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1. UPPGIFTER OM DEN ÅRLIGA GENOMFÖRANDERAPPORTEN
2014TC16RFCB032
CCI-nr
Benämning

Interreg V-A SE-FI-NO
Sweden-Finland-Norway (Nord)

Rapporteringsår

2014-2015

Version

2015.0

2. ÖVERSIKT ÖVER GENOMFÖRANDET AV SAMARBETSPROGRAMMET
Sammanfattande uppgifter om genomförandet av samarbetsprogrammet under
det aktuella året, inklusive om finansieringsinstrument, med avseende på
ekonomiska uppgifter och uppgifter om indikatorer.

Programmet har under rapporteringsåret genomfört två
ansökningsomgångar för ansökningar om EU-finansiering, 15 januari - 9
mars och 1 juni - 31 augusti. En tredje ansökningsperiod öppnade den 1
december och stängde efter årsskiftet, den 1 februari 2016. Under året
inkom totalt 65 ansökningar till sekretariatet, 42 stycken under
ansökningsomgång ett och 23 stycken under ansökningsomgång två.
Ansökningar om förstudieprojekt har varit möjliga att lämna in löpande
från senhösten 2015. Fram till 2015-12-31 har det inkommit en
förstudieansökan. Sammantaget under de två ansökningsomgångarna har
anspråken varit ca 106 % av programmets tillgängliga medel.

Antalet inkomna ansökningar har varit högst inom insatsområde 1 Forskning och innovation, 35 ansökningar, följt av insatsområde 3 – Kultur
och miljö med 15 ansökningar och insatsområde 2 - Entreprenörskap, med
12 ansökningar. Inom insatsområde 4 - Gemensam arbetsmarknad, har det
varit ett lägre söktryck än inom övriga områden. Endast tre ansökningar
inkom, men det är ett nytt insatsområde för Nordprogrammet under denna
programperiod och det har kanske inte ännu hunnit få tillräcklig
uppmärksamhet bland regionens aktörer. I delområde Sápmi inkom 6
ansökningar, vilket bedöms som relativt bra ändå. Det totalt sett höga
antalet ansökningar visar att det finns ett stort intresse i regionen för
programmet och att genomföra gränsöverskridande samarbeten.

Under 2015 anordnades två styrkommittémöten kopplade till de aktuella
ansökningsomgångarna, den 11 juni och den 10 december. I juni
prioriterades 16 projekt, varav 14 projekt för delområde Nord och 2 projekt
för delområde Sápmi. Totalt fördelades 12 249 666 euro i ERUF-medel
(31,40 % av programmets ERUF-budget) och 2 745 432 euro i IR-medel
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(34,09% av programmets IR-budget). I december prioriterades 6 projekt,
varav 5 projekt för delområde Nord och 1 projekt för delområde Sápmi.
Totalt fördelades 2 283 039 euro I ERUF-medel (5,86% av programmets
ERUF-budget) och 539 124 euro i IR-medel (6,69% av programmets IRbudget). Under året intecknades 37,25 % av de tillgängliga ERUF-medlen i
22 projekt. 2 av ansökningarna som behandlades under styrkommittéernas
möte i december beslutades formellt av förvaltande myndighet i januari
2016.

Hälften av de beviljade projekten genomförs som multilaterala projekt
mellan Finland, Sverige och Norge. Av de bilaterala projekten genomförs 6
stycken som samarbeten mellan Sverige och Finland men det finns även
projekt där det är partners i Sverige och Norge respektive Finland och
Norge som samarbetar. Andelen finska samordnande stödmottagare
dominerar inom prioriterat område 1 och 2, med 70 respektive 75 % finska
samordnande stödmottagare, medan det inom insatsområde 3 och 4 är fler
svenska samordnande stödmottagare, eller en jämn fördelning mellan
svenska och finska samordnande stödmottagare. Samtliga samordnande
sökande är offentliga aktörer förutom en aktör inom insatsområde
Entreprenörskap som är en förening. Bland samordnande stödmottagare
finns universitet och högskolor, kommuner, stiftelser, regionala offentliga
aktörer samt nationella offentliga organisationer.

Ingen stödmottagare har skickat in någon ansökan om utbetalning till
förvaltande myndighet under året och det har således inte heller skett
några utbetalningar till stödmottagarna under året. Programmet har
erhållit de inledande årliga förskotten från kommissionen i december 2014
med 419 518,70 euro, samt i februari 2015 med ytterligare 419 518,70
euro i enlighet med artikel 134 i Förordning (EU) 1303/2013. Då
förvaltande myndighet inte deklarerat några utgifter för programmet under
året har man inte heller mottagit några betalningar från kommissionen
utöver de ovan nämnda inledande förskotten.
Utfall av indikatorer
Eftersom inga projekt har avslutats under året kan ingen analys av
uppnådda resultat i förhållande till målen presenteras i den aktuella
årsrapporten. Först från och med 2017 och 2018 års årsrapporter kan ett
sådant analysarbete genomföras eftersom de första projekten förväntas
vara avslutade då.

I frånvaro av avslutade projekt som kan redovisa uppnådda resultat kan det
vara av intresse att lyfta blicken och se framåt mot vad vi kan förvänta oss
av de projekt som har startat under året. Emellertid ska man ha i åtanke att
detta än så länge endast är förväntade resultat och att de uppnådda
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resultaten på projektnivå sannolikt kommer att avvika både uppåt och
nedåt jämfört med de förväntade resultaten. De projekt som beviljats under
2015 förväntas dock bidra till att de flesta av delmålen för indikatorer som
ingår i resultatramen för år 2018 kommer att uppnås. Om utfallen blir
enligt förväntan vad gäller vissa indikatorer är de förväntade resultaten i de
beviljade projekten redan nu i nivå med eller till och med högre än vad som
förväntas som slutmål för hela programperioden. Detta gäller främst de två
insatsområdena Forskning och innovation samt Entreprenörskap. Till
exempel är förväntat resultat för antalet företag som deltar i
forskningsprojekt inom programmet redan uppe i 129 företag, vilket är
väsentligt högre än programmets slutmål på 50 företag. Även slutmålet att
50 företag ska ha deltagit i gränsöverskridande marknadsinsatser för
internationellt inriktade företag inom insatsområde Entreprenörskap ser ut
att kunna överskridas enbart med hjälp av de projekt som beviljats under år
2015 eftersom förväntat resultat för närvarande är 204 företag.
Även om delmålen i de flesta fall ser ut att kunna nås till 2018 är det dock,
särskilt inom insatsområde Gemensam arbetsmarknad, en bit kvar innan
programmets slutmål förväntas kunna uppnås. Där är som ett exempel
hittills förväntat utfall för antal personer som deltar i gränsöverskridande
rörlighetsinitiativ endast 20 personer att jämföra med programmets
slutmål som är 400 personer.

Förhållandena av de förväntade resultaten inom insatsområdena
återspeglar sig av naturliga skäl till antalet inkomna ansökningar och
projektbeslut, samt hur stor del av budgeten som har intecknats inom
respektive insatsområde. Inom insatsområde 1, Forskning och innovation,
har 10 projekt bifallits och mer än halva budgeten redan intecknats, medan
det inom insatsområde 4, Gemensam arbetsmarknad, har beviljats två
projekt och ca 15 % av budgeten har intecknats. Till ansökningsomgång tre
har därför förvaltande myndighet valt att försöka öka intresset för att få in
fler ansökningar inom insatsområde 4, Gemensam arbetsmarknad, genom
att stänga insatsområde 1 för ansökningar inom delområde Nord för att få
regionens aktörer att i stället lägga mer fokus på insatsområde 4. Djupare
beskrivning och genomgång kring denna fråga finns även i avsnitt 5.b i
genomföranderapporten.

Arktis har under senare år väckt allt större intresse. Det Arktiska
perspektivet är också någonting som EU-kommissionen anser vara
angeläget att utveckla. Övervakningskommittén har därför gett i uppdrag
till förvaltande myndighet att utveckla ett Arktiskt urvalskriterium för
prioritering av projekt.
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3. GENOMFÖRANDE AV INSATSOMRÅDET
3.1 Översikt över genomförandet

Insatsområde
Forskning och
innovation

Sammanfattade uppgifter om viktiga händelser,
betydande problem och vidtagna åtgärder under
genomförandet av insatsområdet
Under 2015 har det tagits 10 bifallsbeslut inom
insatsområde 1, Forskning och innovation. Av
insatsområdets budgeterade ERUF-medel har 6 383 802
euro (56 %) och av norska IR-medel har 1 101 381 euro
(47%) beslutats under 2015.

Insatsområde 1 har två särskilda mål. Under året har sex
projekt beviljats som arbetar mot det specifika målet, att
stärka företagens kommersialiseringsförmåga inom
regionens fokusområden. Projekten spänner över flera
olika sakområden, med det gemensamma målet att det
ska öka de små- och medelstora företagens förmåga att
kommersialisera de produkter och tjänster man
utvecklar. Projekten berör bland annat samarbetet
mellan basindustrin, små- och medelstora företag och
forskningsinstitutionerna och är verksamma inom bland
annat träindustrin, kreativa näringarna och inom
energiområdet.

Det andra särskilda målet är att aktörerna inom
innovationssystemet ska stärka sin förmåga att agera på
den europeiska forskningsarenan inom regionens
fokusområden. Av de fyra projekt som arbetar mot detta
mål innefattar två av projekten insatser som syftar till att
utveckla nya metoder och möjligheter för att reducera de
negativa effekterna av gruvverksamheter. De två andra
projekten är inriktade mot stålindustrin och hur man
inom denna kan reducera energiförbrukningen och hur
man kan använda biobaserade reduktionsmedel för att
minska sina fossila utsläpp samt få mer
kostnadseffektiva och miljövänliga processer.
Utvecklingen av forsknings- och innovationssamarbetet i
programområdet fortsätter i en positiv riktning från
föregående programperiod. Samarbete pågår inom flera
olika ämnesområden och det fortsätter att startas
forsknings- och utvecklingsprojekt inom regionens
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fokusområden.

Entreprenörskap Under 2015 har det tagits 4 bifallsbeslut inom
insatsområde 2, Entreprenörskap. Av insatsområdets
budgeterade ERUF-medel har 4 457 557 euro (34 %) och
av norska IR-medel har 1 197 290 euro (45%) beslutats
under 2015.

Kultur och miljö

Inom insatsområde 2 Entreprenörskap har finansiering
beviljats till projekt som berör samarbetet mellan småoch medelstora företag, kreativa näringar,
besöksindustrin, samt företag inom
livsmedelsbranschen. Flera av de beviljade projekten
arbetar med att skapa gränsöverskridande samarbeten
mellan små och medelstora företag i de nordliga delarna
av Sverige, Finland och Norge. Man kommer även att
arbeta med internationalisering i form av
marknadsutveckling och genomförande av gemensamma
marknadsundersökningar. Målen är bland annat att
skapa samarbeten, bilda kluster för att möjliggöra fler
och bättre affärer mellan regionens företag. Två av
projekten arbetar mot insatsområdets särskilda mål att
öka exporten bland regionens små- och medelstora
företag. Bägge projekten är inriktade mot
upplevelseindustrin och har som mål att öka regionens
synlighet som turism- och besöksdestination.
Under 2015 har det tagits 4 bifallsbeslut inom
insatsområde 3, Kultur och miljö. Av insatsområdets
budgeterade ERUF-medel har 2 342 454 euro (21 %) och
av norska IR-medel har 319 756 euro (14 %) beslutats
under 2015.

Två av projekten berör utveckling och främjande av det
samiska språket och den samiska kulturen. I det ena
projekt är det huvudsakliga målet att stärka och öka
användningen av de samiska språken inom olika
språkanvändningsområden genom ett resurscentrum.
Det andra projektet handlar om att utveckla kultur- och
kulturarvet till tjänster inom besöksnäringen.
Det har även beviljats finansiering till ett
projektsamarbete inom vattenvård. Projektet kommer
att arbeta med att utarbeta metoder som leder till
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minskad transport av miljögifter genom vattendragen till
Östersjön.
Det fjärde projektet arbetar mot målet att öka den
offentliga sektorns kunskap och kompetens om grön
tillväxt och resurseffektivitet. Projektet ska bland annat
genom tekniska och ekonomiska analyser visa på
förutsättningarna för en gemensam biogasanläggning
med kraftvärmeproduktion eller uppgradering till
fordonsgas.

Det finns två projekt som blev prioriterade av
styrkommitten i december, men beslutades formellt efter
årsskiftet (i januari 2016) och kommer därför att
presenteras i programmets årsrapport under kommande
år. Det ena av projektet arbetar mot målet att stärka
regionens kultur och kulturarv och det andra mot målet
att förbättra bevarandestatusen av regionens
naturmiljöer.

Gemensam
arbetsmarknad

De beviljade projekten inom delområde Sápmi berör
samarbetsområden som samiskt språk och kultur och
identitet. Under året har 3 projekt beviljats och det finns
goda förhoppningar att det kommer in fler ansökningar
inom delområde Sápmi, särskilt inom området som berör
traditionella samiska näringar och nya
näringsverksamheter
Under 2015 har det tagits 2 bifallsbeslut inom
insatsområde 4, Gemensam arbetsmarknad. Av
insatsområdets budgeterade ERUF-medel har 496 893
euro (15 %) och av norska IR-medel har 218 261 euro
(32%) beslutats under 2015.

I dagsläget finns det två beviljade projekt inom
insatsområdet. Det finns dock goda förhoppningar om att
fler projekt inom detta insatsområde kommer att
presenteras i programmet framöver i och med att det är
flera år kvar av programperioden.
Det ena av de beviljade projekten arbetar mot
programmets specifika mål, att öka den
gränsöverskridande rörligheten på arbetsmarknaden.
Eftersom ländernas utbildningssystem och
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yrkesbehörighetskrav skiljer sig åt kan inte arbetskraften
röra sig fritt mellan länderna. Detta upplevs som ett
hinder och kan på sikt påverka tillgången på kvalificerad
arbetskraft i regionen. I projektet ska man därför
sammanföra nordiska myndigheter och
branschorganisationer för att undersöka relevanta
yrkesområden och existerande behörighetssystem
mellan de tre länderna. Utifrån inventeringen ska ett
förslag på effektiva lösningar som förenklar
godkännandet av yrkesbehörigheter i Norge, Sverige och
Finland tas fram.

Tekniskt stöd

Det andra projektet arbetar mot målet att stärka
kompetens- och kunskapsutvecklingen inom den
samiska näringen. Huvudmålet med det projektet är att i
praktiken pröva och erbjuda gränsöverskridande
undervisning inom renskötsel. Detta ska ske genom att
man framställer utbildningsmaterial och planerar och
anordnar olika utbildningspaket/moduler över ämnen
som avser renskötsel. Projektet ska också ge skolorna en
möjlighet att samordna sina verksamhetsmodeller så att
de efter projektets slut kan fortsätta med samarbetet
som en del i den grundläggande verksamheten.

Under 2015 har övervakningskommittén fördelat
tekniskt stöd för åren 2015-2016. Hittills har 813 645
euro från ERUF-budgeten och 117 073 euro från
budgeten för IR-midler fördelats. Tekniskt stöd avser
förvaltande myndighets och det gemensamma
sekretariatets arbete på Länsstyrelsen i Norrbotten och
på Sametinget i Sverige samt för informationspunktens
arbete hos Lapin Liitto i Rovaniemi. Utöver detta erhåller
även Revisionsmyndigheten tekniskt stöd för sitt arbete
med att revidera programmet.

Under senare delen av år 2014 och under 2015 har
programadministrationens arbete succesivt gått över
från planering och förberedelse till praktiskt
genomförande av programmet. Nordprogrammet har
fortsatt sitt samarbete med erfarenhetsmöten med de
övriga interregprogram som förvaltas i Sverige, främst
då med programmen Botnia-Atlantica, Sverige-Norge och
Öresund-Kategatt-Skagerak men även med Norra
periferin och Arktis.
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Informationspunkten i Rovaniemi och
programsekretariatet i Norge har stöttat förvaltande
myndighet och sekretariaten i programarbetet. De bägge
ländernas koordinatorer har deltagit i samtliga
beredningsmöten tillsammans med sekretariaten och
förvaltande myndighet. Vidare har koordinatorer i
Finland och Norge haft en samordnande roll gentemot de
nationella finansiärerna samt genom sina kontakter med
befintliga och nya potentiella projektägare har de arbetat
med att stötta programgenomförandet.
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Indikator

Måttenhet Utgång
svärde

Basår

Målvärd
e (2023)

1

Aktörer med
innovationsverksamhe
t i regionen
Beviljade ansökningar
i FP 7 / Horisont 2020
SMF som har
gränsöverskridande
affärssamarbete inom
programmets
fokusområden
SMF som exporterar
Registrerade
gästnätter
Språkindex
Miljöindex
Kunskapsindex
Förfrågningar kring
arbetspendling över
gränserna
Utbildningsinsatser
inom samiska näringar

Antal

106

2013

116

Antal

1

2013

5

Andel
Antal

Numerär
Numerär
Numerär
Antal

23,90
9 749
000
2,15
68
2,30
401

2013
2012

26
10 723 000

Antal

12

2013

15

1
2
2
3
3
3
3
4
4

Andel

19,70

2013

2013
2014
2013
2012

22

2,30
69
2,50
600

2023

Insatso
mråde

2020

Tabell 1 Resultatindikatorer (Rapporteras 2018, 2020, 2023)

2018

3.2 Gemensamma och programspecifika indikatorer

Anm.
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1
2

860 000 euro

12 företag
50 företag

Faktiskt utfall
Förväntat utfall
Faktiskt utfall
Förväntat utfall
Faktiskt utfall
Förväntat utfall
Faktiskt utfall

219

13

115

38
47

129

Siffran som anges avser förväntat utfall i de projekt som beviljats under 2015 men förväntas uppnås under åren 2017-2018 då projekten beräknas avslutas.
Faktiskt utfall anges utifrån hittills avslutade projekt. Det faktiska utfallet anges ackumulerat med utgångspunkt i det år projekten avslutats.

2023

2022

2021

4 företag

50 företag

2020

CO28 Antal företag som får stöd för att introducera för
marknaden nya produkter
CO29 Antal företag som får stöd för att introducera för
företaget nya produkter
CO41
Antal företag som deltar i gränsöverskridande,
transnationella eller interregionala forskningsprojekt

CO27 Privat investering som matchar offentligt stöd till
innovations- eller FoU-projekt

5 ansökningar

Förväntat utfall 1
Faktiskt utfall 2
Förväntat utfall
Faktiskt utfall
Förväntat utfall
Faktiskt utfall
Förväntat utfall

2019

100 aktörer

2018

A1 Deltagande aktörer i insatser som leder till nya produkter,
tjänster eller metoder
A2 Ansökningar till Horisont 2020 inom regionens
fokusområden
CO01 Antal företag som får stöd

Kumulativt
värde

2017

Mål 2023

2016

Indikator

300 390

Insatsområde 1 - Forskning och innovation

2015

Tabell 2 Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer
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806

Förväntat utfall
Faktiskt utfall

204

Förväntat utfall
Faktiskt utfall
Förväntat utfall
Faktiskt utfall
Förväntat utfall

110

CO04 Antal företag som får
annat stöd än ekonomiskt
CO06 Privata investeringar som
matchar offentligt stöd till
företag (bidrag)

50 företag

500 000 euro

Faktiskt utfall

30

153 000

Förväntat utfall anges som totaluppgift för indikatorer avseende deltagare/personer. Faktiskt utfall rapporteras på kön och/eller ålder samt ägande. Antal
ungdomar är en andel av totalsiffran och utgör både kvinnor och män.

3

2023

Förväntat utfall
Faktiskt utfall

A4 Deltagande i kompetensutv.insatser för SMFs
internationalisering
A5 Deltagande företag i
gränsöverskridande
marknadsinsatser för
internationellt inriktade företag
CO01 Antal företag som får stöd

2022

1 020

2021

Förväntat utfall
Faktiskt utfall

2020

800 deltagare
400 kvinnor
400 män
400 ungdomar 3
200 deltagare
100 kvinnor
100 män
50 företag
20 som ägs av kvinnor
20 som ägs av män
10 som har ett blandat ägande
100 företag

2019

A3 Deltagande i
affärsutvecklande insatser

2018

Kumulativt värde

2016

Mål 2023

2015

Indikator

2017

Insatsområde 2 – Entreprenörskap
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A7 Deltagande i utvecklingsfrämjande insatser för samisk
kultur och samiska förhållanden

A8 Deltagande i aktiviteter som bidrar till ökad användning
av det samiska språket
CO23 Ytareal med livsmiljöer som får stöd för att uppnå
bättre bevarandestatus

A9 Deltagande i kunskapsutvecklande eller
komptenshöjande åtgärder som bidrar till grön tillväxt och
resurseffektivitet.

200 deltagare
100 kvinnor
100 män
700 000 hektar
200 deltagare
100 kvinnor
100 män

Förväntat utfall

5 000

Förväntat utfall

4 500

Faktiskt utfall

Faktiskt utfall
Förväntat utfall
Faktiskt utfall
Förväntat utfall
Faktiskt utfall

Förväntat utfall
Faktiskt utfall

9 400
440 700
50

2023

2022

2021

2020

2019

1 000 deltagare
500 kvinnor
500 män
400 ungdomar
200 deltagare
100 kvinnor
100 män

2018

A6Deltagande i insatser som framhåller regionens kulturarv

Kumulativt
värde

2017

Mål 2023

2016

Indikator

2015

Insatsområde 3 - Kultur och miljö

Årsrapport 2015
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20

2023

Förväntat utfall
Faktiskt utfall

CO 43 Arbetsmarknad och utbildning: Antal deltagare i
gränsöverskridande rörlighetsinitiativ

2022

47

2021

Förväntat utfall
Faktiskt utfall

2020

40 deltagare
20 kvinnor
20 män
20 ungdomar
400 personer

2019

A10 Deltagande i gränsöverskridande kompetensinitiativ
inom samiska näringar.

2018

Kumulativt
värde

2016

Mål 2023

2015

Indikator

2017

Insatsområde 4 - Gemensam arbetsmarknad

Årsrapport 2015

Datum

Diarienummer

Sida:
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A13 Externa utvärderingar har genomförts under
programperioden
A14 Årsarbetskrafter som medfinansieras av tekniskt stöd

4

95 %
2 st

7 st heltidsekvivalenter

Förväntat utfall
Faktiskt utfall
Förväntat utfall
Faktiskt utfall
Förväntat utfall
Faktiskt utfall

100
35,68

95
0
2
0
7
6,5

För indikatorer inom tekniskt stöd anges faktiskt utfall redan i pågående TA-insatser eftersom de inte avslutas förrän när programperioden är slut.

2023

2022

2021

Förväntat utfall
Faktiskt utfall 4

2020

100 %

2019

A11 Programmets medel ska ha fördelats till projekt enligt
programmets
intentioner
A12 Utbetalade medel av programmets totala EU-budget

2018

Kumulativt
värde
2017

Mål 2023

2015

Indikator

2016

Insatsområde 5 - Tekniskt stöd

Årsrapport 2015
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3.3. Delmål och mål som fastställs i resultatramen – i årliga genomföranderapporter från och med 2017
Tabell 3 - Uppgifter om delmål och mål som fastställs i resultatramen (kumulativa värden)
IO

Indik
ator

1

CO41

2

A3

1
2
2
3
3
3
3
4
4

5

F1 5
A5

Delmål
2018

3

2 616 930
16

1

Slutmål
(2023)

50

A6

50

1 000

10

700 000
200

F1

2 616 930

17 446 200

F1

775 380

5 169 200

CO43

20

2018

50

19 961 908

A9

2017

800

2 994 286
35 000

2016

17 446 200

F1

CO23

2015

400

Finansiell indikator = Stödberättigande utgifter som betalats av stödmottagarna

2019

2020

2021

2022

2023
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3.4 Ekonomiska uppgifter
Tabell 4 Ekonomiska uppgifter på insatsområdes- och programnivå
Insatso
mråde

Fond

Reg.
kat.

1
2
3
4
5
Totalt

ERUF
ERUF
ERUF
ERUF
ERUF

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Budget
Grund för
beräkning
av
unionsstöd

Totalt
Totalt
Totalt
Totalt
Offentlig

Total
finansiering
(i euro)

Med
fin.
(%)

Total
stödberättigande
kostnad för
insatser som
valts ut för stöd
(EUR)

Andel av
det totala
anslaget
som
omfattas
av valda
insatser
(%)

17 446 200
19 961 908
17 446 200
5 169 200
5 873 260
65 896 768

65
65
65
65
50

9 848 552
7 040 960
4 226 853
765 048
1 627 289
23 508 702

56,45
35,27
24,23
14,80
27,71
35,68

Ekonomiska framsteg
Offentlig
Totala
stödberättiga
stödberät
nde kostnad
tigande
för insatser
utgifter
som valts ut
som
för stöd
deklarera
(EUR)
ts av
stödmott.
till FM
(EUR)

9 610 784
6 392 937
4 226 853
765 048
1 627 289
22 622 911

0
0
0
0
0
0

Andel av det
totala
anslaget som
omfattas av
stödberättiga
nde utgifter
som
deklarerats
av stödmott.
(%)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ant
al
utva
lda
insa
tser

10
4
4
2
4
24
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Tabell 5
Uppdelning av de kumulativa ekonomiska uppgifterna per insatskategori
Insatsområde

Utgiftens
beskaffenhet
Fond
Reg.
Kat.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
5
5
5

ERUF
ERUF
ERUF
ERUF
ERUF
ERUF
ERUF
ERUF
ERUF
ERUF
ERUF
ERUF
ERUF
ERUF
ERUF
ERUF
ERUF
ERUF
ERUF
ERUF
ERUF
ERUF
ERUF

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

1
Insats
.

2
Fin.

060
060
060
060
062
062
062
062
065
065
066
066
067
075
085
087
094
095
108
117
121
121
123

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Kategoriseringsaspekter

3
Terr
.
asp.

01
02
02
03
02
02
03
03
02
03
01
03
01
02
03
03
02
03
03
03
02
02
02

4
Terr
.
gen.

07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07

5
Tem.
mål

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
03
03
03
06
06
06
06
08
08

6
ESF

7
Ek.
asp.

08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08

19
13
24
07
09
13
08
24
10
24
23
03
24
23
02
11
24
23
19
19
18
18
18

8
Geogr.
läge
FI1D6
FI1D7
FI1D6
FI1D5
SE332
SE332
SE332
FI1D7
FI1D6
FI1D6
FI1D6
SE332
FI1D6
FI1D7
SE332
SE332
FI1D7
SE322
SE332
FI1D7
SE110
SE332
FI1D7
Summa

Total
stödberättigande
kostnad för
insatser som
valts ut för stöd

700 000,00
754 242,00
1 669 107,00
1 094 744,00
1 021 389,00
1 020 819,00
1 305 840,00
220 572,00
901 493,00
1 160 346,00
1 190 683,00
341 109,00
1 232 000,00
4 277 168,00
2 083 727,00
41 000,00
1 846 199,00
255 927,00
173 448,00
591 600,00
52 000,00
1 389 289,00
186 000,00
23 508 702

Ekonomiska uppgifter

Offentlig
stödberättigande
kostnad för
insatser som
valts ut för stöd

700 000,00
686 575,00
1 614 107,00
1 018 344,00
1 016 389,00
1 011 819,00
1 305 840,00
220 572,00
897 420,00
1 139 718,00
1 099 771,00
341 109,00
1 172 000,00
3 780 057,00
2 083 727,00
41 000,00
1 846 199,00
255 927,00
173 448,00
591 600,00
52 000,00
1 389 289,00
186 000,00
22 622 911

Totala
stödberättigande
utgifter som
deklarerats av
stödmottagare

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Antal
utvalda
insatser
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
24

Årsrapport 2015

Datum
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Tabell 6
Kumulativ kostnad för en hel insats eller delar av den som genomförs utanför programområdets unionsdel

Arctic Image (del av
stödet till Kainuun
ammattiopisto)
CMT (del av stödet till
Tamperen yliopisto)

Kustmynnande
Vattendrag i Bottenviken
(del av stödet till SGU)
NorFaST-HT (del av
stödet till Lunds
universitet)

Stöd från Eruf som
planeras för
användning till en hel
insats eller delar av den
som genomförs utanför
programområdets
unionsdel på grundval
av utvalda insatser
82 633 euro

Andel av det totala
anslaget till en hel
insats eller delar av den
som genomförs utanför
programområdets
unionsdel
0,20%

Stödberättigande utgifter
inom stöd från Eruf som
uppstått vid en hel insats eller
delar av den som genomförs
utanför programområdets
unionsdel och som
stödmottagaren deklarerat till
den förvaltande myndigheten
0 euro

183 369 euro

0,44%

0 euro

0%

206 546 euro

0,49%

0 euro

0%

113 369 euro

0,27%

0 euro

Andel av det totala anslaget
till en hel insats eller delar av
den som genomförs utanför
programområdets unionsdel

0%

0%

Årsrapport 2015

Datum

Diarienummer

Sida:
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4. SAMMANFATTNING AV UTVÄRDERINGARNA

Sammanfattning av resultaten av alla utvärderingar av programmet som
har blivit tillgängliga under föregående räkenskapsår, inklusive
benämningen på och referensperioden för de utvärderingsrapporter som
använts.
Inga utvärderingar av programmet har genomförts under perioden.

5. PROBLEM SOM PÅVERKAR PROGRAMMETS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER SOM
VIDTAGITS
a) Problem som påverkar programmets resultat och åtgärder som vidtagits

Under år 2015 har programmet startats upp operativt. Inga problem har
uppmärksammats med avseende på programmets genomförande och
förväntade resultat. Inte har det heller framkommit några problem som
rör överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen vid genomförandet
av programmet. Revisionsmyndigheten har inte upptäckt några problem i
samband med att förvaltande myndighet har utarbetat sin
förvaltningsförklaring samt lämnat in sina årliga räkenskaper till
kommissionen i enlighet med artikel 125(4) i den gemensamma
strukturfondsförordningen (EU) nr 1303/2013 och enligt artikel 59.5 i
budgetförordningen (EU) nr 966/2012. Det har därför inte varit aktuellt
för förvaltande myndighet eller Övervakningskommittén att vidta några
korrigerande åtgärder.
b) VALFRITT FÖR LÄTTA RAPPORTER, inkluderas annars i punkt 9.1
En bedömning av huruvida de framsteg som gjorts har varit tillräckliga för
att garantera att programmets mål kommer att uppnås och uppgifter om
eventuella korrigerande åtgärder som har vidtagits eller som planeras.

De två första ansökningsomgångarna som har genomförts under året har
varit öppna för ansökningar inom samtliga insatsområden och mot
samtliga specifika mål. Resultaten från de två ansökningsomgångar och de
erfarenheterna det gett förvaltande myndighet har öppnat för möjligheten
att analysera och utvärdera vilka områden och inriktningar som varit väl
representerade och vilka insatsområden som behöver stimuleras
ytterligare.
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Förvaltande myndighet har därför beslutat att ansökningsomgång 3 som
är öppen från 1 december 2015 - 1 februari 2016 är en riktad omgång med
särskilda prioriteringar inom de två delområdena, Nord och Sápmi. Inom
delområde Nord ska ett särskilt fokus läggas på insatsområde 4,
Gemensam arbetsmarknad, samt att insatsområde 1, Forskning och
innovation, kommer att vara stängd för ansökningar. Inom delområde
Sápmi kommer särskild fokus läggas på insatsområdena 1, Forskning och
Innovation, och insatsområde 2, Entreprenörskap, men alla insatsområden
kommer att vara öppna för ansökningar inom delområdet.

Anledningen till att ansökningsomgång 3 är en riktad omgång är att
anspråken inom insatsområde 1 Forskning och innovation i delområde
Nord har varit mycket höga i de två första ansökningsomgångarna med
ansökningar på totalt ca 186 % av tillgängliga medel inom insatsområdet.
Av insatsområdets budget har 56 % redan intecknats genom beviljade
beslut. Förvaltande myndighet ser därför ett behov av att få in fler
ansökningar inom de övriga prioriterade områdena, främst inom
insatsområde 4, Gemensam arbetsmarknad, i delområde Nord, och inom
insatsområdena 1, Forskning och innovation, och 2, Entreprenörskap,
inom delområde Sápmi. Åtgärden är ett första steg i uppföljningen av hur
projekten gemensamt arbetar mot programmets mål och den resultatram
som programmet satt upp som delmål till 2018. Förvaltande myndighet
har gjort bedömningen att trots att programmet endast varit operativt ett
år behövs relativt tidiga åtgärder för att främja projekt som arbetar mot de
indikatormål som ligger längst bort från slutmålen. Det är främst inom
insatsområdena 3 Kultur och Miljö, och 4 Gemensam arbetsmarknad, som
vissa av målen ser ut att vara utmanande.
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