
   Varför ser programmet ut  
som det gör? 

Erik-Widar Andersson,  
 
Regionförbundet Jämtlands län 



Programmet bygger på en 
framgångsrik period 

KOMs tillskott till programmet + 29%. EU-
finansieringen har ökat kraftigt till € 44 m 
 

Det är till övervägande delen en kvittering 
på allt bra som gjorts under förra 
perioden.  
 

Det skall ni som varit med att genomföra 
det programmet ta med er in i denna 
period 



     Förutsättningarna  
för nytt program 

2011 – Förordningsförslag bestående av 11 
tematiska mål och Investeringsprioriteringar för 
varje tematiskt mål.  
 

En meny utan möjlighet till förändringar => 
 

Begreppet: ”Programlogik” 



   Gemensamma mål  
för alla program i EU - 28 

Tillgängliga menyer av målskrivningar och 
indikatorer gemensamma för i stort sett alla 
program.  
 

Ca 35 varav Interreg A är ett => Programmen blir 
besläktade på annat sätt än tidigare. Viktigt att rätt 
fråga hamnar i rätt program 
 

Målfokus ersätts av resultatfokus 
 

Vilka förändringar av nuvarande tillstånd vill vi som 
projektägare uppnå? 



Programmeringsprocedur 

Arbetsordning startar med Analys 
 

Tillväxtansvariga med stöd av  
Høgskolen i Hedmark  
 

Analys av områden där gemensamma utmaningar 
kan övervinnas i samarbeten där det finns 
gränsöverskridande moment. Programmet 
fokuserar på områden där båda sidor kan bidra 



Politisk process 
Val av Tematiska mål och investeringsprioriteringar 
 

Tio regioner skall prioritera 
 

Politiken / Regionerna vill ha handlingsfrihet.  
 

KOM och Regering vill ha fokusering 
 

KOM vill ha Mätbara resultat där investeringar görs. 
Kumulativt, i bästa fall för hela EU 
 

Resurser skall styras till prioriterade områden 
 



Budgetfördelning i dialog med KOM 

Kvar blev fem tematiska mål med starkt fokus på  
 

 TM1 Innovation och  
 

 TM3 Konkurrenskraft hos SMF 
 

Slutmangling med ”Invändningsfrihet” som resultat 
 



Resultatet 
Väl förankrat program efter remiss / høring 
 

Med stöd i de förutsättningar som givits har 
samarbetet mellan tillväxtansvariga i 
programområdets alla regioner skapat ett 
program som tar till vara de förutsättningar till 
gränsöverskridande mervärden som ryms inom 
ramarna. 
 

Bör ge goda förutsättningar för hållbara och 
slagkraftiga samarbeten  
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