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SAMMANFATTNING FÖR ALLMÄNHETEN

Intresset för programmets fortsätter att vara stort från regionens aktörer. Under
2016 har förvaltande myndighet beviljat stöd till 18 projekt och sammantaget
under hela programperioden har 38 projekt hittills beviljats stöd. Till och med den
sista december 2016 har totalt 20 260 262 euro (52 %) av ERUF-medel och 4 464
537 euro (55%) av norska IR-medel beslutats i programmet. Detta innebär att det
fortfarande finns kvar närmare 18,8 miljoner euro i EU-medel och 3,6 miljoner i
IR-medel för intressanta projekt att söka.

Under 2016 inkom tio stycken ansökningar inom insatsområde 1 - Forskning och
innovation, varav fyra beviljades stöd. Totalt 14 projekt är pågående inom
insatsområde 1, varav en är en förstudie. Inga projekt har avslutats till och med
sista december 2016. Av insatsområdets budgeterade ERUF-medel har 8 113 623
euro (72 %) och av norska IR-medel har 1 373 130 euro (59 %) intecknats fram till
sista december 2016. Flera av de beviljade projekten arbetar mot målet att det ska
öka de små- och medelstora företagens förmåga att kommersialisera på de
produkter och tjänster man utvecklar. Projekten berör samarbetet mellan
basindustrin, små- och medelstora företag och forskningsinstitutionerna.
Projekten är bland annat inriktade mot att utveckla träplastkompositer, utvinna
naturvax från bärindustrins biflöden, korslimmade skivor inom träindustrin,
upplevelseindustrin/kreativa näringarna samt inom energiområdet. Fem av
projekten arbetar mot det särskilda målet inom insatsområdet att aktörerna inom
innovationssystemet ska stärka sin förmåga att agera på den europeiska
forskningsarenan inom regionens fokusområden. Det handlar bland annat om
insatser som syftar till att utveckla nya metoder för att reducera de negativa
effekterna av gruvverksamheter och projekt som är inriktade mot hur man inom
stålindustrin kan reducera energiförbrukningen och hur man kan minska sina
fossila utsläpp samt få mer kostnadseffektiva och miljövänliga processer genom att
använda biobaserade reduktionsmedel.

Inom insatsområdena 2 - Entreprenörskap, inkom åtta ansökningar under året,
varav fyra har bifallits. Totalt åtta projekt är pågående, varav en är en förstudie.
Inga projekt har avslutats till och med sista december 2016. Av insatsområdets
budgeterade ERUF-medel har 6 264 209 euro (48 %) och av norska IR-medel har
1 794 218 euro (67 %) intecknats fram till sista december 2016.
Inom insatsområdet finns projekt som bland annat berör samarbeten inom
kreativa näringar, besöksindustrin, SMF inom processindustrin, samt företag inom
livsmedelsbranschen. Projekten har god spridning inom flera olika branscher och
med samarbetet mellan små- och medelstora företag. Exempelvis kommer man i
projektet Nordic Business Support bland annat att stärka det internationella
samarbetet mellan SMF-företagen och arbeta för att öka förståelsen för regionala
likheter och skillnader inom handel och försäljning, i syfte att öka
konkurrenskraften för SMF-företagen i regionen. Flera av de beviljade projekten
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arbetar med att skapa gränsöverskridande samarbeten mellan små och medelstora
företag i de nordliga delarna av Sverige, Finland och Norge och med
internationalisering i form av marknadsutveckling och genomförande av
gemensamma marknadsundersökningar. Projekten kommer även att arbeta mot
målet att öka exporten bland regionens små- och medelstora företag, detta ska
bland annat ske genom att öka regionens synlighet som turism- och
besöksdestination.

Inom insatsområde 3 – Kultur och miljö, inkom tio ansökningar under året, varav
sex har bifallits. Totalt tio projekt är pågående, varav en är en förstudie. Inga
projekt har avslutats till och med sista december 2016. Av insatsområdets
budgeterade ERUF-medel har 4 895 693 euro (43 %) och av norska IR-medel har
985 025 euro (42 %) intecknats fram till sista december 2016. Tre av projekten
arbetar för att stärka regionens kultur och kulturarv, och två projekt för att stärka
det samiska språket. Bland annat handlar det om att stärka och öka användningen
av de samiska språken inom olika språkanvändningsområden, samt om att
utveckla kultur- och kulturarvet till tjänster inom besöksnäringen. Utöver
projekten inom kultur, kulturarv och samiska språk pågår även projekt som
arbetar för ökad kunskap om grön tillväxt och resurseffektivitet samt förbättrad
bevarandestatus över regionens naturmiljöer. Ett av projektsamarbete avser
vattenvård, där projektet kommer att arbeta med att utarbeta metoder som leder
till minskad transport av miljögifter genom vattendragen ut till Östersjön. Ett
annat projekt ska arbeta för att skapa förutsättningar för en hållbar vård av
sikbeståndet i Torneälven.

Inom insatsområde 4 - Gemensam arbetsmarknad, inkom det fem ansökningar
under året, varav fyra har bifallits. Totalt sex projekt är pågående, varav två är
förstudier. Inga projekt har avslutats till och med sista december 2016. Av
insatsområdets budgeterade ERUF-medel har 1 015 051 euro (30 %) och av
norska IR-medel har 312 164 euro (45 %) intecknats fram till sista december
2016. Flera av de beviljade projekten arbetar för att öka den gränsöverskridande
rörligheten på arbetsmarknaden. Ett exempel på ett sådant projekt är Arctic
Labour. Projektets mål är att antalet personer som flyttar över gränsen eller som
överväger det ska öka. Projektet ska också bidra till att arbetskraft med
yrkeskompetens matchas mot näringslivets behov. Arctic Labour-projektet
bedöms också ha tydliga kopplingar och synergier till det tidigare beviljade
interreg Nord-projektet NORPÅ, som bland annat handlar om hur man kan
validera och harmonisera yrkesbehörigheter och yrkesutbildningarna mellan
länderna. Ett annat projekt har som huvudmål att erbjuda gränsöverskridande
undervisning inom renskötsel. Projektet ska ta fram utbildningsmaterial och
planera och anordna olika utbildningspaket över ämnen som avser renskötsel.
Projektet ska också ge skolorna en möjlighet att samordna sina
verksamhetsmodeller så att de efter projektets slut kan fortsätta samarbetet. Målet
är att stärka kompetens- och kunskapsutvecklingen inom den samiska näringen.
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Huvudparten (55%) av projekten genomförs som multilaterala projekt med
partners från alla tre länder. Näst vanligast är bilaterala projekt mellan Sverige och
Finland. (29 %) Under 2016 har förvaltande myndighet beslutat om utbetalningar
på totalt 1 856 591 euro. Utbetalningarna motsvarar ca 8 % av de hittills beviljade
medlen till projekten och ca 4,4 % av programmets totala budget.
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