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Hållpunkter

• Bred gemensam dialog Övre Norrland 15 oktober

• Möjlighet a: komma in med skri;lig synpunkter !ll Europeiska regionala 
utvecklingsfonden i Övre Norrland 2021-2027 senast den 19 oktober

• Mini-remiss: möjlighet a: ge synpunkter på ny: utkast 26-30 oktober

• PoliHsk behandling i Region Västerbo:en och Region Norrbo:en

• Sista dag a: skicka in ERUF Hll Näringsdepartementet 31/12

https://www.regionvasterbotten.se/naringsliv-och-samhallsbyggnad/region-vasterbottens-arbete-med-kommande-eu-program-2021-2027/rus-remiss-2020


Övergripande poli.ska 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.

85%

Möjlighet för ÖN  

60%

30%

Prioriteringar inom och mellan särskilda insatser (15 st)

Möjlighet i det na2onella 
ERUF-programmet



PO1. E' smartare Europa genom innova5v 
och smart ekonomisk omvandling

Forskning och innovationsarbete i samverkan med 
näringsliv, offentlig sektor, akademi och 
civilsamhället viktigt prioritering

1) Förbättra forsknings- och 
innovationskapaciteten och användningen av 
avancerad teknik

2) Säkra nyttan av digitaliseringen för invånare, 
företag och myndigheter

3) Förbättra de små och medelstora företagens 
tillväxt och konkurrenskraft

4) Utveckla färdigheter för smart specialisering, 
strukturomvandling och entreprenörskap



PO 1.1 INNOVATIONER
Förbättra forsknings- och innovationskapacitet och 
användningen av avancerad teknik

• Vi behöver sHmulera näringslivet a: öka förädlingsgrad 
och innovaHonskapacitet. Vidare behöver näringslivet 
förmåga aG !llgodogöra sig kunskap och nya resurser, samt 
deras förmåga aG kommersialisera innova!oner stärkas.

• I Övre Norrland finns täta och kunskapsintensiva miljöer 
främst i orter med närhet !ll regionens universitet och 
forskningsins!tut. För aG hela regionen ska kunna dra nyGa 
av dessa behöver nya former av flexibla innovaHonsmiljöer 
utvecklas. 

• Utveckla stödjepunkter hela Övre Norrland för aG utbyta 
kunskap, personal etc. I en gles miljö finns inte samma 
förutsäGningar



Förbä&ra forsknings- och innova4onskapacitet och 
användningen av avancerad teknik

• Vi måste öka samarbete och samverkan med andra 
regioner och länder. Regionen måste våga se och lära av vad 
som pågår inom andra områden och på andra platser.

• Vi måste fortsäGa utveckla forsknings- och 
innovaHonskapaciteten i regionen behöver befintliga 
miljöer stärkas. Investeringar inom styrkeområden (Smart 
Specialisering) får eG större fokus.  

• Övre Norrlands !llgång !ll en internaHonellt stark 
forskningsmiljö inom regionens !llväxtområden är 
avgörande för hur regionens förutsäGningar för !llväxt blir

• Det behövs testmiljöer där aktörer inom offentlig sektor, 
civilsamhället, tradi!onell industri och ny industri ges 
möjligheter aG prova på och släppa in nya lösningar som 
levererar nyGa för samhället.



• Stärka samverkan och geografiskt oberoende samverkan 
mellan länder, regioner och aktörer i innovationssystemet 
för att stimulera innovation i glesa regioner.

• Stimulera företagens möjligheter att öka sin egen forskning 
och utveckling.

• Utveckla ett flexibelt/tillgängligt innovationssystem för 
hela regionen.

• Etablera och utveckla innovativa miljöer och testmiljöer.
• Stimulera en stärkt regional forskningsinfrastruktur med 

utvecklat nationellt och internationellt samarbete.

Exempel på ak4viteter



• Digitaliseringen berör alla delar och sektorer i samhället 
med en snabb omvälvande kraX. Nya teknologier driver 
snabbt på den digitala utvecklingen  t ex AI) 

• Företag och organisa!oner ska kunna ta !ll sig ny 
teknikutveckling och aG dra nyGa av den nya tekniken 
genom exempelvis nya affärs- och verksamhetsmodeller.

• Digitalisering är inte en engångsinsats utan en pågående 
process som aktörer kon!nuerligt måste följa och anpassa 
sin verksamhet mot. 

• Öppen innova!on och andra metoder kan bidra !ll aG fler 
aktörer oavseG bakgrund inkluderas. Aktörer i Övre 
Norrland ska vara föregångare vilket kräver mötesplatser 
och nya samarbeten över bransch- och sektorsgränser.

PO 1.2 DIGITALISERING
Säkra nyttan av digitaliseringen för invånare, 
företag och myndigheter



Exempel på aktiviteter

• S!mulera användningen av digital teknik och digital 
delak!ghet med poten!al aG leda näringslivets och 
offentlig sektors strukturomvandling.

• Uppmuntra nya affärs-, verksamhets- och 
organisa!onsmodeller för aG !llgodogöra digitaliseringens 
poten!al.

• Utveckla eG distansoberoende innova!onssystem.

• Ak!viteter som utvecklar och ökar användandet av 
distansöverbryggande teknik i näringsliv och offentlig 
sektor för aG effek!visera verksamheten samt underläGa 
och förenkla för privatpersoner, företag och organisa!oner.



Diskussion 

• Reflek!oner och synpunkter på utkastet?

• Erfarenheter från nuvarande 
programperiod?

• Önskemål i nästa programperiod så aG det 
fungerar bäGre?

• Önskemål på indikatorer 



Tack för er uppmärksamhet!


