REGIONALFONDEN
Region Utveckling Små-och medelstora företag Forskning Ekonomi

Regionalfonden (ERDF) är en del av sammanhållningspolitiken och stödjer utveckling och strukturell
anpassning av regionala ekonomier som exempelvis industriregioner på tillbakagång och regioner som
utvecklas långsammare. Fonden ska bland annat prioritera stöd till forskning, teknisk utveckling och
övergången till koldioxidsnåla ekonomier inom alla sektorer.

Mål och utformning av regionalfonden
Syftet bakom regionalfonden är att finansiera satsningar
inom forskning och innovation, telekom, miljö, energi och
transport och projekt som främjar näringslivsutveckling
och som kan skapa arbetstillfällen. Regionalfonden ska
främja den regionala och lokala utvecklingen och öka
samarbetet mellan kommuner och regioner.
I Sverige finns åtta regionala strukturfondsprogram som
finansieras inom regionalfonden samt ett nationellt
program. Programmen har tagits fram i ett brett format
på regional och lokal nivå och bygger på befintliga
partnerskap
för
regionala
tillväxtprogram
och
strukturfondsprogram.
Under
den
kommande
programperioden är det främst fokus på den gröna
ekonomin, eftersom EU:s 2020-strategi bygger på smart
och hållbar tillväxt vilket genomsyrar förslag till tematiska
områden som strukturfonderna ska omfattas av.
Regionalfonden utgör en av de fonder som finansierar
EU:s regionalpolitik. Fonden ska hjälpa till att omfördela
resurser för att minska ekonomiska och sociala skillnader
mellan regionerna i EU. Regionalpolitiken ska också stärka
EU:s konkurrenskraft gentemot resten av världen och den
står för cirka en tredjedel av EU:s budget.

Kort om regionalfonden
o Budget: 16 miljarder kronor
o Tidigare program: regionalfonden
o Ansvarig svensk myndighet: Tillväxtverket

Tidsplan
Partnerskapsöverenskommelsen slöts mellan EUkommissionen och Sverige den 29 oktober 2014. De första
utlysningarna kommer förhoppningsvis att presenteras i
december 2014 eller januari nästkommande år med
projektstart våren 2015. Ansvarig myndighet för
utlysningarna är Tillväxtverket.

Vilka länder ingår i programmet?
Alla
EU:s
medlemstater,
anslutande
länder,
kandidatländer, potentiella kandidatländer, Schweiz,
Island, Norge och Liechtenstein samt länder som har
direkt land- eller sjögräns till EU.

Mer information om Regionalfonden
EU-kommissonen Generaldirektorat för regionalpolitik – www.ec.europa.eu/regional_policy
Information om regionalfonden på Tillväxtverkets hemsida – http://www.tillvaxtverket.se
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