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SAMMANFATTNING FÖR ALLMÄNHETEN

Nordprogrammet godkändes av Europeiska kommissionen den 12 december
2014.
Intresset inför programmets öppnande har varit stort från regionens aktörer vilket
också visade sig genom ett stort söktryck i samband med att första
ansökningsomgången öppnade. Programmet har under 2015 haft två
ansökningsomgångar för ansökningar om EU-finansiering samt påbörjat en tredje.
Under året inkom totalt 65 stycken ansökningar, 42 stycken under
ansökningsomgång ett och 23 stycken under ansökningsomgång två. Ansökningar
om förstudieprojekt har varit möjliga att lämna in löpande från senhösten 2015.
Vid utgången av året hade det inkommit en ansökning om ett förstudieprojekt,
vilken beviljades i början på 2016.

Antalet inkomna ansökningar under 2015 var högst inom insatsområde 1 Forskning och innovation, med totalt 35 stycken ansökningar. Det är också det
insatsområde där flest antal bifallsbeslut har tagits (10 stycken) och där störst
andel av ERUF-budgeten har intecknats (56 %). Av norska IR-medel är 47%
intecknade. 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. Ett av projekten berör samarbetet mellan basindustrin,
små- och medelstora företag och forskningsinstitutionerna. De övriga projekten är
inriktade mot bland annat träindustrin, upplevelseindustrin/kreativa näringarna
samt inom energiområdet. Fyra 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 12 ansökningar, varav 4 har
bifallits. Av insatsområdets ERUF-budget har 34 % intecknats och av norska IRmedel har 45% intecknats under 2015. Inom insatsområdet finns projekt som
berör samarbetet mellan små- och 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 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
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bland annat ske genom att öka regionens synlighet som turism- och
besöksdestination.

Inom insatsområde 3 – Kultur och miljö, inkom 15 ansökningar varav 4 har
bifallits. Av insatsområdets ERUF-budget har 21 % och av norska IR-medel har
14% intecknats under 2015. Ett par av projekten berör utveckling och främjande
av det samiska språket och den samiska kulturen. Bland annat handlar det om att
stärka och öka användningen av de samiska språken inom olika
språkanvändningsområden och om att utveckla kultur- och kulturarvet till tjänster
inom besöksnäringen. Inom insatsområdet har det även beviljats finansiering till
projekt inom miljö och grön tillväxt. 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 bland annat genom tekniska och ekonomiska analyser visa på
förutsättningarna för en gemensam biogasanläggning mellan Sverige och Finland

Inom insatsområde 4 - Gemensam arbetsmarknad, inkom det tre ansökningar,
varav två har bifallits. Av insatsområdets budget har 15 % och av norska IR-medel
har 32% intecknats under 2015. Det ena av de beviljade projekten arbetar för att
öka den gränsöverskridande rörligheten på arbetsmarknaden. Tillgången på
kvalificerad arbetskraft i regionen riskerar att påverkas i negativ riktning eftersom
arbetskraft inte kan röra sig fritt mellan länderna då utbildningssystem och
yrkesbehörighetskrav skiljer sig åt. I projektet ska man därför sammanföra
nordiska myndigheter och branschorganisationer för att undersöka relevanta
yrkesområden och 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. Det andra projektet
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.

Sammantaget under 2015 har förvaltande myndighet formellt beviljat stöd till 20
projekt. Till och med den sista december 2015 har totalt 13 680 706 euro (35 %)
av ERUF-medel beslutats i programmet. Av de norska IR-middlen har 2 836 688
euro beslutats (35%) till och med 2015-12-31. Inga projekt har avslutats under
2015.
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