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EU cohesions policy 2014-2020:  
1/3 of EU’s budget 

The agreed reforms for  
2014-2020 are designed to 

maximize the impact of 
available EU funding.  

1 082 md EUR 
Total EU-budget 2014–2020 

Another EU policy,  
Agricultural , research,  

externat etc.  

730,2 md EUR  

67,5% 32,5% 

351,8 md EUR  

Support for cohesion policy 

Growth 

  



EU  2020-target – Sweden  2020-target 
VG 2020-target 

Mål (procent) EU Sverige  VG 2020 Status VG 
Increased employments 
rate 

75 80 81 78 

Increased R&D investments 3 4 5 4,3 
High education grad  40 40 55 43 
Reduced school dropout  <10 <10 <8 11 
Reduced exclusion  20 miljoner 

personer 
<14 <12 14 

Reduced greenhouse 
gases 

20 40 80 8 

Increased energy efficiency  20 20 25 10 
Increased share of 
renewable energy 

20 50 60 31 



According to  

All EU regions benefit 

The level of investment 

The level of development  

182 md EUR 
For less developed regions 

GDP < 75% of average EU-27 

27 % of the EUs 
 population 

To transitional regions 35 md EUR 

To more developed regions 
GDP > 90% of avearage EU-27 

61 % of the EUs  
population 

54 md EUR 



Method: programs, partnerships and 
shared management 

Commen  
strategic 

framework 

Partnership 
agreement 

Operational 
programs 

Management  
of program/ 

project 
selection 

Monitoring: 
manual 

reporting 



En	  region	  som	  syns	  
och	  engagerar	  

En	  region	  
för	  alla	  

En	  region	  där	  vi	  tar	  
globalt	  ansvar	  

En	  ledande	  
kunskapsregion	  

E:	  go:	  klimat	  för	  krea;vitet,	  
entreprenörskap	  och	  

företagande	  

Interna;onell	  
konkurrenskra>	  genom	  

regional	  kra>samling	  kring	  
styrkeområden 

Bryta	  utanförskap	  och	  
seggrega;on,	  stärka	  kopplingarna	  
mellan	  utbildning	  och	  arbetsliv 

Livslångt	  lärande	  för	  
ökad	  delak;ghet	  och	  
konkurrenskra>	  

Tillgång	  ;ll	  kommunika;on	  
för	  arbete,	  utbildning	  och	  

livskvalitet	  

E:	  resurseffek;vt	  
samhälle	  med	  minskad	  

klimatpåverkan	  
Hållbar	  konsum;on	  som	  
driver	  ansvar,	  utveckling	  

och	  innova;oner	  

En	  ledande	  kulturregion	  och	  e:	  
rikt	  kulturliv	  med	  fokus	  på	  
barn,	  unga	  och	  delak;ghet	  

Ökat	  utbyte	  med	  och	  
påverkan	  på	  
omvärlden	  



European Regional Development 
Fund in Western Sweden 
• Strengthen the competitiveness of small and 

medium-sized enterprises, contribute to a more low-
carbon economy and promote sustainable urban 
development.  

• 3-year projects, 40 % EU-funding 

• Budget: 450 million SEK  

•  Indicators:  
1299 SME receive support 
1900 new jobs in these SME’s 
380 SME cooperate with researchers 



SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC 
AND REGIONAL GROWTH 

Enhancing the competitiveness of small  
and medium sized enterprises 

•  Innovations- och marknadsutveckling 
•  Coachning och uppföljning av företagens utveckling 
•  Identifiera och utveckla affärsidéer 
•  Utveckla nya verktyg för behovsanpassad affärsrådgivning 

 
 

Mål: Fler innovativa tillväxtföretag.  



SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC 
AND REGIONAL GROWTH 

Strengthening research, technological  
development and innovation 

•  Forsknings- och innovationssamverkan  

•  Test- och demonstrationsmiljöer  

•  Innovationsupphandling, ökad kunskap 

•  Positionering av forsknings- och 
innovationsmiljöer (internationalisering) 

 

Mål: Stärkt samverkan inom forskning och 
innovation i regionala styrkeområden  



SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC 
AND REGIONAL GROWTH 

 
Supporting the shift towards a low-carbon  
economy in all sectors 

•  Forsknings- och innovationssamverkan 

•  Test- och demonstrationsmiljöer 

•  Innovationsupphandling, ökad kunskap 

•  Innovations- och marknadsutveckling (internationalisering) 

 Mål:  
1.  Stärkt samverkan inom forskning och 

innovation…  
2.  Stärkt förmåga att utveckla och 

kommersialisera nya produkter, 
tjänster och lösningar…  

           … som bidrar till en mer 
                koldioxidsnål ekonomi.  



SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC 
AND REGIONAL GROWTH 

News in the 2014-2020 programme period 
•  Ökat fokus på test- och demonstationsmiljöer 

•  Stort fokus på riskkapital 

•  Internationalisering 

•  Öronmärkta pengar till satsningar på koldioxidsnål ekonomi 

•  Hållbar stadsutveckling i Göteborgs stad, inom samtliga 
insatsområden 

•  Fondsamordning 

•  Det finns ett nationellt regionalfondsprogram 

 



SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC 
AND REGIONAL GROWTH 

Success factors 

•  Samarbeten över sektorsgränserna, med näringsliv, offentliga aktörer, 
forskningsinstitutioner, klusterorganisationer och akademi 

•  Företagsnära projekt ger högre resultat 

•  Kommersialisering – avknoppningar från forskningen  

•  Strategiska projekt  med kopplingar till regionala målsättningar 
(VG2020 och Hallands tillväxtstrategi) 

•  Aktivt ägarskap av projekten 

•  Stark projektorganisation 

•  Nytänkande och risktagande! 



 
Interreg 

Sverige-
Norge 

Öresund-Kattegatt-
Skagerrak 

 
 
 
 

Interreg 
Europe 

Nordsjön Östersjön 



Inriktning på Interreg  
Gemensamma huvudsakliga insatsområden för dessa: 

1.  Forskning/innovation, teknisk utveckling, SMF 
2.  Miljö, energi – speciellt koldioxidreduktion 
3.  Hållbara transporter – person och gods 
4.  För enbart Sverige-Norge: Gränshinder, gränsöverskridande 

arbetsmarknad, natur- och kulturarv 
 
Sverige-Norge     ca 400 EU-miljoner kr 
Öresund/Skagerrak/Kattegatt   ca 1300 EU-miljoner kr 
Nordsjöprogrammet    ca 1500 EU-miljoner kr 
Östersjöprogrammet    ca 2700 EU-miljoner kr 
 
 



  

www.vgregion.se/eu 

 


