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EU:s sammanhållningspolitik

o EU:s viktigaste investeringsverktyg för att 
skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och 
regionalt i Europa. 

o Regionala prioriteringar och inflytande över 
medlen.

o Syftar till att minska regionala skillnader 
och ojämlikheter inom EU

o Står för en tredjedel av EU:s totala 
budgetram. 

o Genomförs genom olika struktur- och 
investeringsfonder; Regionalfonden 
(Interreg), Socialfonden, Havs- och 
fiskerifonden.



STRATEGINS MÅL 2030

Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för
omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle

Robust och sammanhåller • Jämlikt och öppet • Fossiloberoende och cirkulärt

LÅNGSIKTIGA PRIORITERINGAR

Stärka innovationskraften Bygga kompetens Öka inkluderingen Knyta samman Västra Götaland

TVÄRSEKTORIELLA KRAFTSAMLINGAR

Fullföljda studier Digitalisering Elektrifiering Cirkulära affärsmodeller



EU-program i Västsverige

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

Nationella program
- Nationell regionalfond (ERUF)
- Nationell socialfond (flera delar inom ESF+)
- Havs-, fiskeri och vattenbruksprogrammet

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



Regionalfond Västsverige 2021-2027 (ERUF)

o Ett eget separat regionalt program för 
Västsverige

o Första utlysning stänger i september

o Ca. 540 Mnkr till Västsverige

o 40% EU-medfinansiering

o Digital kick off 6 maj 

Foto: Unsplash.com



Prioriteringar regionalfonden Västsverige

Innovationskraft för hållbar omställning, 
tillväxt och färdigheter i Västsverige 

Förbättra 
forsknings- och 

innovations-
kapaciteten och 
användningen av 
avancerad teknik

Förbättra de små 
och medelstora 

företagens tillväxt 
och 

konkurrenskraft 

Utveckla 
färdigheter för 

smart 
specialisering, 

strukturomvandling 
och 

entreprenörskap 

Främja hållbar 
energi 

Utveckling för cirkulär 
omställning i Västsverige 

Främja 
övergången till en 
cirkulär ekonomi 

Digitalisering

Grön omställning

70% 30%



Europeiska socialfonden ESF+

• Nationellt program med regionala handlingsplaner

• Först utlysning maj/juni (prel)

• Fullföljda studier och kompetensutveckling

• Navigera kopplat till Arbetsförmedlingens nya struktur

• 31 maj: ESF+ nationellt, digitalt

• 7 juni: ESF Västsverige, Göteborg

Foto: Unsplash.com



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

Främja livslångt lärande
Insatsområdet riktar sig främst till yrkesverksamma 

personer för utveckling och för att möta behov 

av ny kompetens.

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

delta på arbetsmarknaden. 

1. Matcha och 

utveckla 

kompetens 

för att möta 

arbetsmark-

nadens behov

2. Skapa goda 

möjligheter 

tillkompetens

omställning 

på arbets-

marknaden

3. Främja ett 

hållbart 

arbetsliv

5. Möjliggöra 

fullföljda 

studier för 

fler

4. En mer 

inkluderande 

arbets-

marknad för 

fler i arbete

ESF+ insatsområden

Prioriteringar särskilt viktiga för Västsverige

40% 60%



Vad är syftet med 
Interregionalt samarbete?

• Öka utbytet mellan aktörer i olika regioner
i Europa

• Ta tillvara varandras styrkor och
kompetenser

• Dela, bygga och utveckla nytt tillsammans



Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

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

• Minst två länder

• EU föreslås finansiera projekten till 60%

• ca. 125 miljoner Euro i projektstöd

• Första ansökningsrundan sommar 2022

• Kick off i Malmö 3 maj



Interreg Nordsjön

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

• Ny programgeografi

• Minst tre länder

• EU föreslås finansiera projekten till 60%

• Ca. 175 miljoner Euro i projektstöd

• Ansökningsprocess i två steg

• Första ansökningsrundan pågår

• Nordsjökonferensen 23-25 maj, Brügge



Interreg Europe

• Ett huvudsakligt fokusområde: Bättre styrning

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

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

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

• Ca. 379 miljoner Euro i projektstöd

• Första ansökningsrundan 5 april- 31 maj



Interreg Östersjön

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

• EU föreslås finansiera projekten till 80%

• Minst tre länder

• Budget ca. 250 miljoner Euro 

• Första ansökningsrundan pågår



Interreg Sverige-Norge

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

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

• EU föreslås finansiera projekten till 65%

• ca. 104 miljoner Euro i projektstöd

• Kick off i Karlstad 26-27 april

• Första ansökningsrundan väntas sommaren 2022



Länkar

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

• www.esf.se/min-region/vastsverige

• www.interreg-oks.eu

• www.sverige-norge.com

• www.interreg-baltic.eu

• www.interregeurope.eu

• www.northsearegion.eu

• www.vgregion.se/eu

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


Aktörer i Västra Götaland, 
Regionalfond

Andel EU-medel per typ projektägare

• 32% Högskola, universitet och forskningsinstitut

• 27% Science Parks och inkubatorer

• 21% Företagsfrämjande aktörer

• 10% Riskkapital (Almi Invest)

• 9% Kommuner och kommunala bolag

• 1% Föreningar och stiftelser

Foto: Unsplash.com



Aktörer i Västra Götaland, Regionalfond



Andel EU-medel per typ aktör

• 47% Kommuner och kommunala bolag

• 21% Samordningsförbund

• 8% Högskola, universitet och forskningsinstitut

• 9% regioner och regionala förvaltningar

• 4% Företagsfrämjande aktörer

• 3 % Statlig myndighet

Aktörer i Västra Götaland,
Socialfond (ESF)



Aktörer i Västra Götaland, Socialfond




