
Nytt program för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden i Övre Norrland 
Som en del i arbetet med att skriva nytt program för europeiska regionalfonden i Övre Norrland 

arrangerar Region Västerbotten mindre tematiska dialoger kopplade till programmets mål och 

prioriteringar i syfte att inhämta kunskap och perspektiv till programmeringsarbetet. Ett större 

sammanhållet dialogtillfälle arrangeras den 15 oktober där en bredare målgrupp bjuds in. Ett förslag 

till regionalfondsprogram ska hanteras vid Regionala utvecklingsnämndens möte den 2 december 

och skickas in till Näringsdepartementet senast den 31/12 2020. Mer info finns på vår hemsida. 

Bakgrund och nuläge: 

EU:s fonder inriktar sig på 5 mål 

1. Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling. 

2. Ett grönare och koldioxidsnålare Europa genom ren och rättvis energiomställning, gröna och 

blå investeringar, den cirkulära ekonomin, klimatanpassning, riskförebyggande och 

riskhantering. 

3. Ett mer sammanlänkat Europa genom förbättrad mobilitet och regional IKT-konnektivitet. 

4. Ett mer socialt Europa genom den europeiska pelaren för sociala rättigheter. 

5. Ett Europa närmare medborgarna genom hållbar och integrerad utveckling av stads-, 

landsbygds- och kustområden och lokala initiativ. 

I Sverige kommer det att genomföras med 8 regionala program och ett nationellt program.  

Västerbotten och Norrbotten skriver ett program tillsammans för Övre Norrland.  

Från EU kommer också direktiv att fokusera insatserna inom regionalfonden till mål 1 och 2 och att 

minst 60% används till mål 1. Det sker alltså en tematisk koncentration. I rådande stund diskuteras 

att totalt 30 procent ska öronmärkas till PO2. Västerbotten kan även investeringar i bredband och 

infrastruktur (PO3) tack vare att vi har en speciell status som glesbefolkat område i EU.  

I regeringsuppdraget för att ta fram regionalfondsprogrammen ingår tydliga ramar för att insatserna 

ska bidra till en hållbar utveckling och till genomförandet av Agenda 2030. Detta innebär att 

programmet ska i alla dess delar integrera sociala hållbarhetsaspekter – jämställdhet, integration och 

icke-diskriminering – samt miljömässiga hålbarhetsaspekter och utforma insatser som bidrar till 

ambitionerna. Programmen ska integrera hållbarhet vilket innebär att beskriva utmaningar och 

behov kopplade till hållbarhet som finns i programområdet men även önskade effekter av en 

ambitionsökning samt hur insatserna i programmet preciserar hur de bidrar till en förändring kopplat 

till hållbarhetsaspekterna. 

Frågor att besvara vid dialogtillfällena: 

Tycker ni att bilden av utmaningar och möjligheter inom prioriteringarna 1A, 1B och 2A speglar 
behoven i länet? 
• Beskrivs relevanta utmaningar inom hållbarhet? (Miljö- och klimat, jämställdhet, integration 

och mångfald samt andra sociala dimensioner)  
 
Tycker ni att de föreslagna planerade strategiska insatserna speglar behoven i länet? 
• Bidrar insatserna till hållbarhet? (Miljö- och klimat, jämställdhet, integration och mångfald 

samt andra sociala dimensioner)  

https://www.regionvasterbotten.se/naringsliv-och-samhallsbyggnad/region-vasterbottens-arbete-med-kommande-eu-program-2021-2027

