsstödjande aktörerna
Agroväst, Gothia Innovation och RISE (enheten för jordbruk och livsmedel) kan projektet
erbjuda ett bättre utvecklingsstöd till målgruppen och tillvarata regionala konkurrensfördelar i
form av långa värdekedjor samt forsknings- och utvecklingsstrukturer inom IKT, Material och
hållbar produktion, Livsmedel och Gröna näringar.

Målgrupper
Den primära målgruppen är befintliga små och medelstora IT- och teknikföretag i Västsverige
som utvecklar och levererar lösningar direkt eller som del i andras lösningar till kundgruppen
lantbruk och livsmedelsproduktion. Den sekundära målgruppen är de företag och aktörer som
möjliggör ökad tillväxt och konkurrenskraft hos den primära målgruppen. Här återfinns
lantbrukare och livsmedelsproducenter som även utgör behovsställare, dvs målgruppens
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kunder, samt institut, universitet och högskolor. Projektets insatser kommer att formas utifrån
den primära målgruppens behov och utmaningar, behovsställarnas utmaningar samt utifrån de
möjligheter som forskningsaktörerna och företagen i värdekedjan har.

Förväntat resultat vid projektavslut
Resultatmål:
- 10 branschöverskridande nätverksaktiviteter för att stödja kunskapsutveckling och innovation
genom samverkan mellan företag och mellan företag och akademi/institut. Miljö och
jämställdhet ska vara bärande strategier vid alla aktiviteter.
- 30 företag har erhållit stöd i sitt arbete med att utveckla nya produkter och tjänster som
möjliggör en effektiv produktion med låg miljöpåverkan och skapar en förbättrad arbetsmiljö för
kvinnor och män verksamma inom lantbruket. Genom att öka andelen forskning och utveckling i
företagen ökar vi andelen kunskapsbaserade företag i regionen och stärker företagens
internationella konkurrenskraft.
- Processledning för framtagning av 15 forsknings- och innovationsansökningar för att attrahera
nationella och internationella resurser för utveckling i företag, med fokus på produkt- och
tjänsteutveckling med ett tydligt miljö- och användarperspektiv.
- Medverkan i minst två EU-ansökningar (Interreg och/eller Horisont 2020) som kommer
företagen till del i form av resultat och/eller i form av medel för utveckling, samt stärker
innovationsmiljöernas internationella konkurrenskraft
- Ett formaliserat samarbete mellan Agroväst, Gothia Innovation och RISE (enheten för jordbruk
och livsmedel), för att stärka det regionala innovationsstödssystemet för digitalisering och
teknikutveckling för hållbara lösningar inom jordbruk och livsmedel.
Effektmål:
- Projektet har medverkat i eller drivit processer som attraherat 30 miljoner SEK för att stärka
utvecklingen av nya produkter och tjänster hos befintliga och nya teknikföretag.
- Projektet har initierat utveckling av 15 nya produkter och tjänster som möjliggör en effektiv
produktion med låg miljöpåverkan och skapar en förbättrad arbetsmiljö för kvinnor och män
verksamma inom lantbruket.
- Projektet har bidragit till att två nya företag startas inom kunskapsområdet.
- Projektet har bidragit till att skapa nya arbetstillfällen och/eller bevara arbetstillfällen bland
medverkande teknikföretag.
- Projektet har bidragit till att vidareutveckla, samt stärka samverkan, mellan de två FoImiljöerna SLU Campus i Skara och Gothia Science Park i Skövde och de regionala
styrkeområdena IKT, Material och hållbar produktion samt Livsmedel och Gröna näringar.
- Projektet har bidragit till att skapa ett effektivare regionalt innovationsstödssystem för
digitalisering och teknikutveckling som stödjer en hållbar matproduktion.
- Projektet har bidragit till ett breddat regionalt, nationellt och internationellt nätverk för
ingående innovationsstödsaktörer, akademierna samt för målgrupperna.

Förväntade effekter på lång sikt
Projektet förväntas på lång sikt bidra till:
- Ett effektivare och mer inkluderande regionalt innovationsstödsystem med väl fungerande
samverkansformer mellan de tre projektparterna och därmed mellan de två FoI-miljöerna SLU
Campus i Skara och Gothia Science Park i Skövde.
- Fler konkurrenskraftiga IT- och teknikföretag som levererar lösningar till kundgruppen
lantbruk och livsmedelsproduktion. Företag som tack vara stödet under projekttiden format
hållbara FoI-projekt och attraherat finansiering för dessa. FoI-projekten ska bidra till nya
produkter och tjänster som väl möter deras kunders behov och preferenser samt bidrar till en
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minskad miljöpåverkan och en förbättrad arbetsmiljö för kvinnor och män som jobbar inom
jordbruks- och livsmedelsbranschen.
- Ett fortsatt breddat regionalt, nationellt och internationellt nätverk för de ingående
innovationsstödjande aktörerna, akademierna och teknikföretagen. Om projektet faller väl ut
kommer aktörerna söka fortsatt finansiering regionalt, nationellt och/eller internationellt för att
komplettera de strategiska satsningarna som redan görs i Skövde och Skara. Projektet är väl
förankrat hos de tre samverkansparterna. Respektive part tar ansvar för att det strukturkapital
som byggs upp under projekttiden förvaltas och kan utvecklas vidare, samt att viktiga resultat
ifrån projektet sprids till relevanta intressenter inom såväl akademi, näringsliv och offentlig
sektor. De medverkande företagen har ansvaret för att ta vidare och kommersialisera resultaten
från de specifika FoI-projekten.
Projektet kommer att bidra till en hållbar regional tillväxt genom:
- att företag i regionen har med stöd av projektet utvecklat nya internationellt
konkurrenskraftiga produkter och tjänster vilket stärker deras lönsamhet och bidrar till nya
arbetstillfällen.
- förbättrad funktionalitet och utvecklad attraktionskraft hos de två FoI-miljöerna SLU Campus i
Skara och Gothia Science Park i Skövde
- nya företag har startats inom kunskapsområdet
- fler smarta lösningar finns tillgängliga för lantbruk och livsmedelsindustri att bedriva en
effektiv produktion med låg miljöpåverkan. Dessa lösningar bidrar även till en förbättrad
arbetsmiljö för kvinnor och män och skapar möjligheter för fler att jobba inom branschen.
Projektet kommer att bidra till två av de överordnade målen i Europa 2020-strategin: Ökade
investeringar i FoU samt minskade utsläpp av växthusgaser. Projektet kopplar dessutom an till
de nationella strategierna "Smart industri - en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige",
"Internet of Things" och "En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i hela
landet".

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Projektet är ett samverkansprojekt mellan parterna:
- Agroväst (klustermotor och projektarena för Gröna näringar i Västra Götaland)
- Gothia Innovation AB (utvecklar och driver innovationsmiljön Gothia Science Park vid
Högskolan i Skövde)
- RISE (enheten för jordbruk och livsmedel, institut med tjänster inom produkt-, metod- och
processutveckling till provning, verifiering och utbildning).
Projektägare - Agroväst är koordinerande partner och ansvarar för kontakter, redovisning och
rapportering gentemot projektets finansiärer.
Styrgrupp - För den strategiska styrningen av projektet ansvarar styrgruppen. Styrgruppen har
en representant ifrån vardera tre samverkansparter, två representanter från näringslivet och två
från högskola/universitet. Styrgruppen träffas fyra gånger per år, med ett första möte i
september 2017.
Projektledning - För den operativa verksamheten i projektet ansvarar en processledare, tillika
projektledare, som nyanställs av projektägaren Agroväst på 70%. Processledaren kommer att
kompletteras med en nyanställd projektmedarbetare på 100%, även denne anställs hos
Agroväst. Även om processledare och projektmedarbetare anställs av Agroväst jobbar de för
helheten och de tre samverkanspartners. De ska primärt jobba med uppsökande verksamhet,
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omvärldsbevakning, uppföljning, analys, genomförande av aktiviteter, processtöd till företagen
och projektutveckling. I projektgruppen ingår även redan anställda projektmedarbetare på
deltid, 33 %, hos respektive samverkanspart.
Kommunikatör - Till projektteamet knyts en redan anställd kommunikatör hos Gothia
Innovation på 10 %.
Ekonomi - Projektekonom med övergripande ansvar för rapportering gentemot finansiärerna
genom redan anställd hos Agroväst, 16 %. Projektekonomen har stöd av ekonom hos Gothia
Innovation och SP, 4,3 % vardera.
Inköp/upphandling - Agroväst ansvarar för samtliga större inköp och upphandlingar i projektet.
Tidsplan för rekrytering: Processledare anställs under perioden juni-aug 2017.
Projektmedarbetare anställs under perioden okt-dec 2017. Rekryteringen kommer att ske
genom annonsering i branschmedia samt i innovationsmiljöernas kommunikationskanaler.
Den övergripande strategin för projektets genomförande är att stödja målgruppen på ett sätt
som bidrar till att skapa ett väl integrerat innovationssystem i delregionen Skaraborg. Samtliga
parter i projektet har upparbetade strukturer för samverkan med akademier,
branschorganisationer etc. För att nämna några: SLU, Högskolan i Skövde, LRF, Lantmännen,
Svensk Mjölk, Sveriges Spannmålsodlare, Livsmedelsföretagen, Vreta kluster, Partnerskap
Alnarp, Chalmers, Göteborgs Universitet, Lunds Universitet m.fl. En jämn könsfördelning i
projektets bemanning och styrgrupp kommer att eftersträvas.

Arbetssätt
Smart Agri ska utgå från den primära målgruppens behov och utmaningar. Med dem som bas
samt utifrån aktörernas uppdrag att bidra till tillväxt genom att stödja utveckling och innovation
ska projektet erbjuda aktiviteter och stöd för ökad utvecklings- och innovationsförmåga.
Förhållningssättet präglas av "hjälp till självhjälp", att öka målgruppens förmåga till innovation
är en grundförutsättning för hållbar tillväxt i företag i en snabbt föränderlig värld. Att ha en hög
innovationsledningsförmåga (kunna läsa av omgivningen och hantera den med utifrån den egna
verksamheten) samt tillgång till strukturer för kunskapsutveckling (nätverk, strukturer och
processer) parallellt med att det måste finnas strukturer där de kan bedriva de öppna delarna av
sitt innovationsarbete, är avgörande för hållbar tillväxt. Smart Agri handlar om att sammanföra
befintliga innovationsmiljöer, tillgängliggöra dem för samt skapa ett målgruppsspecifikt
erbjudande för området agroteknik. Det innebär att IT- och teknikföretag samt kunskapsaktörer
inom området får en insikt i lantbrukets möjligheter och utmaningar samtidigt som lantbruket
med relaterade kunskapsaktörer får motsvarande insikter om IT- och teknik. För att detta ska
ske på ett affärs- och verksamhetsmässigt hållbart sätt kommer projektet att sammanföra
processer från de etablerade innovationsmiljöer och på så sätt skapa effektiva strukturer och
processer för:
- Nätverk: att det finns ett starkt nätverk av engagerade företag är en förutsättning för att nå den
kritiska massa som är nödvändig för att en innovationsmiljö ska vara relevant för företag,
kunskapsaktörer samt finansiärer. Projektet kommer att arbeta uppsökande mot företagen för
att fånga deras specifika behov och utmaningar samt för att engagera dem. Engagemang
förutsätter relevanta sammanhang att engagera sig i vilket projektet kommer att tillhandahålla
genom kompetensutvecklande nätverksaktiviteter. Dessa aktiviteter kan genomföras inom
ramen för projektet, i samverkan med angränsande verksamheter/projekt eller så
kommunicerar projektet andras aktiviteter som är relevanta för målgruppen att delta i.
- Stöd för utveckling och innovation: att det finns stöd att få för att bygga såväl förmåga till som
specifika utvecklings- och innovationsprojekt. Projektet kommer att tillhandahålla stöd i form av
hjälp med förstudier, ansökningar om medel för FoI-projekt samt aktiviteter för initiering av
projekt.
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- Stöd för samverkan: att det finns stöd i form av strukturer, processer samt
innovationsprocessledning är en förutsättning för att skapa hållbara samarbeten mellan företag,
i värdekedjor eller i andra konstellationer samt mellan företag och kunskapsaktörer. Projektet
kommer att tillhandahålla detta genom att applicera de metoder som utarbetats hos aktörerna.
- Nationell och internationell positionering: omvärldsbevakning av bransch-, teknik- och
samhällstrender samt av finansiärer är i likhet med målgruppsdialogen en förutsättning för att
skapa en relevant innovationsmiljö. Projektet kommer att genomföra detta genom att besöka
och delta i konferenser och mässor, bevaka flöden samt kommunicera inhämtad kunskap och
insikter samt verka för deltagande i EU-projekt. Att sprida resultat från projektet både vad gäller
målgruppen, startade projekt etc på ett sätt som är inkluderande är en förutsättning för att
Smart Agri ska attrahera en kritisk massa av företag, kunskapsaktörer etc. Aktörerna har genom
sina verksamheter och projekt etablerade kanaler för spridning. På samma sätt är det en
förutsättning att de processer och metoder som används bidrar till att var och en kan bidra och
ta del av aktiviteterna och stöden. Samtliga aktörer är väl grundade i att arbeta inkluderande i
samtliga delar av processledningen . Processledning är en process vars innehåll är i ständig
utveckling då den förutsätter anpassning till förutsättningar. Projektet kommer aktivt arbeta
med överföring av verktyg och kompetens mellan aktörerna.
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Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Utvecklings- och
innovationsstöd

Syftet är att utifrån företagens behov
understödja och initiera processer och projekt
som bidrar till utvecklingen av nya smarta
produkter och tjänster.
Projektet kommer att jobba med coachning
och uppföljning gentemot respektive
medverkande företag.
Projektet kommer att stödja företagen med
förstudier samt ansökningar om medel för
FoI-projekt.
Projektet kommer att skapa engagemang hos
företagen genom att arbeta uppsökande,
genom ett strukturerat arbetssätt genomföra
behovs- och möjlighetsanalyser som bidrar till
insikter hos företagen om vikten av ökad
innovationsförmåga.
Syftet är att koordinera, driva och leda arbetet
utifrån fastställd plan och budget, på ett sätt
som skapar engagemang och tillit bland
deltagande partners.
Aktiviteten har som mål att skapa starka
nätverk av engagerande företag ifrån
målgruppen, samt öka kunskapen hos
målgruppen om de möjligheter som
digitaliseringen skapar.
Syftet är att succesivt under projektets gång få
inspel från en extern utvärderare
Utvärderaren kommer att medverka vid minst
två styrgruppsmöten per år för att redovisa
sina iakttagelser och utgöra ett stöd till
styrgruppen i de strategiska diskussionerna.
Aktivitetens mål är en slutrapport som
uppfyller finansiärernas krav, och en
sammanfattande utvärdering av projektet
som ska stödja ett lärande bland
medverkande aktörer.

- Uppföljning och
coachning
- Processledning
och stöd i
innovationsprojekt
- Uppsökande
verksamhet

Projekt- och
processledning
Extern
kommunikation
och
resultatspridning
Utvärdering och
lärande

Avslutsarbete
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Startdatum - Kostnad
Slutdatum
2017-09-01 - 5 500 000
2020-08-30
2017-09-01 - 1 400 000
2020-08-30
2017-09-01 - 2 500 000
2020-08-30
2017-09-01 - 1 600 000
2020-05-30

2017-09-01 - 2 500 000
2020-08-30
2017-09-01 2020-11-30

530 000

2017-09-01 - 200 000
2020-09-30

2020-09-01 - 100 000
2020-12-31

Aktiviteter av socialfondskaraktär
Nej

Aktiviteter i projektet genomförs utanför det programområde som ansökan gäller, men
ska finansieras genom denna ansökan.
Nej

Indikatorer
Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen
Namn
Sysselsättningsökning i företag som får stöd
Antal företag som får stöd
Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd

Aktivitetsindikatorer följs upp på projektnivå.

Resultatindikatorer
- Antal företag med innovationsverksamhet (produkt-, process-, organisatorisk,
marknadsföring)
- Antal tillväxtföretag med årlig tillväxttakt (omsättning) med minst 10 % under tre år där
företaget hade minst 3 anställda i början av mätperioden.
- Förädlingsvärde i små- och medelstora företag.
Projektet bedöms ligga i linje med resultatindikatorerna.
Resultatindikatorer följs upp genom statistik på regional nivå.
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Värde
3
40
40

Budget
Kostnader
Kostnadsslag
Personal
Extern sakkunskap och externa
tjänster
Resor och logi
Investeringar materiel och externa
lokaler
Schablonkostnader
Summa kostnader
Projektintäkter
Avgår projektintäkter (negativ
kostnad)
Summa avgår projektintäkter
Summa faktiska kostnader
Summa totala kostnader

2017
511 500

2018
1 697 580

2019
1 697 580

2020
950 040

Totalt
4 856 700

51 000
15 120

115 000
110 480

117 000
130 480

79 200
70 450

362 200
326 530

85 000
327 779
990 399

52 840
1 087 843
3 063 743

45 000
1 087 843
3 077 903

20 000
608 805
1 728 495

202 840
3 112 270
8 860 540

0
0
990 399
990 399

20 000
20 000
3 043 743
3 043 743

20 000
20 000
3 057 903
3 057 903

10 000
10 000
1 718 495
1 718 495

50 000
50 000
8 810 540
8 810 540

Medfinansiering
Finansiär
Offentlig kontantfinansiering
Kommunalförbundet Skaraborg
Västra Götalandsregionen
Total offentlig
kontantfinansiering
Total offentlig finansiering
Total privat finansiering

2017

2018

2019

2020

Totalt

136 575
491 601

398 577
1 434 679

400 794
1 442 661

213 379
768 059

1 149 325
4 137 000

628 176
628 176

1 833 256
1 833 256

1 843 455
1 843 455

981 438
981 438

5 286 325
5 286 325
0

2017
362 223

2018
1 210 487

2019
1 214 448

2020
737 057

Totalt
3 524 215

Stöd
Finansiering
EU-medel

Sammanställning
Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader
Stödandel (EU-medel) av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel)
Andel privat finansiering
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40.00%
40.00%
60.00%
0.00%

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 9

PM
Ansökningsomgång 2017:1

Ärendenummer 3

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 2 – Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projekt: ii2.0-SSWS (Innovatum Inkubator 2.0 – Space Sucess for West
Sweden)
Sökande organisation: Innovatum AB
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
5 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

3 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

4 (9)

Näringslivets medverkan

3 (7)

Förnyelse och innovation

5 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

5 (6)

Allmän bedömning

6 (8)

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2017:1

Bilaga 9
Ärendenummer 3

Bilaga 9
Ärendenummer 3
version 1.0 160222

Underlag för prioritering
ii2.0-SSWS (Innovatum Inkubator 2.0 - Space Success for West Sweden)
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering

Typ av projekt
Projektperiod
Län som omfattas av projektets
verksamhet
Kommuner som omfattas av
projektets verksamhet
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget
Handläggare
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Innovatum AB
Västsverige
20201305
2017:1
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Främja entreprenörskap, särskilt genom att
underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya
idéer och främja skapandet av nya företag,
inklusive genom företagskuvöser
Projekt
2017-03-01 – 2020-06-30
Västra Götaland
Samtliga kommuner i Västra Götalands län
2 400 000
3 600 000
0
6 000 000
Thanos Pinakas

version 1.0 160222

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Innovatum har för avsikt att, genom projektet, utveckla sin inkubatorverksamhet till ett nytt
spetsområde, rymdindustrin. Detta gäller nystartade bolag som utnyttjar data eller innovationer
från rymdindustri för en civil marknad (downstream) och nystartade bolag som levererar
produkter/tjänster till traditionell rymdindustri (upstream). Bakgrunden till projektet är att ett
svenskt konsortium bildats bestående av tre svenska inkubatorer, initierat av Rymdstyrelsen
och ESA, European Space Agency. Projekt avser stödja nya svenska rymdstartups med
affärsrådgivning samt vidareutveckla stöd och metoder till rymdstartups.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde och bidrar till specifikt mål. Ur ett nationellt
perspektiv är insatsen är väl samordnad med initiativ i andra regioner inom området, något som
säkerställer ett ökat kunskapsutbyte och möjligheter till ökad specialisering. Rymdteknologi är
ett relativt nytt profilområde för Innovatum och därmed bedöms förnyelsegraden som hög.
Projektets bestående effekter är svåra att uppskatta. Att det ”skapas en ny tillväxtindustri inom
rymdteknik i Västsverige”, projektets långsiktiga mål, beror på en mängd andra faktorer som inte
ingår i aktuell ansökan. Även angivna indikatorvärden bedöms vara svåra att nå, särskilt när det
kommer till uppskattad sysselsättningsökning i företag. Sökande organisationen bedöms ha den
operativa, administrativa och ekonomiska förmågan att genomföra projektet. Det finns inte
direkt koppling till EU:s Östersjöstrategi.

Urvalskriterier
0 = Ej uppfylld
1 = Godkänd
2 = Väl Godkänd
3 = Mycket Väl Godkänd

Obligatoriska urvalskriterier*
*Kriterier som ska vara uppfyllda för att en projektansökan ska lämnas vidare för prioritering
0

Samordning med andra strategier och program
Överlevnad och långsiktighet
Näringslivets medverkan
Förnyelse och utveckling
Horisontella urvalskriterier

1
X
X

2

3

X
X
X

Meriterande urvalskriterier
0

Samverkan
EU:s strategi för Östersjöregionen
Privat medfinansiering
Total poäng för projektet: 9

Sida 2 (10)

Tillväxtverket

X
X

1

2
X

3
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Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Innovatum har under de sista åren arbetat för att utveckla en "spets" för sin
inkubatorverksamhet. I detta strategiska arbete har diskussioner förts med bl.a. GKN Aerospace
i Trollhättan angående deras önskemål om etablerandet av en inkubatorfunktion för stöttning
och kommersialisering i relation till deras verksamhet inom rymdteknologi. Initiativet till en
svensk rymdinkubator togs av Rymdstyrelsen och ESA, European Space Agency. Detta ledde till
att ett svenskt konsortium bildades, bestående av tre svenska inkubatorer från Sveriges
rymdregioner med uppdrag att skapa och driva ESA BIC Sverige. Huvudman gentemot ESA är
Arctic Business Incubator i Luleå som tillsammans med Uppsala Innovation Centre och
Innovatum i Trollhättan och dess partners under en inledande fem-årsperiod kommer att
erbjuda plats till 40 nya startups som utvecklar eller använder rymdteknik. Dessa 40 startups
kommer dessutom att erhålla finansiering från ESA och Vinnova, kontanta medel för att använda
till framtagning av prototyper, utveckling av produkter och tjänster, samt för management
och/eller skydd av intellektuella tillgångar. Innovatum har under de sista 5 åren arbetat för att
ingå som en av tre utvalda noder i denna nya satsning - ESA BIC Sverige. I december 2015 hölls
den officiella invigningen av Sveriges rymdinkubator, ESA BIC Sverige. ESA BIC Sverige blev den
första rymdinkubatorn i Norden. I nuläget finns det totalt 17 stycken rymdinkubatorer i ESA:s
medlemsländer och ESA BIC Sverige blev nr 12. Den svenska Rymdutredningen som lades fram
hösten 2015 pekar på att rymden även är en bransch som kommer vara central för att lösa
många av de framtida möjligheter och utmaningar som vi idag står inför; politiska,
klimatförändringar, negativ miljöpåverkan och energiförsörjning. Mot den bakgrunden är det
intressant att Sverige har traditionellt varit mycket bra på att utnyttja sina unika
konkurrensfördelar inom industrier som gruv/mineral, skogsnäringar m.m. - alla baserade på
våra unika fördelar genom vårt geografiska läge. Samtidigt har svensk rymdindustri en
förhållandevis liten effekt på svensk tillväxt och nyföretagande. Detta trots att våra unika
konkurrensfördelar genom vårt geografiska läge, med vår stora tillgång till fritt luftrum och
starka innovationssystem. Rymdstartups (med detta menas både nystartade bolag som
levererar till rymdindustri men även nystartade bolag som utnyttjar data eller innovationer från
rymdindustri eller rymdsystem) är en nyckelresurs för att rymdteknik och teknologier ska tas
tillvara bättre och leda till en ökad tillväxt i svensk rymdbransch. Sverige missar idag en rad
möjligheter genom att:
-Viktig och tillgänglig rymddata och rymdteknik inte kommer till nytta i samhället.
-Skarpa verktyg för att stödja innovation och entreprenörskap kring rymden saknas.
-Outnyttjad potential med rymdindustrin som förebild och inspiration för unga att utbilda sig till
och jobba inom.
-Minskad bredd i vår arbetsmarknad och därmed minskad attraktivitet.
-Bred förståelse för branschens förutsättningar och möjligheter saknas vilket hämmar
utvecklingen.
-Låg tillväxt av nya svenska bolag med koppling till rymdindustri.
-Missade möjligheter till effektivisering och ökad konkurrenskraft.
-Missade möjligheter att skapa arbetstillfällen och skatteintäkter.
-Det är svårt att etablera sig i branschen.
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-Få kvinnor verksamma inom svensk rymdbransch.
-Talang flyttar utomlands.
-Låg/ingen etablering av utländska bolag i Sverige med koppling till rymdindustrin.
-Sämre möjligheter att klara globala utmaningar.

Omvärld och samverkan
Europeisk rymdindustri med ESA som sammanhållande aktör i Europa och Rymdstyrelsen, den
myndighet med ansvar för all statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i
Sverige, har tydligt identifierat rymdteknologi som ett teknikområde av stor betydelse för att
förstå och hantera framtida utmaningar vad gäller säkerhet, klimat och naturresurser. För
Sverige, med vår närhet till Arktis, beräknas det innebära miljörelaterade problem men även att
möjligheter kan öppnas; nya transportvägar, ett förändrat klimat som ger varmare vintrar,
köldperioder, stormar, och översvämningar som initierar nya lösningar. De lösningar som är
framtagna för tillämpning i rymden kan förbättra livet på jorden. Det kan handla om att skapa
effektivare energisystem, smartare sätt att hantera avfall eller naturresurshantering och mycket
mer. Genom de lösningar som tas fram av rymdstartups kommer fler smarta lösningar från
rymden att komma till nytta för oss på jorden (downstream). EBAN, European Business Angel
Network (Europas största affärsängelnätverk) har uttalat i sitt space manifest från juni 2016 att
de som investerare vill verka för att Europa tar en ledande plats i världen kring rymdrelaterat
entreprenörskap. Rymdindustrin i Europa kännetecknas, i jämförelse med bl.a. USA, av lägre
tillväxt vad gäller omsättning, antal nya bolag och även antalet innovationer som kommer ut ur
rymdindustrin. Både ESA och den svenska Rymdstyrelsen är angelägna om att mer ska göras för
att ta tillvara detta teknikområde i syfte att skapa högre tillväxt. Runt om i EU har ESA tagit
initiativ till etablering av Business Incubation Centers (ESA BIC) som hemvist för nya
startupbolag. ESA har även, under 2015, varit part i en svensk satsning genom bildandet av ESA
BIC Sverige. Sveriges befintliga rymdindustri med stora aktörer som SSC/Esrange och GKN med
verksamhet i Norra Sverige respektive Västra Götaland, är viktiga delar i det svenska
rymdkluster som behöver stärkas. Allt detta sammantaget innebär att Sverige har en stor
potential för att skapa en växande rymdindustri som både tillför exportintäkter, hjälper till att
hantera miljö- och klimatutmaningar samt stöttar utvecklingen mot ökad innovation och
konkurrenskraft hos svensk industri. Inom ramen för Innovatum Science Park finns
centrumbildningen PTC (Produktionstekniskt Centrum). På PTC sker forskning och utveckling
genom samverkan i projekt med syfte att höja den tvärvetenskapliga kompetensen. Här möts
och samverkar industri och akademi i unika samarbeten. PTC är tillgängligt och öppet för alla
små och stora företag, organisationer och individer. Under ett och samma tak finns avancerad
utrustning och allt som krävs för att driva framgångsrika utvecklingsprojekt för
produktionsmetoder inom flexibel industriell automation, skärande bearbetning, termisk
sprutning och svetsning. Samtliga områden stöttas med kompetens inom visualisering och
simulering. En stor del av forskningen har bäring på innovativa lösningar för flyg- och
rymdindustrin. Lösningar som har stor potential att kommersialiseras i nya bolagsbildningar.
Uppstarten och delar av finansieringen av PTC gjordes bl.a. på initiativ av den lokala flyg- och
rymdindustrin i Trollhättan, tidigare Volvo Aero Corporation, nu GKN.

Koppling till det regionala näringslivet
Projektet har en nära koppling till det regionala näringslivet då det tillför nya rymdstartupbolag
till både regionen och Sverige. Dessa nya startupbolag kommer interagera med såväl det
regionala som nationella näringslivet ur flera aspekter. Detta kommer bl.a. att ske genom att det
inom det befintliga näringslivet idag finns ett flertal bolag inom rymdindustrin som kommer ge
stöd och råd till rymdstartupbolagen. Rymdindustrin i Västra Götaland är aktivt med för att
bygga ett starkare svenskt rymdkluster och involvera rymdindustrier i norra Sverige för att
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uppnå detta mål. Ett exempel på aktivitet som Innovatum driver för att öka attraktiviteten och
kopplingen till det regionala näringslivet är Innovatum Projektarena. Projektarenan driver
årligen ca 30 utvecklingsprojekt inom sina utvalda fokusområden Hållbar Produktion, Hållbara
Transporter, Förnybar Energi samt Kreativa Näringar tillsammans med regionens etablerade
näringsliv. Projektarenans målsättning är att fungera som intermediär och förmedla kontakter
och projektmedel till de företag i regionen som vill utvecklas. I dessa sammanhang har
inkubatorns företag möjlighet att ingå i utvecklingsprojekt med redan befintligt näringsliv med
målsättningen att skapa möjligheter till samhandling över branscher och gränser för att hitta
framtidens hållbara lösningar. Syftet är att stärka regionens företag och ge dem förutsättningar
och möjlighet att växa och bli lönsamma. I nätverket runt Projektarenan finns i dagsläget över
200 identifierade individuella företag. Under 2017 startar Innovatums Projektarena ett projekt
rörande ett Flyg- och Rymdkluster. En etablering av ett näringslivskluster inom
Aerospaceindustrin i Västsverige (ACWS) ska generera mervärden för deltagande aktörer
genom samverkansaktiviteter mellan dessa samt riktade utvecklingsprojekt. Kopplingen mot
den nyligen utsedda Rymdinkubatorn på Innovatum ska ge en entrebiljett och närhet till en
kommersiell arena för tillkommande aktörer. ACWS syftar dessutom till att attrahera fler
etableringar inom Rymdinkubatorn som i sin tur genererar mer medel från ESA till regionen
som följd av detta.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Då projektet kommer att vara kopplat till pågående nationella satsningen ESA BIC Sverige
kommer projektet direkt eller indirekt att verka i linje med de tre målen som är satta i EUs
strategi för Östersjöregionen. Det första målet avser miljö inklusive Östersjöns havsmiljö. Vad
gäller detta mål finns förväntningar att flera av ESA BIC Sverige rymdstartups kommer att bidra
med idéer som kan komma att få direkt eller indirekt positiv inverkan på miljön. Det andra målet
är att länka samman regioner. Avseende detta projekt länkas följande regioner samman, Västra
Götaland, Norrbotten och Uppsala, Östhammar och Södertälje. Ett möte hölls i början av
september i Helsingfors, angående ett framtida samarbete inom rymdsektorn med Finland,
Norge och Sverige, med ESA BIC Sverige representerat (genom ABI) som en viktig part. När det
gäller det tredje målet syftar projektet till att skapa framgångsrika, livskraftiga startups med en
global marknad, vilket i sin tur förväntas ge en positiv effekt på välståndet genom nya
innovationer och tillväxt

Mål och resultat
Mål
Målsättningen är att projektet ska skapa nya bolag (rymdstartups) som nyttjar rymdtekniska
lösningar för att lösa problem på jorden (downstream) eller startups med lösningar som kan
användas i rymden (upstream). Dessutom: Att viktig och tillgänglig rymddata och rymdteknologi
som finns framtaget idag skall komma samhället till nytta. Att skarpa verktyg för att stödja
innovation och entreprenörskap kring rymden som saknas idag ska utvecklas. Ökade
möjligheter för att skapa arbetstillfällen och skatteintäkter.

Målgrupper
Målgrupper i detta projekt är följande:
- Innovativa och skalbara startups som möjliggörs eller stärks genom
rymdteknik/data/kunskap.
- Studenter, forskare, personal från akademin.
- Innovatörer och entreprenörer med idéer till/från rymdindustrin.
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- Större aktörer inom flyg- och rymdindustrin för spin- och walkouts.
- Intressenter såsom finansiärer till startups (riskkapitalfonder, affärsänglar), myndigheter och
andra offentliga aktörer.

Förväntat resultat vid projektavslut
Projektet Innovatum Inkubator 2.0 - Space Sucess for West Sweden ska genom att ge inkubatorn
stärkta resurser generera följande under projektperioden 2017-2019: Antal nya företag skal
uppgå till 15 st. Antal företag som får finansiering under perioden 10 st. Antal idéer som
utvärderas under perioden 40 st. Dessutom finns ett förväntat resultat enligt följande:
-Innovatörer och entreprenörer med idéer till/från rymdindustrin ska vilja etablera sin
verksamhet i regionen och Sverige i ett starkt och välfungerande rymd-innovationssystem.
-Större aktörer inom flyg- och rymdindustri ska se regionen och Sverige som en plats att leta
partners för större projekt och konsortium.
-Intressenter (Vinnova, Energimyndighet, Tillväxtverket, EIB etc) ska ha fått större förståelse för
potential och möjligheter inom rymdindustrin i Sverige.
-Finansiärer (riskkapital, affärsänglar, bank) ska ha fått en större förståelse för potential och
möjligheter inom rymd-startups i Sverige.

Förväntade effekter på lång sikt
Projektet har initierat skapandet av en ny tillväxtindustri inom rymdteknik i Västsverige.
Regionens och Sveriges internationella attraktionskraft stärks inom hightech och rymdindustri.
Rymd är ett svenskt styrkeområde som ger ökade exportintäkter till Västsverige och svenska
bolag.

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Projektledare/affärsutvecklare rymd kommer att anställas för projektets genomförande. Denna
tjänst tillträder under april 2017. Projektledare kommer också stöttas av chefen på inkubatorn
och affärsteamet. Ekonomi och administration: Projekt/affärsadministratör kommer anlitas till
30% för projektets räkning och kommer genomföra hantering för administration och ekonomi
samt säkerställa rapportering. Projekt/affärsadministratör kommer också stöttas av
Innovatums ekonomiavdelning.

Arbetssätt
Projektet kommer att vara kopplat till Innovatum Projektarena och Innovatum styrgrupp. Denna
styrgrupp består av chef för Projektarena, chef för Inkubatorn, samt ansvariga för respektive
fokusområde. Projektledaren och projektadministratör kommer följa projektet över tid och
säkerställa projektets målsättning och genomförande, säkerställa projektets redovisning över tid
(lägesrapporter), ekonomisk uppföljning över tid samt rekvisitioner och slutrapportering.
Insatser för projektet kommer utföras av projektledare/affärsutvecklare tillsammans med
projekt/affärsadministratör i samspel med övrigt affärsteam. Detta sker enligt följande
arbetssätt:
- Utveckla erbjudande, process och redskap för rymdinkubatorn i samspel med ESA BIC Sverige.
- Genomföra löpande uppsökningsarbete och aktiviteter kopplat till dealflow av rymdidéer.
- Screena affärsidéer med förutsättningar för rymdinkubatorn.
- Stötta utvalda nya rymdföretag i paketering till ESA BIC Sverige.
- Medverkan i juryarbete (Tender Evaluation Board) kopplat till ESA BIC Sverige.
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- Medverkan i relevanta sammanhang kopplat till regionala, nationella och europeiska
sammanhang kopplat till entreprenörskap, innovation och rymd.
- Support vid uppstart av nya företag, både rymdföretag antagna till ESA BIC Sverige och
rymdföretag utan nationella program.
- Kontinuerlig coachnings/rådgivningsinsatser till företag antagna i rymdinkubatorn.
- Tillförsel av extern kompetens inom expertområden såsom ekonomi, juridik, ip,
internationalisering.
Företag som antas till rymdinkubator kommer prövas under ISTIT-bedömning avseende
innovationshöjd, skalbarhet, tillväxtpotential, internationaliseringsbarhet, teamförutsättningar.
Kontinuerliga arbetsmöten kommer ske för uppföljning och avstämning tillsammans med
projektledare/affärsutvecklare rymd och projekt/affärsadministratör, i samspel med affärsteam.
Avseende horisontella kriterier kommer projektet samverka med andra offentliga aktörer som
har som målsättning att främja mångfald och jämlikhet kopplat till näringslivsutveckling.

Aktiviteter
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Aktivitet

Beskrivning

Affärsrådgivning

Deaflow-arbete rymdinkubator, ESA BIC
Sverige, affärsrådgivning
rymdinkubatorföretag, tillförsel av
expertkompetens, process och redskap
rymdinkubator.
- Expertkompetens
Tillförsel av extern kompetens inom
expertområden såsom ekonomi, juridik/ip,
varumärke, internationalisering.
- Affärsrådgivning
Support vid uppstart av nya företag och
rymdinkubatorföretag coachnings/affärsrådgivningsinsatser till
företag antagna i rymdinkubatorn.
- ESA BIC Sverige
Stötta utvalda nya rymdföretag i paketering
till ESA BIC Sverige. Medverkan i juryarbete.
- Deaflow- arbete
rymdinkubator

- Process och redskap
rymdinkubator
Integration och
Mångfald
Resor

Utvärdering och
lärande

Extern
kommunikation och
resultatspridning

Avslutsarbete

Genomföra löpande uppsökningsarbete och
aktiviteter kopplat till dealflow av
rymdidéer.
Utveckla erbjudande, process och redskap
för rymdinkubatorn.
Under projektperioden genomförs aktivitet
som syftar till att öka kunskap om
integration och mångfald hos
rymdinkubatorföretagen.
Medverkan i juryarbete kopplat till ESA BIC
Sverige samt medverkan i relevanta
sammanhang kopplat till regionala,
nationella och europeiska sammanhang
kopplat till entreprenörskap, innovation och
rymd.
Rapportering och utvärdering av projektet,
presentation för projektdeltagare och
projektägare, förbättrade metoder och
arbetssätt inom projektet av
projektdeltagarna.
En projekthemsida kommer att skapas.
Innovatum kommer att vara
sammankopplade med andra
rymdinkubatorer (ESA BICs) i Europa med
återkommande möten i ESAs regi 3ggr/år
där aktiviteter och resultat från projektet
kommer spridas.
Resultat och metoder kommer att
dokumenteras i den mån det är möjligt för
att försäkra spridning och lärdomar av
projektet.

Aktiviteter av socialfondskaraktär
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Startdatum - Kostnad
Slutdatum
2017-03-01 - 5 088 259
2020-02-29

2017-03-012020-02-29

1 520 000

2017-03-012020-02-29

1 777 410

2017-03-012020-02-29

946 097

2017-03-012020-02-29

692 181

2017-03-012020-02-29
2017-03-01 2020-02-29

152 571
90 000

2017-03-01 - 160 000
2020-02-29

2020-01-01 - 182 022
2020-06-30

2017-03-01 - 150 000
2020-04-30

2020-01-01 - 182 022
2020-06-30
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Nej

Aktiviteter i projektet genomförs utanför det programområde som ansökan gäller, men
ska finansieras genom denna ansökan.
Nej

Indikatorer
Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen
Namn
Antal företag som får stöd
Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd
Antal nya företag som får stöd
Sysselsättningsökning i företag som får stöd

Aktivitetsindikatorer följs upp på projektnivå.

Resultatindikatorer
- Antal SMF per 1000 invånare
- Omsättning i små- och medelstora företag
Projektet bedöms ligga i linje med resultatindikatorerna.
Resultatindikatorer följs upp genom statistik på regional nivå.

Budget
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Kostnader
Kostnadsslag
Personal
Extern sakkunskap och externa
tjänster
Resor och logi
Schablonkostnader
Summa kostnader
Summa faktiska kostnader
Summa totala kostnader

2017
549 000

2018
742 980

2019
754 124

2020
382 719

Totalt
2 428 823

236 486
41 144
351 810
1 178 440
1 178 440
1 178 440

746 388
54 857
476 117
2 020 342
2 020 342
2 020 342

805 649
54 857
483 258
2 097 888
2 097 888
2 097 888

66 216
9 142
245 253
703 330
703 330
703 330

1 854 739
160 000
1 556 438
6 000 000
6 000 000
6 000 000

Medfinansiering
Finansiär
Offentlig kontantfinansiering
Västra Götalands Regionen
Innovatum AB
Total offentlig
kontantfinansiering
Total offentlig finansiering
Total privat
kontantfinansiering
Total privat finansiering

2017

2018

2019

2020

Totalt

596 605
110 430

1 006 284
205 904

1 045 445
213 364

351 666
70 302

3 000 000
600 000

707 035
707 035

1 212 188
1 212 188

1 258 809
1 258 809

421 968
421 968

3 600 000
3 600 000
0
0

Stöd
Finansiering
EU-medel

2017
471 405

2018
808 154

2019
839 079

Sammanställning
Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader
Stödandel (EU-medel) av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel)
Andel privat finansiering
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40.00%
40.00%
60.00%
0.00%

2020
281 362

Totalt
2 400 000

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 9

PM
Ansökningsomgång 2017:1

Ärendenummer 4

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projekt: Ett starkare Västsverige genom inclusive business
Sökande organisation: Inclusive Business Sweden Ideell förening

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
3 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

3 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

6 (9)

Näringslivets medverkan

6 (7)

Förnyelse och innovation

3 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

4 (6)

Allmän bedömning

4 (8)

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2017:1

Bilaga 9
Ärendenummer 4

Bilaga 9
Ärendenummer 4
version 1.0 160222

Underlag för prioritering
Ett starkare Västsverige genom inclusive business
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering
Typ av projekt
Projektperiod
Län som omfattas av projektets
verksamhet
Kommuner som omfattas av
projektets verksamhet
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget
Handläggare

Sida 1 (11)

Tillväxtverket

Inclusive Business Sweden Ideell Förening
Västsverige
20201312
2017:1
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Stödja kapacitet för SMF att växa på regionala,
nationella och internationella marknader och att
ägna sig åt innovationsprocesser
Projekt
2017-03-01 – 2019-06-30
Västra Götaland
Samtliga kommuner i Västra Götalands län
933 087
1 079 270
320 360
2 332 717
Isabella Fält
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Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Projektets övergripande mål att fler små och medelstora företag (SMF) i regionen ska göra
affärer med och i utvecklingsländer, genom affärsidéen och strategin Inclusive Business. SMF ska
få kunskap om inclusive business och om tillväxtpotentialen i utvecklingsmarknader, samt om
de globala målen för hållbar utveckling. En kartläggning och behovsanalys ligger till grund för att
nå SMF med innovativa idéer, som genom affärsutvecklingsinsatserna kan leda till uppskalning
eller en marknadsintroduktion. På sikt ska västsvenska företag bli mer konkurrenskraftiga, ha
kunskap om hållbarhet vid utvecklandet av sina affärsmodeller och använda detta som verktyg
för affärsutveckling.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde och bidrar till specifikt mål. Projektet styrka är dess
internationella ansats, med insatser för att stödja företag till tillväxt på internationella
marknader. Projektägaren har inte drivit EU-projekt tidigare, vilket bidrar till en viss svårighet
att bedöma rimligheten i projektets målsättning. Ordinarie verksamhet visar dock på
samarbeten och tidigare erfarenhet av projekt på regional, europeisk och internationell nivå. De
horisontella kriterierna är väl integrerade i projektet, exempelvis utgår
affärsutvecklingsinsatserna från principerna inkludering, jämställdhet och icke-diskriminering.
Trots att projektägarens organisation är relativt liten bedöms sökande organisation ha den
operativa, administrativa och ekonomiska förmågan att genomföra projektet. Det finns ingen
direkt koppling till EU:s Östersjöstrategi.

Urvalskriterier
0 = ej uppfylld
1 = Godkänd
2 = Väl Godkänd
3 = Mycket Väl Godkänd

Obligatoriska urvalskriterier*
*Kriterier som ska vara uppfyllda för att en projektansökan ska lämnas vidare för prioritering
0

Samordning med andra strategier och program
Överlevnad och långsiktighet
Näringslivets medverkan
Förnyelse och utveckling
Horisontella urvalskriterier

1
X
X
X
X

2

3

X

Meriterande urvalskriterier
0

Samverkan
EU:s strategi för Östersjöregionen
Privat medfinansiering
Total poäng för projektet: 8
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Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Regionens små och medelstora företag (SMF) verkar i en miljö starkt präglad av innovation och
insatser som är riktade mot forskning och utveckling: viktigt då global konkurrens och snabb
teknisk utveckling innebär att regionens företag behöver arbeta med innovationsutveckling för
att fortsatt vara konkurrenskraftiga. Detta slår Västra Götalandsregionens Handlingsplan för
små och medelstora företag 2016–2018 fast. Samtidigt är den svenska regeringens ambition att
Sverige ska vara ledande i arbetet att uppnå den 17 globala målen för hållbar utveckling. De
globala utmaningar som målen fokuserar på belyser behovet av utveckling av nya innovationer
och ny kunskap - inte minst hos näringslivet.
I Västra Götalandsregionen har strategidokumentet Västra Götaland 2020 framhållit att
regionen ska ta sitt ansvar för hållbar utveckling. Det här projektet vill visa att stark tillväxt och
hållbar utveckling kan gå hand i hand, och att man uppnå det ena genom att arbeta med det
andra. Detta vill projektet göra med hjälp av affärsstrategin inclusive business, och via de globala
målen för hållbar utveckling. Inclusive business är en strategi som syftar till implementering av
affärsidéer och affärsmodeller som inkluderar människor som lever på mindre än åtta dollar om
dagen, som leverantörer, distributörer, entreprenörer. Den här socioekonomiska grupperingen
lever företrädesvis i länder i Afrika och Asien; många av dem på världens snabbast växande
marknader. Här syftar inclusive business till att utveckla innovationer och affärsmodeller som
på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt skapar värde på utvecklingsländer.
Inclusive business är också väl anpassad att möta de horisontella kriterierna, exempelvis genom
uppmuntran av miljövänliga energilösningar, synliggörande av kvinnors entreprenörskap och
ett inkluderande av nyanländas kompetens hos företag i regionen. Projektet vill sätta
Västsverige på kartan som en region där kunskap om, erfarenhet av, och expertis inom inclusive
business är en självklarhet, något som Västsverige blir känt för. Projektet vill stärka regionens
roll som en ledande kunskapsregion inom inclusive business och positionera Västsverige som en
plats där företag, organisationer och akademi kraftsamlar kring det här området.

Omvärld och samverkan
Vår omvärld är alltmer präglad av en ökad globaliseringstakt och svenska företag måste idag i
allt större utsträckning förhålla sig till globala trender och strömningar. Sverige är samtidigt
exportberoende och har så varit länge, men behöver nu ställa om till att anpassa sig till nya
marknader. Lejonparten av Sveriges varuexport går idag till Europa och USA - men
tillväxtmarknader står idag för 50% av världens sammanlagda BNP och förväntas växa fem
gånger snabbare än marknaderna inom EU. I Afrika finns 10 av 20 av världens snabbast växande
ekonomier. Det är dock inte självklart att denna snabba tillväxt gynnar de som bäst behöver den,
fortfarande lever miljarder människor i fattigdom här. Behovet av innovativa affärsstrategier
och entreprenöriell kompetens är därför stort. Idag består Sveriges samlade export till 4% av
handel med Afrika. Här finns uppenbarligen utrymme för västsvenska företag att ta
marknadsandelar.
Företagsklimatet i regionen är överlag gott, enligt regionens handlingsplan för små och
medelstora företag 2016–2018. Samtidigt konstaterar handlingsplanen att de flesta företag i
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regionen är inriktade på hemmamarknaden, i synnerhet de mindre företagen, och att fortsatt
god tillväxt förutsätter att de hittar nya marknader. Den snabba globaliseringen innebär också
att marknaderna för varor och tjänster vidgas i länder som tidigare ansetts ”outvecklade” men
att det finns stor potential att öka omsättningen i SMF genom expansion på just dessa
marknader. Sådana växande marknader finns bland annat i Afrika, Asien och Latinamerika. Här
finns en socioekonomisk gruppering som trots omvärldens uppfattningar om motsatsen besitter
en enorm köpkraft. Bara genom att tillfredsställa de mest basala behoven bland människor i
utvecklingsländer finns här affärsmöjligheter värda miljarder.
Projektägaren Inclusive Business Sweden har funnits sedan 2013 och har säte i Göteborg.
Visionen är att svenska företag ska bli världsledande inom hållbar utveckling; att de ska kunna
möta globala utmaningar kopplade till fattigdom och arbeta mot de globala målen för hållbar
utveckling. Projektägarens största projekt heter Inclusive Business Co-creation Accelerator
(IBCA) - ett treårigt nationellt program finansierat av VINNOVA. Programmet syftar till att
svenska företag arbetar med fattigdomsbekämpning på tillväxt- och utvecklingsmarknader
genom inclusive business-modeller. IBCA avslutas i maj 2017.
Projektägaren är också en samverkanspart i det fyraåriga, Sida-finansierade Innovations against
poverty, som lyfter innovationer från fyra länder i syfte att nå nya marknader. Go Africa är ett
annat projekt där projektägaren i samverkan med STING, bidrar med rådgivning och affärsstöd
för svenska företag inom bland annat cleantech, som vill nå marknader i Afrika. Inclusive
Business Sweden driver även AirPnP som kan beskrivas som ett über för toaletter, där de i
samverkan med Unilever utvecklar idén om att skapa ett nätverk av offentliga toaletter där brist
på sanitet är stor.
Bland projektägarens avslutade projekt finns Women in Inclusive Business, som sammanförde
kvinnliga entreprenörer från Göteborg och Kisumu i Kenya; för att utbyta kunskaper och
erfarenheter. Projektägaren har även genomfört projektet Gränsöverskridande Entreprenörskap
där de utbildade nyanlända i entreprenörskap och uppmuntrade utvecklingen av affärsidéer
med koppling till deras forna hemländer, i syfte att främja tillväxt både här, och där.

Koppling till det regionala näringslivet
Såväl Inclusive Business Sweden, som de organisationer som finns representerade i styrgruppen
är väl förankrade i regionen, med breda nätverk och goda kontakter med flertalet
näringslivsorganisationer i Göteborg och regionernas noder. Organisationer såsom CSR
Västsverige, Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, Johanneberg Science Park, RISE, Connect
Sverige region Väst, Business Region Göteborg, Göteborgs Universitet, Business Sweden, Borås
Stad, Innovatum, Skövde Näringslivsforum, Västsvenska Handelskammaren, med flera, är alla
idag intresserade och motiverade att fördjupa sitt arbete med inclusive business. Detta vill
projektägaren konkretisera i och med det här projektet. Inclusive Business Sweden vet också att
det finns andra relevanta företagsaktörer i regionen, såsom business centers, kommunala
näringslivsaktörer och science parks som projektägaren vill förankra projektet hos.
Projektägaren kommer påbörja detta arbete i och med projektstart. Därutöver kommer
projektet söka samarbeten med de integrationsprojekt som drivs inom regionen för att lyfta
möjligheten att fler västsvenska företag uppmärksammar kompetensen hos nyanlända och tar
hjälp av den i sin fortsatta affärsutveckling. Bland regionens SMF har Inclusive Business Sweden
idag ett väl upparbetat nätverk som byggts bland annat genom tidigare genomförda eller
pågående projekt. Bland dessa bör nämnas några som är av särskild vikt, och som tydligt
exemplifierar nya innovationer värda att vidareutveckla. Här finner vi TRINE som finansierar
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installationer av solceller på landsbygden i bland annat Kenya och Nepal genom en
crowdfunding/investerarplattform. Juteborg, ett Göteborgsbaserat företag som vill lyfta fram
jute som ett alternativ till bomull (jute är mer miljövänligt och en starkare naturfiber); samt
OlsAro som tar fram ett salttolerant utsäde av vete som kan odlas på jordbruksmark som
skadats av för höga salthalter. Det är dessa typer av innovationer som det här projektet vill hitta
och stötta i en uppskalning eller marknadsintroduktion; samtidigt som projektet vill nå ut till
den breda massan av företag och belysa möjligheter för dem att nå nya marknader.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Det här projektet kommer präglas av ett starkt regionalt fokus med en internationell spelplan,
varför EU:s strategi för Östersjöregionen inte kommer att beröras. Projektet kommer dock att
genomföras på ett sätt som möjliggör för vidare spridning och framtida implementering, och det
öppnar för gränsöverskridande samarbeten. Vi ser exempelvis möjliga kopplingar till mål 4: Öka
välståendet, och mer specifikt delmål 3: Förbättra regionens konkurrenskraft.

Mål och resultat
Mål
Projektets mål är att fler SMF i regionen gör affärer med och i utvecklingsmarknader med hjälp
av inclusive business.
Delmål 1: Små och medelstora företag som deltar i projektet ska ha fått kunskap om inclusive
business, om tillväxtpotentialen hos utvecklingsmarknader och om de globala målen för hållbar
utveckling.
Delmål 2: Små och medelstora företag som deltar i projektet ska ha nått en mognadsgrad som
möjliggör en marknadsintroduktion på en utvecklingsmarknad.

Målgrupp(er)
Målgrupp för projektet är små och medelstora företag i Västra Götalandsregionen.

Förväntat resultat vid projektavslut
1. Projektet har nått ut till över 400 företag i regionen genom seminarier/föreläsningar,
Inclusive Business Forum, träffar i externa nätverk.
2. 10-15 SMF har stöttats till uppskalning, affärsutveckling och marknadsintroduktion i Scaling
inclusive busines (SIB).
3. Av ovanstående har minst 5 gjorts investeringsredo och/eller har säkrat sin första investering.
Inclusive business som affärsstrategi har sprungit ur processer att ta fram affärsmodeller som är
socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara. Här finner projektet att de horisontella
kriterierna ligger nära inclusive business. Samtidigt är vår omvärld är i snabb förändring och det
råder idag konsensus om att även privatsektorn spelar en betydande roll i arbetet med hållbar
utveckling, det har exempelvis FN slagit fast i samband med lanseringen av de globala målen för
hållbar utveckling. Detta betyder att i allt som görs i det här projektet (och i Inclusive Business
Swedens verksamhet överlag) är hållbarhet starkt integrerat, och med hållbarhet avses även
jämställdhet och icke-diskriminering.
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Förväntade effekter på lång sikt
Projektet förväntas ha två effekter på lång sikt som är särskilt viktiga:
1. Västsverige och västsvenska företag bidrar på ett konkret sätt till att de globala målen för
hållbara utveckling nås.
2. Västsvenska företag blir mer konkurrenskraftiga. Projektet bidrar också till att Västsverige
sätts på kartan som en ledande kunskapsregion, och utgör noden för inclusive business i Sverige.
Vid såväl projektavslut som på lång sikt har projektet som ambition att västsvenska företag har
en ökad kompetens om vikten av hållbarhet vid utvecklandet av sina affärsmodeller, hållbarhet
som verktyg för affärsutveckling (genom inclusive business), men även hållbarhet som
utgångspunkt för affärsutveckling inom regionen, vari projektet kan stärka företag att arbeta
utifrån principer om inkludering, jämställdhet och icke-diskriminering.

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Projektet drivs av Inclusive Business Sweden. Projektägaren är Sveriges representant i det
globala nätverket BoP Global Network, som i gränsöverskridande samverkan arbetar med
inclusive business strategier för att stävja fattigdom och främja hållbar ekonomisk tillväxt.
Inclusive Business Sweden är en ideell förening som bedriver näringsverksamhet, och bidrar till
projektets syfte och mål genom mångårig erfarenhet av projektledning och ett väl förankrat
nätverk bland relevanta aktörer i regionen. Projektägaren har arbetat med affärsutveckling
gentemot företag sedan starten 2013, både i projekt och på konsultbasis (den egna
affärsmodellen är fokuserad kring konsultverksamhet och projekt; se även avsnitt 2.1
Bakgrund).
Projektledaren är en meriterad projektledare med lång erfarenhet av att driva projekt från start
till mål. På Inclusive Business Sweden har projektledaren tidigare varit ansvarig för projekt
såsom Women in Inclusive Business och Gränsöverskridande Entreprenörskap. Projektledaren
är också van att samverka i projekt av olika storlek och omfattning, och har väl upparbetade
kontakter bland regionens företag och företagarorganisationer.
Därutöver kommer verksamhetschefen för Inclusive Business Sweden att vara engagerad i
projektet i rollen som affärsutvecklare och bidrar till projektet sin mångåriga erfarenhet av
innovationsstöd och affärsutveckling, samt sina många viktiga kontakter bland våra
partnerorganisationer i Europa och världen.
Projektet köper in kompetens om integration av en konsult hos Athena Advisory. Konsulten
besitter mångårig erfarenhet och starka kontaktnät vad gäller integrationsfrågor ur ett
jobbperspektiv, och har tidigare lett projekt som syftar till att skapa enklare vägar till jobb för
nyanlända. Konsulten tillför denna kompetens till projektet som kommer komma väl till pass
under aktiviteten Scaling Inclusive Business (SIB).
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Projektet har till sin hjälp en styrgrupp vari organisationer finns representerade:
- Forskningsinstitutet RISE.
- Johanneberg Science Park.
- GU Ventures.
Projektets ekonomiska administration hanteras av en tjänst på GU Ventures. Ekonomen är en
erfaren redovisningsekonom och har flera års erfarenhet av ekonomisk rapportering i EUprojekt.

Arbetssätt
I samband med uppstarten av projektet kommer en projektplan att upprättas av projektledaren
och affärsutvecklaren, i samråd och samförstånd med styrgruppen. Detta kommer därefter bli
det styrande dokument som i och med varje styrgruppsmöte och projektgruppsmöte gås igenom
för att säkerställa att projektet leder mot uppsatt syfte och mål, samt mot de horisontella
kriterierna. Styrgruppsmöten sker kvartalsvis och kommer att ha som ledord att kommunicera
och samarbeta.
Utöver projektplanen kommer vid varje årsskifte, samt vid projektets avslutande, en rapport
sammanställas som stämmer av projektets aktiviteter mot uppsatta mål samt går igenom
lärdomar och kunskaper inhämtade under projektets genomförande. Projektet kommer vid
projektstart även sammanställa en plan för utvärdering av projektet, som tas i bruk i samband
med det första årets projektrapport, och som kommer att användas kontinuerligt därefter. En
kommunikationsplan kommer också att upprättas under projektets första halvår. Projektets
årsrapport(er) kommer att sammanställas av projektledaren.
Projektet inleds med kartläggningen, som genomförs delvis som en skrivbordsaktivitet, men
också genom uppsökande verksamhet (via projektets nätverk och relevanta
företagsorganisationer). Detta görs för att så långt det är möjligt identifiera behoven hos
företagen så att projektets kommande aktiviteter kan anpassas därefter. Det är därför av största
vikt att projektet genomför såväl kartläggningen som behovsanalysen. Sistnämnda tar vid när
kartläggningen är klar. Nära sammankopplat med denna aktivitet är föreläsningsserien, vars
inriktning till viss del baseras på resultaten av kartläggningen och behovsanalysen. Möjligheten
att resa runt i regionen och träffa företag kommer också komma kartläggningen och
behovsanalysen till del. Tillsammans kommer dessa tre aktiviteter ge projektet svar på vilka av
verktygslådorna är bäst lämpade att använda när det blir dags för Scaling inclusive business
(SIB).
Projektets innovationslabb tar sin början parallellt med arbetet med behovsanalysen. Detta
möjliggörs eftersom det är Chalmers Students for Sustainability (CSS) som är operativt ansvarig
för denna aktivitet. Projektet kommer vid uppstart av projektet inleda en kontinuerlig dialog
med CSS och kommer att genomföra planeringsmöten under hösten 2017 som möjliggör en så
kort startsträcka som möjligt när det är dags för den här aktiviteten att sätta igång i november.
Scaling inclusive business (SIB) genomförs under hela 2018 och det är affärsutvecklaren som är
ytterst ansvarig för denna aktivitet. Med förankring i resultaten av kartläggningen och
behovsanalysen, samt med möjlighet att informera om projektet och SIB under
föreläsningsserien, kommer projektet kunna behovsanpassa SIBs innehåll för att få ut så mycket
som möjligt av verktygslådorna och på allra bästa sätt arbeta fram modeller för hur företagen
kan internationalisera.
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Projektets arbetssätt under samtliga aktiviteter går ut på att i möjligaste mån ta avstamp i
företagens behov av support i en satsning mot internationalisering mot marknader i Afrika och
Asien. Aktiviteterna är därför upplagda att gå hand i hand som via en logisk kedja löper från
kartläggningen till avslutsarbetet. Vissa av aktiviteterna kommer därför att genomföras
parallellt. Kontinuerlig uppföljning kommer att genomföras mot samtliga aktiviteter för att
säkerställa att lärdomar och erfarenheter tas till vara från en aktivitet till nästa.
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Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Extern kommunikation
och resultatspridning

Kommunicera projektets syfte och mål via
mail, sociala medier, hemsida, nyhetsbrev
etc. Resultatspridning integreras i
kommunikationsplanen.
Skapa en överblick över regionens
företag, deras styrkeområden och
branscher, behov och utmaningar. En
aspekt av kartläggningen kommer att
ägnas åt integrering av nyanländ
kompetens.
Behovsanalysen svarar på vilken eller
vilka av de olika verktygslådorna från den
digitala plattformen som regionens SMFs
är i största behov av,
marknadsintroduktion, uppskalning eller
innovationsutveckling.
Föreläsningar i samverkan med regionens
näringslivsorganisationer. Sprida
kunskap om projektet och projektets mål.
Workshops mellan studenter och företag
med fokus på innovationer relaterade till
det sjunde globala målet för hållbar
utveckling: hållbar energi för alla.
Digital plattform där företag och
entreprenörer matchas mot investerare
och presenterar sitt företag/innovation,
som erbjuder företag affärsstöd med hjälp
av de olika verktygslådorna. Stötta
västsvenska företag att genomföra
uppskalning och/eller
marknadsintroduktion.
Konferens med europeiska partners inom
Inclusive Business fokus på inclusive
business och SMFs.
Planering och anordning av Inclusive
Business Forum.
Planering och anordning av Inclusive
Business Forum.
Scaling Inclusive Business (SIB) avslutas
genom att erbjuda deltagande företag att
pitcha sin affärsidé för en panel av
affärsänglar.
Fortlöpande intern utvärdering.

Kartläggning

Behovsanalys

Föreläsningsserie
Innovationslabb med
Chalmers Students for
Sustainability (CSS)
Scaling Inclusive
Business (SIB)

Studieresa till Berlin:
Innovation Factory
konferens
Inclusive Business
Forum 2017
Inclusive Business
Forum 2018
Draknästet

Utvärdering och
lärande
Avslutsarbete
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Projektavslut och planering för fortsatt
support av SMF gentemot nya marknader.

Startdatum Slutdatum
2017-03-01 2019-06-30

Kostnad

2017-03-01 2017-09-30

192 941

2017-10-01 2017-12-31

77 176

2017-09-01 2018-06-29

218 671

2017-11-01 2018-06-30

286 366

2018-01-01 2018-12-31

433 612

2017-10-18 2017-10-20

20 983

2017-08-04 2017-12-04
2018-08-06 2018-12-03
2019-01-01 2019-02-28

231 529

2017-03-01 2019-06-30
2019-03-01 2019-06-30

140 746

202 937

247 778
133 269

350 709

version 1.0 160222

Aktiviteter av socialfondskaraktär
Nej

Aktiviteter i projektet genomförs utanför det programområde som ansökan gäller, men
ska finansieras genom denna ansökan.
Nej

Indikatorer
Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen
Namn
Antal företag som får stöd
Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd

Värde
30
30

Aktivitetsindikatorer följs upp på projektnivå.

Resultatindikatorer
-

Andel företag (10-249 anställda) med innovationsverksamhet (produkt-, process-,
organisatorisk, marknadsföring)
Förädlingsvärde i SMF
Antal tillväxtföretag (årlig tillväxttakt (omsättning) med minst 10 % under tre år där
företaget hade minst 3 anställda i början av mätperioden)

Projektet bedöms ligga i linje med resultatindikatorerna.
Resultatindikatorer följs upp genom statistik på regional nivå.
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Budget
Kostnader
Kostnadsslag
Personal
Extern sakkunskap och externa tjänster
Resor och logi
Investeringar materiel och externa lokaler
Schablonkostnader
Summa kostnader
Projektintäkter
Avgår projektintäkter (negativ kostnad)
Summa avgår projektintäkter
Summa faktiska kostnader
Bidrag annat än pengar
Offentligt bidrag i annat än pengar
Privat bidrag i annat än pengar
Summa bidrag i annat än pengar
Summa totala kostnader

2017
302 400
27 000
42 000
120 000
193 784
685 184

2018
411 264
112 800
10 000
170 000
263 546
967 610

2019
204 672
56 400
3 000
58 333
131 158
453 563

Totalt
918 336
196 200
55 000
348 333
588 488
2 106 357

10 000
10 000
675 184

20 000
20 000
947 610

10 000
10 000
443 563

40 000
40 000
2 066 357

4 000
41 580
45 580
720 764

8 000
181 280
189 280
1 136 890

4 000
27 500
31 500
475 063

16 000
250 360
266 360
2 332 717

Medfinansiering
Finansiär
Offentligt bidrag annat än pengar
RISE
Total offentligt bidrag annat än pengar
Offentlig kontantfinansiering
Västra Götalandsregionen
Total offentlig kontantfinansiering
Total offentlig finansiering
Privata bidrag annat än pengar
Johanneberg Science Park
Chalmers Student for Sustainability
Total privat bidrag annat än pengar
Privat kontantfinansiering
Inclusive Business Sweden
Total privat kontantfinansiering
Total privat finansiering
Summa total medfinansiering

2017

2018

2019

Totalt

4 000
4 000

8 000
8 000

4 000
4 000

16 000
16 000

366 878
366 878
370 878

462 854
462 854
470 854

233 538
233 538
237 538

1 063 270
1 063 270
1 079 270

27 500
14 080
41 580

55 000
126 280
181 280

27 500
0
27 500

110 000
140 360
250 360

20 000
20 000
61 580
432 458

30 000
30 000
211 280
682 134

20 000
20 000
47 500
285 038

70 000
70 000
320 360
1 399 630

2019
190 025

2018
454 756

Stöd
Finansiering
EU-medel

Sammanställning
Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader
Stödandel (EU-medel) av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel)
Andel privat finansiering
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45,16%
40,00%
46,27%
13,73%

2017
288 306

Totalt
933 087

Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2017:1

Bilaga 10
2017-06-02

Ärendelista ESF Programområde 1, Mål 1.1 Kompetensförsörjning för livsmedel och
gröna näringar
Ärende- Dnr.n
nummer
r
1

Sökande/Projektnamn

2017/ Yrgo, högre yrkesutbildning /
00188 Kompetens i
Måltidsverksamhet

Sökt
belopp
SEK

Förslag till prioritering

5 702 388 Prioriteras. Projektet Kompetens i Måltidsverksamhet har bedömts som godkänt av ESF-rådet.
Projektet överensstämmer med VG2020, Strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 20142020. Kompetens i Måltidsverksamhet uppfyller prioriteringsgrunderna mycket väl (78%).

SUMMA 5 702 388
Utlyst 25 000 000

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2017:1

Bilaga 10

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering
Programområde 1, Mål 1.1 Kompetensförsörjning för livsmedel och gröna
näringar
Projekt: Kompetens i Måltidsverksamhet
Sökande organisation: Yrgo, högre yrkesutbildning
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
9 (10)

Motverka inomregionala skillnader

8 (8)

Främja transnationalitet

1 (3)

Strukturförändrande partnerskap

8 (8)

Aktivt ägarskap

6 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

3 (5)

Allmän bedömning

4 (8)

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2017:1

Bilaga 10

Ärendenummer 1

Bilaga 10, Ärendenummer 1

Underlag för prioritering
Projektnamn

Kompetens i Måltidsverksamhet

Sökande organisation

Yrgo Högre yrkesutbildning Göteborg, som är en del av
Göteborgs Stad Utbildning

Region

Västsverige

Diarienummer

2017/00188

Utlysning; namn och diarienummer

Kompetensförsörjning för livsmedel och gröna näringar,
2017/00069

Programområde/mål

Programområde 1, mål 1.1

Målgrupp

Projektet riktar sig till måltidspersonal inom privat och offentlig
sektor, med en fördelning på 75% från offentliga kök och 25%
från privata kök.

Antal deltagare

520 deltagare (310 kvinnor och 210 män), varav ca 10-20
deltagare från målgruppen PO2.

Projektperiod

2017-09-01 till 2019-08-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

4 månaders analys- och planeringsfas

Sökt stödbelopp

ESF-stöd 5 702 388 kr

Total projektbudget

Total finansiering 7 586 980 kr

Samverkar/samarbetar med

Måltid Göteborg, Visita Västra, Validering Väst, Arbetsmarknad
och Vuxenutbildningsförvaltningen

Samordnare

Anna Holmgren

.

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Bristande kompetensförsörjning är ett stort problem idag inom måltidsverksamheten och ett hot mot en
förutspådd stark framtida tillväxt. Både för restauranger och storkök råder det idag en brist på arbetskraft
och kompetens. Detta samtidigt som prognosen pekar på en större efterfrågan i framtiden. Flera privata

1

Bilaga 10, Ärendenummer 1
och offentliga aktörer har tillsammans utvecklat projektet Kompetens i Måltidsverksamhet, KOMiMÅL, för
att genomföra gemensamma kompetensutvecklingsinsatser.
Det övergripande syftet med projektet är att genom kompetensutveckling stärka deltagarnas ställning på
arbetsmarknaden. Kompetensutvecklingsinsatserna ska även bidra till att förbättra förutsättningarna för
rörligheten i branschen och göra den mer attraktiv så att fler stannar kvar längre inom yrket. För att
uppnå detta kommer projektet att satsa på kompetensutvecklingsinsatser på flera olika nivåer så att det
finns möjlighet för alla anställda att utvecklas inom måltidsverksamheten.
Ett annat viktigt syfte med projektet är att arbeta med jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling.
Genom att skapa en inkluderande bransch där alla känner sig välkomna och jämlika så kan även
kompetensförsörjningen förbättras när fler individer söker sig till måltidsverksamhet. För att uppnå detta
kommer projektet att satsa på utbildning, men också i viss mån styra rekryteringen till vissa av
utbildningarna.
Projektet satsar på att bygga nya strukturer för kompetensutveckling som skapar förutsättningar att på
sikt trygga kompetensförsörjningen inom måltidsverksamheten i hela Västsverige.

Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Den aktuella utlysningen efterfrågar sammanhållna projekt som arbetar med kompetensförsörjning för
anställda inom livsmedel och gröna näringar. Ansökan Kompetens i Måltidsverksamhet avser ett
sammanhållet kompetensutvecklingsprojekt med deltagare inom måltidsbranschen, främst från
Göteborgsområdet, men även deltagare från övriga delar av regionen. Ansökan bedöms ha möjlighet
att bidra till att individer inom måltidsbranschen stärker sin ställning på arbetsmarknaden, förbättra
förutsättningarna för rörlighet inom branschen och göra det mer attraktivt att stanna kvar inom yrket.
Sökanden är Yrgo Högre yrkesutbildning, som är en del av Göteborgs Stad Utbildning. Projektet ska
genomföras i samverkan med Måltid Göteborg, Visita, Validering Väst och Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsförvaltningen. En styrka med ansökan är att den samlar relevanta aktörer inom privat
och offentlig måltidsverksamhet som har möjlighet att arbeta vidare med resultaten efter projektets
genomförande.
Projektet avser att under projekttiden kompetensutveckla 520 deltagare inom tre kategorier av
utbildningar: köksmästare, mentorskap och kompetensmoduler innehållande utbildningar inom
hygien, livsmedel, specialkost etc. Samtliga kompetensutvecklingsinsatser kommer att genomföras
med personal från både privata restauranger och offentliga storkök. Eftersom det skapar en
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gemensam grundkompetens hos deltagarna kan det bidra till att öka rörligheten inom branschen,
vilket får ses som ytterligare en styrka i ansökan.
I utlysningen ställs även krav på att individer ur målgrupperna från programområde 2 ska närma sig
eller tar sig in på arbetsmarknaden till följd av projektet. Deltagarna i projektet (ca 10-20 stycken)
kommer att få ta del av utbildningar inom kompetensmodulerna, samt erbjudas möjlighet till individuell
validering anpassad till måltidsverksamheten genom Validering Väst. Deltagarna kommer att
hänvisas till projektet från Arbetsmarknads och Vuxenutbildningens kompetensutvecklingscenter.
Ansökan innehåller ett upplägg för två transnationella aktiviteter: workshop för projektpersonal och
styrgrupp och jobbskuggning för deltagare i kompetensutvecklingsinsatser. De transnationella
aktiviteterna kommer att utvecklas under analys- och planeringsfasen.
Till ansökan har bifogats en förändringsteori som tydligt och detaljerat beskriver långsiktiga och
kortsiktiga effekter, kvalitativa och kvantitativa mål, prestationer, aktiviteter och resurser för projektet.
Ansökan innehåller även en intention om att arbeta med jämställdhet, tillgänglighet och icke
diskriminering genomgående i projektet. Utifrån förändringsteorin bedöms projektets mål och
förväntade resultat ligga i linje med utlysningens mål.
Vid en sammantagen bedömning anses ansökan kunna bidra till utlysningens och programmets
måluppfyllelse.

Eventuella förutsättningar för beslut. Ange de förutsättningar/särskilda villkor som ska gälla vid
beslut.
Ej aktuellt.

Nationella urvalskriterier
Sammanfatta den bedömning som gjorts i beredningen av ansökan utifrån de nationella
urvalskriterierna. Under varje urvalskriterium skrivs en motivering till gjord bedömning. Samtliga
ansökningar som går vidare för prioritering har uppnått minst godkänd på samtliga urvalskriterier.
Väl
Mycket väl
Urvalskriterium
Godkänd
godkänd
godkänd
Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

X

Motivering: Projektets övergripande syfte är att genom kompetensutvecklingsinsatser stärka
deltagarnas ställning på arbetsmarknaden, förbättra förutsättningarna för rörlighet inom branschen
och göra det mer attraktivt att stanna kvar inom yrket. I ansökan beskrivs aktiviteter, mål och
förväntade resultat som förväntas bidra till projektets måluppfyllelse. Projektet fokuserar främst på
kompetensutvecklingsinsatser för måltidspersonal inom privat och offentlig sektor, med en
fördelning på 75% från offentliga kök och 25% från privata kök. Ansökan beskriver även
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övergripande hur målgruppen kommer att göras delaktig i planeringen och genomförandet av
projektet.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Ansökan innehåller en grundläggande problemanalys med könsuppdelad statistik, dock
på nationell nivå. Projektidén bedöms utifrån upplägget som genomförbar. Problem- och
behovsanalysen behandlar till viss del tidigare erfarenheter, kunskap och forskning inom
måltidsverksamheten.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Projektorganisationens operativa, administrativa och ekonomiska förmåga bedöms vara
tillfredställande. En detaljerad beskrivning av arbetsuppgifter inom projektet och en motivering till
resursplaneringen har bilagts ansökan. Resurserna för projektorganisationen bedöms som rimliga.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Ansökan innehåller en beskrivning av projektidéns förankring hos relevanta aktörer och
samverkansavtal har bifogats från samverkansaktörerna Måltid Göteborg, Visita, Validering Väst
och Arbetsmarknad och Vuxenutbildningsförvaltningen. En förteckning över offentliga och privata
arbetsplatser vars personal kommer att delta vid kompetensutvecklingsinsatserna har även lämnats
in, vilken kommer att uppdateras under analys- och planeringsfas. Relevant styrgrupp finns för
projektet. Projektidén bedöms som förankrad och involverar projektets målgrupp.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Förändringsteorin som bifogats ansökan anger tydliga kvalitativa och kvantitativa mål
som möjliggör uppföljning. Ansökan beskriver hur projektet ska utvärderas genom lärande
utvärdering och hur resultaten kommer att användas. Ansökan innehåller en plan för och rimliga
resurser avsatta för utvärdering och uppföljning.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: Ansökan innehåller könsuppdelad statistik för målgruppen på nationell nivå. Ansökan
innehåller en beskrivning över hur man under analys- och planeringsfasen kommer att öka sina
jämställdhetsambitioner. Tillgänglighet bedöms vara beaktat. Kompletterade arbete inom lika
möjligheter kan behöva göras under analys- och planeringsfasen.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Ett tydligt projektupplägg presenteras i ansökan. Den totala kostnaden för projektet är
7 586 980 kr. Kostnad per deltagare i projektets insatser är 14 590 kr beräknat på total budget och
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520 deltagare. Omfattning och kostnad varierar dock mellan kompetensutvecklingsinsatserna, vilket
gör det är svårt att bedöma kostnadseffektiviteten i pris per deltagare. Det är även svårt att bedöma
huruvida det är möjligt utifrån kostnadseffektivitet att implementera projektresultaten, då det inte är
tydligt hur resultaten kommer att tillvaratas efter projektet avslutats.
Utlysningsspecifika urvalskriterier (ex transnationalitet,
hållbar utveckling, valbara delkriterier eller regionala
kriterier).
Motivering: Ej aktuellt.
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Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2017:1

Bilaga 11
2017-06-02

Ärendelista ESF Programområde 1. Mål 1.2 Studie- och yrkesvägledning blir hela
skolans ansvar
Ärende- Dnr.n
nummer
r

Sökande/Projektnamn

1

2017/0 Göteborgs stad,
Utbildningsförvaltningen/På
lika villkor

2

2017/ Göteborgsregionens
00173 kommunalförbund (GR)/ GR
SAMSYV: Allas ansvar
SUMMA
Utlyst

Sökt
belopp
SEK

Förslag till prioritering

2 556 882 Prioriteras
Projektet På lilka villkor har bedömts som godkänt av ESF-rådet. Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. På lika villkor uppfyller
prioriteringsgrunderna väl (68%).
2 817 124 Prioriteras
Projektet GR SAMSYV : Allas ansvar har bedömts som godkänt av ESF-rådet. Projektet
överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. GR
SAMSYV: Allas ansvar uppfyller prioriteringsgrunderna väl (64%).
5 374 006
5 400 000

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet
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PM
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Underlag för prioritering
Programområde 1, Mål 1.2 Studie- och yrkesvägledning blir hela skolans
ansvar i region Västsverige
Projekt: På lika villkor
Sökande organisation: Göteborgs stad, Utbildningsförvaltningen
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
7 (10)

Motverka inomregionala skillnader

6 (8)

Främja transnationalitet

2 (3)

Strukturförändrande partnerskap

7 (8)

Aktivt ägarskap

8 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

0 (5)

Allmän bedömning

4 (8)
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Västsverige
Sekretariatet
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Underlag för prioritering

Projektnamn

På lika villkor

Sökande organisation

Utbildningsförvaltningen, Område stadsgemensamt

Region

Västsverige

Diarienummer

2017/00169

Utlysning; namn och diarienummer

Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar,
2017/00098

Programområde/mål

Programområde 1, mål 1:2

Målgrupp

Göteborgs stad, bestående av politiker och chefstjänstemän
inom sektor utbildning.

Antal deltagare

Projekt inom mål 1:2 har inga deltagare.

Projektperiod

2017-09-01 till 2019-08-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

3 månader

Sökt stödbelopp

2 556 882 kr

Total projektbudget

2 556 882 kr

Samverkar/samarbetar med

Projektet är riktad mot Göteborgs 10 stadsdelar

Samordnare

Cüneyt Karabulut

.

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar är ett område som visat sig vara bristfälligt. I både
nationella och lokala rapporter har konstaterat att kommunerna saknar rutiner och strukturer för hur man
där bedriver likvärdig studie- och yrkesvägledning för alla elever. Det framgår också att huvudmannen
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inte tar ansvar för att skolornas studie och yrkesvägledning organiseras på ett tillfredsställande sätt.
Enligt Allmänna råden för studie- och yrkesvägledning (2013) ska elever från grundskolan till gymnasiet
ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Syftet med projektet, På lika villkor, är att säkerställa att alla
elever i Göteborg får tillgång till studie- och yrkesvägledning genom hela sin skoltid, från tidiga åldrar till
gymnasieskolans slut, kan tillägna sig karriärkompetens samt göra väl övervägda val av utbildning, yrke
och framtida arbete. Studie- och yrkesvägledningen ska utformas så att likvärdighetsmålen jämställdhet,
tillgänglighet och icke-diskriminering säkerställs på alla nivåer. Målen för projektet är att utveckla
övergripande strategiska strukturer för staden samt stödja respektive förvaltning i att anpassa
strukturerna efter sina behov inom hela skolsystemet, systematiskt kvalitetsutveckla kommunens arbete
med studie- och yrkesvägledning genom att få huvudmännen att fråga skolorna efter resultat som berör
studie- och yrkesvägledning På lika villkor är ett projekt inom Utbildningsförvaltningen, Område
stadsgemensamt, som kommer att bedrivas vid Vägledningscentrum. Under projektet kommer det att
vara träffar där politiker och chefer inom utbildningssektorn möts för att diskutera, identifiera och ta fram
en struktur för studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. Arbetet kommer att ha ett
normkritiskt jämställdhetsperspektiv där skolans kompensatoriska uppdrag är centralt, dvs. varje elev
ska mötas utifrån sina behov, oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, social situation eller religion. Likaså
beaktar projektets tillgänglighet för funktionshindrade. Projektet kommer också att samarbeta med GR:s
projekt i frågor som berör erfarenhetsutbyte, utvärdering och spridning.

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Projektets mål är att alla elever får tillgång till studie-och yrkesvägledning genom hela sin skoltid från
tidigare åldrar till gymnasieskolans slut, bedöms ligga i linje med utlysningens inriktning. De
planerade aktiviteterna ska bidra till att uppnå förväntade resultat och effekter. Problemanalysen är
välgjord, tydlig och relevant. Brister som finns i Göteborgsområdet angående hela skolans arbete
med studie-och yrkesvägledning är kopplad till Skolinspektionens rapport om grundsärskolan i
Göteborg. Behovet av strategisk förändring kring skolans arbetslivsorienterande insatser har
identifierats. Detta har relevans i området och motiveras på ett tydligt sätt i ansökan.
Projektägare Göteborgs Stad har erfarenhet av att driva Socialfondsprojekt och projektorganisationen
har relevant kompetens och kapacitet. Projektet kommer att bedrivas med Vägledningscentrum i
Göteborg som har erfarenhet av studie- och yrkesvägledningen. Projektägaren har också mångårig
erfarenhet av både nationella, nordiska och transnationella projekt och deltog i ESF nationellt projekt
Plug in och Plug in 2.0.
Projektet kommer att utgå från övergripande nationella kriterier för jämställdhet, tillgänglighet och
icke-diskriminering. Projektet identifierar behovet av jämställdhetsintegrering och använder
kvantitativa och kvalitativa data. En av målsättningarna i ansökan är att påverka de könstereotypa val
som görs av kvinnor och män och verka för att jämställdhetsintegrera könen så att alla elever i staden
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erbjuds likvärdiga möjligheter oavsett kön. Mål avseende jämställdhet finns, men måste
indikatorsättas under analys- och planeringsfasen.
Projekt inom mål 1:2 har inga deltagare och därför är det svårt att beräkna hur kostnadseffektivt det
är. För vissa tjänster har man använt de högsta timlönekategorierna men det behövs för
genomförande av projektet då projektet har för sikt att jobba på en strategisk nivå. Projektet håller en
acceptabel nivå avseende kostnadseffektivitet, och samtliga budgeterade kostnader bedöms som
stödberättigade.
Sammanfattningsvis bedöms projektet bidra till utlysningens och socialfondsprogrammets mål
beträffande elevernas möjligheter att göra väl underbyggda utbildnings- och yrkesval och att
traditionella könsmönster kommer att utmanas genom ett normkritiskt förhållningssätt. Projektets
långsiktiga effekter ska leda till ett ändrat arbetssätt och möjligheterna att implementera projektets
resultat bedöms vara goda då projektet kommer att bedrivas på en strategisk nivå där man ska
arbeta mot de politiskt ansvariga och chefstjänstemän i kommunen.

Eventuella förutsättningar för beslut. Ange de förutsättningar/särskilda villkor som ska gälla vid
beslut.
Det finns inga särskilda förutsättningar för beslut.

Nationella urvalskriterier
Sammanfatta den bedömning som gjorts i beredningen av ansökan utifrån de nationella
urvalskriterierna. Under varje urvalskriterium skrivs en motivering till gjord bedömning. Samtliga
ansökningar som går vidare för prioritering har uppnått minst godkänd på samtliga urvalskriterier.
Väl
Mycket väl
Urvalskriterium
Godkänd
godkänd
godkänd
Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

X

Motivering: Projektets har tydliga mål och aktiviteter som ligger i linje med vad som efterfrågas i
utlysningen för att uppnå förväntade resultat och effekter
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Brister som finns i Göteborgs område är välbeskrivna och problem- och behovsanalys är
tydligt motiverat utifrån befintliga erfarenheter och kunskap.
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Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.
X
Motivering: Projektägaren har erfarenhet av att driva socialfondsprojekt och projektorganisationen
har relevant kompetens och kapacitet och bedöms som kompetent
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.
X
Motivering: Projektet bedöms som välförankrad. Utöver den direkta målgruppen finns även indirekta
målgrupper då de långsiktiga mottagarna för resultat är elever och skolpersonal inom Göteborg.
Projektet ska jobba för att utveckla och påverka berörda organisationer, samt förändra befintliga
strukturer.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Utvärderingsplanen är godkänt då det finns resurser avsatta men den ska utvecklas
under analys- och planeringsfas.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.
X
Motivering: De horisontella principerna ska integreras i alla insatser i projektet och de kommer att
utgå från övergripande nationella kriterier för jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Projektet håller en acceptabel nivå avseende kostnadseffektivitet, och samtliga
budgeterade kostnader bedöms som stödberättigade.
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Underlag för prioritering
Programområde 1, Mål 1.2 Studie- och yrkesvägledning blir hela skolans
ansvar i region Västsverige
Projekt: GR SAMSYV: Allas ansvar
Sökande organisation: Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR)
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
8 (10)

Motverka inomregionala skillnader

2 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

8 (8)

Aktivt ägarskap

8 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

0 (5)

Allmän bedömning

6 (8)
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Underlag för prioritering
Projektnamn

GR SAMSYV: Allas ansvar

Sökande organisation

Göteborgsregionens kommunalförbund

Region

Västsverige

Diarienummer

2017/00173

Utlysning; namn och diarienummer

Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar,
2017/00098

Programområde/mål

Programområde 1, mål 1:2

Målgrupp

Stenungsund, Härryda och Partille kommun

Antal deltagare

Projekt inom mål 1:2 har inga deltagare.

Projektperiod

1 september 2017 till 30 augusti 2019

Analys- och planeringsfas, antal
månader

3 månader

Sökt stödbelopp

2 817 124 kronor

Total projektbudget

2 817 124 kronor

Samverkar/samarbetar med

Härryda kommun, Partille kommun, Stenungsunds kommun

Samordnare

Cüneyt Karabulut

.

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Göteborgsregionens kommunalförbund, GR Utbildning, är projektägare av ESF-projektet GR SAMSYV:
Allas ansvar som genomförs under två år med start i september 2017. Inom ramen för projektet kommer
GR tillsammans med kommuner i Göteborgsregionen utveckla arbetet med studie- och yrkesvägledning
som hela skolans ansvar. Projektet utgör en del av arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen
i regionen. I projektet kommer tre kommuner (pilotkommuner) under GRs ledning att pröva och fördjupa
arbetet i projektet. Deltagande pilotkommuner är Härryda, Stenungsund och Partille. Resultaten som
utvecklas i pilotkommunerna kommer att göras generaliserbara och spridas vidare till övriga kommuner i
Göteborgsregionen.
Projektet syftar till att skapa förutsättningar för deltagande pilotkommuner att utifrån lokala behov och
med hjälp av beprövade
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modeller och metoder utveckla studie- och yrkesvägledningen som hela skolans ansvar. Avsikten är att
tydliggöra hur hela kommunen samt lokalsamhällets arbetsliv kan arbeta tillsammans för att bidra till den
strategiska kompetensförsörjningen. I arbetet är ett särskilt fokus att kontinuerligt beakta hur faktorer
som kön, funktionsnedsättning och etnicitet påverkar individers valmöjligheter. Projektets ambition är
vidare, genom att det möjliggör en förstärkt och breddad studie- och yrkesvägledning, att bidra till
påverkan på och breddning av individers valkompetens.
I projektets första steg genomförs en kartläggning av nuläget, varefter det tillsätts arbetsgrupper med
bred representation i var och en av de tre kommunerna. Utifrån kartläggningen utarbetas kommunala
planer för studie- och yrkesvägledning i de tre kommunerna. När planerna tagits fram prövas de och
implementering av dem påbörjas i pilotkommunerna. Därefter tas en generaliserbar modell fram, för hur
studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar kan organiseras, detta med utgångspunkt i
erfarenheterna från projektet.
Förväntade resultat på individ-, organisations- och projektnivå är att utvecklade metoder för vägledning
utarbetas, vilka kan bidra till att elever inom hela utbildningskedjan utvecklar en god valkompetens. För
att studie- och yrkesvägledningen ska bli hela skolans ansvar krävs förtydligad ansvarsfördelning av
vägledningsuppdraget, en större kunskap hos lärare, skolledning och andra relevanta yrkesgrupper
såsom elevhälsans personal kring vad studie- och yrkesvägledning innebär och hur den kan integreras i
alla delar av skolans verksamhet. För att projektet också ska kunna bidra till den strategiska
kompetensförsörjningen lokalt kommer projektarbetet att genomföras i samarbete med hela kommunen
samt det lokala arbetslivet.
Den generella modell som tas fram förväntas bidra till projektets strategiska påverkansmöjligheter samt
möjlighet till spridning så att fler skolor och kommuner kan börja ta sig an arbetet med att göra studieoch yrkesvägledning till hela skolans ansvar.

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Projektet bedöms hålla en generellt hög kvalitet och kommer att genomföras som ett pilotprojekt. Det
övergripande målet är att skapa en modell för studie- och yrkesvägledning som sedan kan användas
av andra kommuner än de som ingår i ansökan. Det kan konstateras att ansökan väl svarar upp mot
utlysningens förväntade resultat och effekter. Detta beskrivs tydligt och relativt översiktligt och man
belyser bland annat ambitionen att få fler att välja yrkesinriktade program, genom att ge eleverna
förutsättningar för ökad valkompetens. Projektet innehåller även moment av attitydpåverkande
insatser som knyter an till valkompetensen, vilket innebär att de val eleven gör ska vara opåverkade
av kön, funktionsnedsättning samt etnisk bakgrund. De aktiviteter som planeras bedöms bidra till att
uppnå förväntade resultat och effekter. Projektets bakgrundsbeskrivning och problemanalys håller en
god kvalitet och bedöms vara väl underbyggd. Projektnyttan motiveras väl, och underbyggs av bland
annat erfarenheter från tidigare Socialfondsprojekt, rapportering från SKL samt de erfarenheter som
finns i såväl GR som dess medlemskommuner.
Göteborgsregionens kommunalförbund har tidigare drivit ett stort antal Socialfondsfinansierade
projekt. Organisationen bedöms ha mycket god administrativ och ekonomisk kapacitet samt även en
hög kompetens hos personalen. Projektet bedöms vara förankrat hos deltagande kommuner och det
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bedöms även finnas stor efterfrågan på resultat, såväl i deltagande kommuner som övriga
medlemskommuner.
I ansökan är man tydlig kring hur projektutvärderingen ska bedrivas och även vilka områden som
man avser lägga särskild vikt vid. Man har för avsikt att använda ESF-rådets ramavtal för utvärderare,
vilket innebär att grundläggande kvalitetskrav tillgodoses.
Projektet bedöms hålla en god nivå avseende lika möjligheter. Man lever upp till samtliga punkter i
standarden för jämställdhetsintegrering. Dessutom har projektet beskrivit väl hur man ska leva upp till
utlysningens förväntade resultat inom jämställdhetsområdet, att utsätta könsstereotypa utbildningsoch yrkesval för förändringstryck. Inom områdena tillgänglighet och ickediskriminering håller ansökan
också en hög nivå, med dessa perspektiv närvarande i ansökans olika delar.
Projekt inom mål 1:2 är generellt sett svåra att bedöma utifrån kostnadseffektivitet då man i formell
mening saknar deltagare. Flera av de mått som används i andra projekt går inte att tillämpa inom
detta mål. Det kan dock konstateras att aktuellt projekt håller en acceptabel nivå avseende
kostnadseffektivitet, och samtliga budgeterade kostnader bedöms som stödberättigande. Eftersom
projektet syftar till att skapa en eller flera modeller för att utveckla studie- och
yrkesvägledningsverksamheten som kan tillämpas i andra kommuner, bedöms
implementeringsbarheten vara god.

Eventuella förutsättningar för beslut. Ange de förutsättningar/särskilda villkor som ska gälla vid
beslut.
Det föreligger inga särskilda förutsättningar för beslut.

Nationella urvalskriterier
Sammanfatta den bedömning som gjorts i beredningen av ansökan utifrån de nationella
urvalskriterierna. Under varje urvalskriterium skrivs en motivering till gjord bedömning. Samtliga
ansökningar som går vidare för prioritering har uppnått minst godkänd på samtliga urvalskriterier.
Väl
Mycket väl
Urvalskriterium
Godkänd
godkänd
godkänd
Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

X

Motivering: Projektet har tydliga och väl avgränsade mål som ligger väl i linje med vad som
efterfrågas i utlysningen. De bedöms som väl underbyggda.
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Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Projektet uppvisar en väl underbyggd problem- och behovsanalys. I avsnittet motiveras
projektnyttan tydligt.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Projektägaren har omfattande erfarenhet av att bedriva Socialfondsfinansierade projekt
och bedöms ha mycket god administrativ och ekonomisk kapacitet.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Ansökan är att anse som tillräckligt förankrad hos de tre deltagande kommunerna. Det
bedöms som om efterfrågan på de modeller man avser arbeta fram är stor bland
kommunalförbundets medlemmar.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Utvärderingsplanen är tillräckligt utförlig för att bedömas som godkänd i detta skede.
Projektet kommer använda ESF-rådets ramavtal för utvärderare, således är grundläggande
kvalitetskrav tillgodosedda.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: Då standarden för jämställdhetsintegrering följs samt att tillgänglighets- och ickediskrimineringsfrågorna betonas bedöms betyget här bli väl godkänt.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Sett i relation till projektets verksamhet får budgeten anses rimlig. Kostnaderna är att
anse som stödberättigande.
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Ärendelista ESF Programområde 2, Mål 2.3 Öka övergång till arbete- livsmedel och
gröna näringar
Ärende- Dnr.n
nummer
r

Sökande/Projektnamn

Sökt
belopp
SEK

Förslag till prioritering

1

2017/ Göteborgs stad, SDF Östra
00187 Göteborg / ReGarden

8 566 231 Prioriteras. Projektet ReGarden har bedömts som godkänt av ESF-rådet. Projektet överensstämmer
med VG2020, Strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. ReGarden uppfyller
prioriteringsgrunderna mycket väl (78%).

2

2017/ Lidköpings kommun /
00180 Framtidens arbetsplats

7 589 832 Prioriteras. Projektet Framtidens arbetsplats har bedömts som godkänt av ESF-rådet. Projektet
överensstämmer med VG2020, Strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020.
Framtidens arbetsplats uppfyller prioriteringsgrunderna mycket väl (72%).

SUMMA 16 156 063
Utlyst 40 000 000

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 12

PM
Ansökningsomgång 2017:1

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering
Programområde: Programområde 2, Mål 2.3 Öka övergången till arbete
livsmedel och gröna näringar
Projekt: ReGarden
Sökande organisation: Göteborgs stad, SDF Östra Göteborg
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
8 (10)

Motverka inomregionala skillnader

7 (8)

Främja transnationalitet

2 (3)

Strukturförändrande partnerskap

6 (8)

Aktivt ägarskap

7 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

3 (5)

Allmän bedömning

6 (8)

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2017:1

Bilaga 12
Ärendenummer 1
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Underlag för prioritering
Projektnamn

ReGarden

Sökande organisation

Göteborgsstad SDF Östra Göteborg

Region

Västsverige

Diarienummer

2017/00187

Utlysning; namn och diarienummer

Öka övergångar till arbete-Livsmedel och gröna Näringar
2017/00068

Programområde/mål

PO2/2.3

Målgrupp

Kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden

Antal deltagare

300 (varav 150 män,150 kvinnor)

Projektperiod

2017-09-01 – 2020-08-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

4 månader

Sökt stödbelopp

8 563 685 kronor

Total projektbudget

12 846 285 kronor

Samverkar/samarbetar med

SDF Angered, Östra Göteborg, Coompanion, Grogrunden

Samordnare

Thomas Ljungberg

.

Stödsökandes sammanfattning av projektet.

Den gröna ekonomin lyfts fram som en växande arbetsmarknad med potential att inkludera människor
som idag står utanför arbetsmarknaden på såväl EU-nivå som nationell nivå. Syftet med projektet
ReGarden är att möta efterfrågan på nya metoder och verktyg för att validera personer mot arbete inom
gröna näringar och samtidigt möta det växande behovet av arbetsträningsplatser i nordöstra Göteborg.
Projektet ReGarden har som målsättning att i samarbete med representanter från branschen etablera
två OCN-ackrediterade arbetsträningsspår inom odling/utemiljöskötsel och livsmedelsproduktion för att
fler ska komma vidare mot arbete genom praktik eller studier eller direkt ut i jobb.
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Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Ansökan bedöms ligga klart i linje med de krav som ställs i gällande utlysning. Målgruppen är män
och kvinnor som står särskilt långtifrån arbetsmarknaden, flertalet av dessa har sannolikt aldrig tillhört
den Svenska arbetsmarknaden.
Målen bedöms vara realistiskt satta med erfarenheter från det arbete som Returhuset sedan tidiga
bedriver.
Ansökan bottnar i en gedigen bakgrunds/Problemanalys med knytning till de områden i Göteborg
som deltagarna ska hämtas ifrån. Statistiken är könsuppdelad.
Aktiviteterna är väl beskrivna i alla faser. Deltagarna kommer att genomgå en insats uppdelad i fyra
steg, där stegen är följande 1, introduktion till arbetslivet med fokus på kunskaper och färdigheter
kopplat till det som går att validera som generell arbetslivskompetens, 2-3 Specialiserande
arbetsträning, 4, Praktik och/eller jobb.
Grunden består i att det på Returhuset ska upprättas två nya OCN certifierade spår såsom
utemiljöskötsel och odling samt livsmedelsproduktion. Dessa båda spår ska därefter implementeras
och ingå som ordinarie utbud hos Returhuset.
Den riskvärderingsplan som tagits fram i ansökan bedöms vara relevant och kan därmed godkännas.
Projektägaren SDF Östra Göteborg med Returhuset som genomförare har sedan tidigare stor
erfarenhet av att jobba med målgruppen, och har också mången erfarenhet av att driva och redovisa
ESF- projekt.
Projektet bedöms som kostnadseffektivt med en totalkostnad på ca 28500kr/deltagare och utslaget
på rikt tiden 16 veckor blir kostnaden ca 1780kr/kvd (kursdeltagarvecka)
Totalt omfattas ansökan av 300 deltagare fördelat på 50% män och kvinnor. Under planerings och
analysfasen kommer 4 r analys med inriktning på lika möjligheter och jämställdhet genomföras.
Transnationellt ska projekt samverka med ett Franskt projekt vid namn 5 Bridges som verkar med
stöd av Eurocities. 5 Ponts är ett projekt som har erkänts av EU-kommissionen inom ramen för Urban
innovative action, och arbetar med en liknande målgrupp med inriktning på hållbarhet, mat, och
trädgård.
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Nationella urvalskriterier
Sammanfatta den bedömning som gjorts i beredningen av ansökan utifrån de nationella
urvalskriterierna. Under varje urvalskriterium skrivs en motivering till gjord bedömning. Samtliga
ansökningar som går vidare för prioritering har uppnått minst godkänd på samtliga urvalskriterier.
Väl
Mycket väl
Urvalskriterium
Godkänd
godkänd
godkänd
Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

X

Motivering: Ansökan ligger helt i linje med vad som efterfrågas i gällande utlysning
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Ansökan innehåller en mycket bra problem- och behovsanalys kopplad till målgruppens
problem. Statistik finns könsfördelad och kopplad till målgruppen
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Projektägaren har genomför flera ESF – projekt och organisationen där genomförandet
ska genomföras (Returhuset) har mycket god kunskap av att jobba med målgruppen
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: projektet bedöms som väl förankrat hos partners som redan samverkar med PÄ kring
målgruppen
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Ansökan innehåller realistiska målsättningar som är procentsatta. Ytterligare arbete med
detta kommer att göras när vald utvärderare är upphandlad
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: Projektet beskriver denna fråga på ett godkänt sätt i ansökan, samt hänvisar till de
styrande dokument som antagits av Göteborgs stad. Även här kommer ytterligare arbete att utföras
under analysfasen
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X
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Motivering: Projekt bedöms som kostnadseffektivt med en kostnad på 28500kr/deltagare och ca
1780Kr/KDV (kostnad per deltagarvecka) baserat på 16 veckor i snitt per deltagare
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Underlag för prioritering
Programområde: Programområde 2, Mål 2.3 Öka övergången till arbete
livsmedel och gröna näringar
Projekt: Framtidens arbetsplats
Sökande organisation: Lidköpings kommun
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
8 (10)

Motverka inomregionala skillnader

7 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

7 (8)

Aktivt ägarskap

7 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

2 (5)

Allmän bedömning

5 (8)

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
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Underlag för prioritering
Projektnamn

Framtidens arbetsplats

Sökande organisation

Lidköpings kommun

Region

Västsverige

Diarienummer

2017/00180

Utlysning; namn och diarienummer

Öka övergångarna till arbete – livsmedel och gröna näringar: dnr
2017/00068

Programområde/mål

Programområde 2/mål 2.3

Målgrupp

Nyanlända

Antal deltagare

90 deltagare (varav 36 kvinnor och 54 män).

Projektperiod

2017-09-01 – 2019-08-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

5 månader

Sökt stödbelopp

7 589 832 kronor

Total projektbudget

11 389 042 kronor

Samverkar/samarbetar med

LRF Lidköping, LRF Skara, LRF Vara, LRF Götene, LRF
Grästorp, Västra Götalandsregionen

Samordnare

Sofia Nilsson Davies

.

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Projektet "Framtidens arbetsplats" syftar till att skapa bryggor mellan nyanlända och arbetsgivare inom
gröna näringar. Målet är att fler ska komma i arbete och studier, där metoden att ha en kulturlots som
stöttar den nyanlände och arbetsgivaren skapar förutsättningar för att rätt matchning sker. Gröna
näringar har en stor variation av yrken som behövs och med rätt utbildning och möjlighet till praktik på
arbetsplatser skapas en väg in i den lokala arbetsmarknad som finns i området inom V6-samarbetet, dvs
Lidköping, Götene, Grästorp, Essunga, Vara och Skara kommuner. Genom innovativa möten skapar vi
framtidens arbetsplatser som präglas av hög kvalitet och kompetens, god lönsamhet och
utvecklingspotential för hela landsbygden.
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Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.

-

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Projektansökans mål och förväntade resultat av projektet bedöms ligga väl i linje med den aktuella
utlysningens. Målet är att 40% av deltagarna ska komma i arbete eller utbildning och 60% ska
komma närmare arbetsmarknaden. Ett annat planerat resultat är ökade nätverk genom praktikplatser.
Mål och resultat bedöms som rimligt satta.
Projektidén innebär ett utvecklat stöd till deltagare och arbetsgivare genom kulturlotsar i varje
kommun som är med i projektet. De planerade aktiviteterna är bland annat individanpassad
matchning mot jobb, validering, studiebesök, vägledning och praktikplatser hos offentliga och privata
verksamheter inom gröna näringar. Det finns också delar i projektet som avser samordning av lokala
insatser och lärandekonferenser. Bedömningen är att beskrivna aktiviteter bidrar till projektets
förväntade mål och resultat både på individuell, organisatorisk och i viss mån strukturell nivå.
Styrkan i projektet bedöms vara ett tydligt arbetsmarknadsfokus och de utvecklade kontakter som i
ansökan beskrivs mellan projektet och potentiella offentliga och privata arbetsplatser som har uttryckt
rekryteringsbehov och vilja att ta emot praktikanter.
Projektet bedöms dock vara dyrt per deltagare med en hög genomsnittlig deltagarkostnad men då
aktiviteterna innebär omfattande stöd till deltagarna under en lång tidsperiod bedöms den kunna
motiveras.

Eventuella förutsättningar för beslut. Ange de förutsättningar/särskilda villkor som ska gälla vid
beslut.
-

Nationella urvalskriterier
Sammanfatta den bedömning som gjorts i beredningen av ansökan utifrån de nationella
urvalskriterierna. Under varje urvalskriterium skrivs en motivering till gjord bedömning. Samtliga
ansökningar som går vidare för prioritering har uppnått minst godkänd på samtliga urvalskriterier.
Väl
Mycket väl
Urvalskriterium
Godkänd
godkänd
godkänd
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Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

x

Motivering: Mål och förväntade resultat av projektet bedöms matcha utlysningens väl och utgå från
målgruppens behov.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

x

Motivering: Ansökan innehåller en analys av hur stor målgruppen är i området och nyanlända
kvinnor och mäns problematik. Dessutom ges en bild av hur arbetsmarknaden ser ut inom gröna
näringar. Analysen bedöms vara tillräckligt djup och bedöms kunna motivera projektet.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

x

Motivering: Erfarenhet av att driva ESF-projekt finns hos projektägare och de kommuner som är
med i projektet och relevanta kompetensprofiler har beskrivits i ansökan.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

x

Motivering: I ansökan beskrivs hur det har hållits inventeringsworkshop och mobiliseringsaktiviteter
där representanter från deltagande kommuner, Västra Götalandsregionen, LRF, Arbetsförmedlingen
och Statens lantbruksuniversitet har deltagit. Sökande har inkommit med avsiktsförklaringar från
deltagande kommuner. Underlagen bedöms styrka förankring och kommunernas vilja att delta i
projektet och projektet bedöms därmed som väl förankrat.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

x

Motivering: I ansökan finns god planering för hur uppföljning och utvärdering ska ske och
utvärderartjänst ska avropas från Svenska ESF-rådets ramavtal. Det bedöms att planeringen är
rimligt väl utformad i ansökan och att projektet har avsatt rimliga resurser för detta.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

x

Motivering: Projektet bedöms uppfylla kraven avseende horisontella principer och bedöms ha
potential att utveckla området ytterligare under analys- och planeringsfasen.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

x

Motivering: Projektet bedöms vara dyrt med en genomsnittlig deltagarkostnad på cirka 95 000 kr.
Deltagarna ska dock vara inne i projektet under 12–17 månader vilket innebär att kostnad per
deltagarvecka bedöms som rimlig.
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EG:s strukturfonder

Strukturfondspartnerskapet Västsverige

Protokoll för Strukturfoudspartuerskapet Västsverige. Möte ur 1/2017
Datum: 9 februari 2017
Plats: Lindholmen Conference Centre, Göteborg
Tid: 09:00-15:00
Deltagare:
Ordförande och ledamöter
D Birgitta Losman, ordförande

ll1l Marina Johansson

ll1l Dag Hultefors, vice ordförande

lxl Gabor Haj du Rafis

ll1l GunMade Stenström

D Catarina Eng

ll1l Stefan Bengtsson

ll1l Tina Ehn

lx'l Elisabeth Falkhaven

ll1l Cecilia Engström

ll1l Therese Stoltz

D Lisbeth Schultze

D Eva Borg

1x1 David Karlsson

lx'l Gunilla Leven

lx'l Anders Paulsson

D Alex Bergström

1K1 Annika Bergman

IKI Patrik Karlsson

D Ingemar Fredriksson

D Martin Carling

lxl Jan Landström
lxl Lotta Forslind

Tjänstemän
ll1l . Cecilia Nilsson

IKI Josef Gustafsson.

lx'l Lena Andreasson

lxl Andreas Catoni

lxl Helena Starfelt

lxl Anders Carlberg

IKI Åza Ryden

lxl CUneyt Karabulut

[X] Jackie Brown

lxl Sofia Ström

lxl Per Sunnergren

lx'l Linda Harju

ll1l Hanna Glans
!kryssad ruta markerar närvaroOrdförande sign.

Justerande sign.

Sekreterare sign.

Utdragsbestyrkande
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Strukturfondspartnerskapet Västsverige

1. Mötets öppnande
Vice ordförande Dag Hultefors förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till årets
första möte med Strukturfondspartnerskapet för Västsverige.
2. Val av jnsterare
Strukturfondspartnerskapet beslutade att utse Stefan Bengtsson till justerare.
3. Godkännande av dagordning
Strukturfondspartnerskapet beslutade att godkänna förslaget till dagordning med viss justering.
4. Övergripande frågor
a.
Högnivågrupp för Europeiska socialfonden
Högnivågruppen spelar en viktig funktion i att öka insynen i det nationella programmet hos
ESF där 25 % av alla medlen för socialfonden i Sverige finns.
Partnerskapet undrade hur informationen från mötena sprids. Anders Carlberg förklarade att
han för anteckningar och skickar till Cecilia Nilsson, sekreterare för strukturfondspartnerskapet
Västsverige som i sin tur sprider vidare till alla ordföranden och resterande sekretariat.
Det diskuterades även om mötet som ESF-rådet hade bjudit in till JO februari. Samtliga åtta
partnerskap ska mötas i Stockholm för att samtala om det nationella programmet, samt hur vi
kan jobba på bästa sätt för individerna som är utsatta och befinner sig långt ifrån
arbetsmarknaden. Alex Bergström representerar strukturfondspartnerskapet Västsverige på
mötet.
Dag Hultefors trycker på att det är viktigt att ha denna länk in i socialfondsprogrammet så att
regionerna får en insyn i den nationella nivåns planering och tackade Anders Carlberg för hans
presentation.
Presentation finns på: www.region.se/sfpmoteshandlingar
b.
Årsredovisning 2016 samt projektuppföljning
Sekreterare Cecilia Nilsson inledde med att presentera årsredovisning för
struktu1fondspartnerskapet 2016 med hänvisning till Bilaga I i möteshandlingarna.
Lena Andreasson och Andreas Catoni presenterade projektens koppling till de regionala
utvecklingsstrategierna och deras geografiska placering.
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Strukturfondspartnerskapet diskuterade vikten och relevansen av uppföljning och lärande. Det
är viktigare än projektens geografiska placering.
Presentationen finns på: ,vww.vgregion.se/slpmoteshandlingar2017
c.
Tidsplan utlysningar
Cecilia Nilsson gick igenom den preliminära tidsplanen över kommande utlysningar 2017 och
2018. Cecilia fortsatte med att gå igenom den på plats utdelade matrisen för fondsamordning
som används för att ge en överblick kring vilka utlysningsinriktningar som hittills
fondsamordnats.

Gällande sommarens utlysning och ESF-rådets samrådsunderlag, föreslog Cecilia att
pattnerskapet skulle på dagens möte ta ställning till vilken av de tre alternativa målgmpperna
utlysningen bör fokusera på inom programområde I. Det är angeläget att projektsökanden får
besked så fort som möjligt.
Cecilia föreslog att sommarens utlysning inriktas mot målgmppen individer i små och
medelstora företag (SME) och att vintemtlysningen inriktas mot individer i offentlig vårdsektor
som behöver kompetensutveckling för att klara av omställningen till digitalisering.
Presentation finns på: www.region.se/sfpmoteshandlingar
d.
Lärandeplan för strukturfonds partnerskapet
Andreas Catoni presenterade en lärandeplan för strukturfondpartnerskapet. Syftet är att bättre ta
del av och sprida lärdomarna från projekten som mottagit finansiering från regional- och
socialfonden. Partnerskapet tryckte på att vi måste visa på projektresultat och effekter av
insatser. Partnerskapet diskuterade lärandeplanen och menade att just lärande aspekten är en
svag punkt. Flera ledamöter menade att problemet rör aktivt ägarskap, hur får vi projekten att ta
en mer aktiv roll i att sprida informationen vidare externt men även förvalta resultaten internt.
De förvaltande myndigheterna, ESF-rådet och Tillväxtverket, jobbar med denna fråga idogt.
Dessvärre sträcker sig mandatet endast till att påtala, inte påtvinga.
Presentation finns på: www.region.se/sfpmoteshandlingar
e.
Sammanhållningspolitiken 2021-2027
Cecilia Nilsson presenterade aktuella frågor rörande den framtida sammanhållningspolitiken.
Denna budgetperiod har gått in i halvtid och som en haltidsavstämning kommer sekretariatet
att skicka ut en enkät till projektägarna. Ordförande Dag Hultefors väckte frågan vatför man
på nationell nivå har böijat se över den framtida NUTS2-indelningen.

Presentation finns på: www.region.se/sfpmoteshandlingar
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f.
Information om landsbygdsprogram, Havs- och fiskeriprogram
Cecilia Engström, Länsstyrelsen Halland, redovisade hur arbete med fonderna fortskrider i
Halland. Majoriteten av pengarna i Landsbygdsprogrammet och Havs- och
fiskeriprogrammet är redan utbetalda, men det finns vissa poster som fo1tfarande har kapital
kvar.
Presentation finns på: www.region.se/sfomoteshandlingar

6. Rapport från Tillväxtverket
Helan Stmfeldt redogjorde för aktuellt beslutsläge upp till februari 2017. Totalt har det
beslutats 36 projekt och det finns 213 miljoner kronor kvar att använda. Portföljanalysen
visar att projekten ligger väl i linje med programmet och de identifierade utmaningarna. Det
finns en viss geografisk tyngdpunkt i Göteborg.
Helena presenterade även resultatutvärderingen från 2007-2013 som gav följande slutsatser
och rekommendationer: stärkt koppling regionalfonden och den nationella politiken, utveckling
av ett system för lärande, fokusera på att rigga projekten rätt från bötjan, öka näringslivets
delaktighet i genomförandet samt utveckla arbetet med horisontella kriterier.
Tillväxtverket kommer även att få in flera tematiska utvärderingar kopplat till genomförande
2014-2020, dessa komma Tillväxtverket skicka till sekretariatet som sedan sprider det vidare
till partnerskapet.
Presentation finns på: www.region.se/sfpmoteshandlingar
7.

Rapport från Svenska ESF-rådet

Åza Ryden redogjorde för valbara och avslagna ansökningar samt beskrev det finansiella
läget i den regionala planen för Västsverige. Övervakningskommitten ska ha möte den 8 mars
för att besluta huruvida det går att flytta medel från mål 2.2 unga till 2.3 nyanlända.
Dessutom ska de diskutera en potentiell breddning av målgruppen unga för att inkludera
individer från 15 till 29 år istället för dagens 15 till 24 år.
Presentation finns på: www.region.se/sfpmoteshandlingar
8. Projektbesök
Kunskap äger! Räddningstjänsten Halmstad, Hanna Glans
Projektledaren Hanna Glans från det ESF-finansierade projektet Kunskap äger! presenterade
hur arbetet fortskridit. Projektet jobbar med räddningstjänsten i Halmstad och försöker
utveckla organisationen så att de står bättre rustade för dagens utmaningar och det förändrade
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uppdraget organisationen ställs inför. Projektledaren tryckte på att organisatoriskt lärande tar
tid, därför försöker projektet jobba aktivt med att bryta normer och skapa en yrkeskår
karaktäriserad av mångfaldstänk.
Test Site Sweden - West, Lindholmen Science Park AB, Per Sunnergren
Det ERUF-finansierade projektet Test Site Sweden- West jobbar med flera av de stora
utmaningar svensk industri står inför. Projektledare Per Sunnergren presenterade flera av de
aktiva satsningar som gjorts inom projektet för att Sverige ska bli en testbädd för ny teknologi
och innovation inom fordonsindustrin. Satsningen går i linje med
nyindustrialiseringsinitiativet och ska stärka landets konkurrenskraft. Projektet jobbar
proaktivt och söker upp företag, myndigheter och organisationer för att skapa nya samarbeten.
STAR - GU Ventures AB, Sofia Ström
Det ERUF-finansierade projektet Star jobbar med social innovation och tillväxt för alla i
regionen. Tanken med projektet är att utmana innovationssystemet och skapa en plattform för
att testa nya systemförändrande innovativa ideer och bidra till ett resilient samhälle. Genom
att vända samhällsutmaningar till nytta siktar projektet på det ambitiösa målet att
avmaterialisera ekonomisk tillväxt. Projektet skapar en naturlig mötesplats för aktörer att
träffas och utveckla deras ideer. Denna modell visar sig vara framgångsrik då projektet har
haft en god bolagsutveckling.
Space - Samordningsförbundet Sjuhärad, Linda Harju
Det ESF-finansierade projektet SPACE stöttar unga som står långt ifrån arbetsmarknaden att
återgå till arbete och/eller studier genom att delta och bli stärkta av en praktikperiod
utomlands. Projektledaren Linda Harju presenterade hur arbetet gått hittills där många av
deltagarna visar på positiva resultat. Deltagarna stärks av vistelsen utomlands och många
finner motivation och inspiration att gå vidare till någon form av sysselsättning. Projektet
samarbetar med europeiska aktörer som jobbar mot samma målgrupp.
Presentationerna finns på: www.region.se/sfpmoteshandlingar
9. Samråd - kommande utlysning ERUF
Helena Starfelt, Tillväxtverket, gick igenom de föreslagna inriktningarna i kommande
utlysning 2017:2 som öppnar den 15 juni och stänger den l 4 september.
Föreslagna inriktningar:
Samtliga tre insatsområden är öppna och sökbara med undantag för ansökningar inom hållbar
stadsutveckling kopplat till integrerade territoriella investeringar. Ansökningar kopplade till
digitalisering beaktas särskilt. Utlysningens tema är framarbetat inom den så kallade
fondsamordningsgruppen.
Insatsområde 1. Forskning och innovation
Helt öppet.
Insatsområde 2. Konkurrenskraftiga SME
Helt öppet med undantag för att det inte är möjligt att söka stöd för projekt inom finansiella
instrument.
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Insatsområde 3. Koldioxidsnål ekonomi
Helt öppet.
Samråd: Ordförande konstaterar att samråd har skett.
Presentation finns på: www.region.se/sfpmoteshandlingar
10. Samråd - kommande utlysning ESF

Åza Ryden från Svenska ESF-rådet presenterade förslag till kommande
utlysningarna inom socialfonden.
Den femte utlysningsomgången inom Europeiska socialfonden i Västsverige, PO1.2 Utveckla
metoder för arbetslivsorientering och studie- och yrkesvägledning, kommer att omfatta ett
större belopp än angivet i bilaga 8 nämligen 5,4 miljoner kronor. Utlysningen publiceras
2017-02-12 och stänger den 2017-03-16.
Den sjätte utlysningsomgången öppnar I juni och stänger den 11 september och prioriteras av
strukturfondspartnerskapet 6 december 2017. Utlysningens inriktning är framarbetad inom
den så kallade fondsamordningsgruppen. Den kommer ha övergripande inriktning mot
digitalisering inom samtliga delar.
PO I Kompetensförsö1jning och digitalisering, 60 miljoner kronor. Inriktning individer inom
små och medelstora företag som är i behov av kompetensutveckling för att klara
omställningen till digitalisering.
P02.2 Unga, 80 miljoner kronor. Gärna satsning mot unga funktionsnedsatta.
P02.3 Nyanlända, 30 miljoner kronor. Särskilt fokus på utrikesfödda kvinnor som utgör en av
de grupperna i samhället som har det svårast att komma ut på arbetsmarknaden.
Den sjunde utlysningsomgången vintern 2017 kommer ytterligare en satsning på
kompetensförsöijning och digitalisering med inriktning på individer som arbetar inom vård
och omsorg.
Samråd: Ordförande konstaterar att samråd har skett.
Presentation finns på: www.region.se/sfprnoteshandlingar
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Beslutsärenden
11. Årsredovisning 2016
Beslut: Strukturfondspmtnerskapet Västsverige beslutar att godkänna årsberättelsen 2016
för Strukturfondspartnerskapet.
12. Lärandeplan för strukturfondspartnerskapet
Beslut: Strukturfondspartnerskapet beslutar att godkänna Lärandeplan för
strukturfondspmtnerskapet.
13.

Övriga frågor

14.

Mötet avslutat

Mötet avslutas och nästa möte hålls den 2 juni 2017
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Sekreterare:
Cecilia Nilsson

Justerande sign.

Sekreterare sign.

Utdragsbestyrkande

