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Information från sekretariatet

Prioritering ERUF React-EU, fas 2
19 januari 2022: På Tillväxtverkets prioriteringsmöte med de 8 Strukturfondspartnerskapsordföranden för
ansökningar i utlysningen för ERUF React-EU fas 2 har samtliga inkomna projektansökningar från Stockholmsregionen
prioriterats.
 
Här följer projektlistan för Stockholmsregionen som har prioriterats.

Stödsökande Projektnamn Belopp  
Region Stockholm Besökskraft Stockholmsregionen 3 375 120 prioriteras
Projekt Besökskraft Stockholmsregionen handlar om att etablera en regional struktur för en hållbar utveckling av besöksnäringen i
Stockholms län. I form av ett klustersamarbete kommer Region Stockholm som projektägaren skapa en arena för besöksnäringen
tillsammans med näringslivet, länets kommuner, destinationsbolag, länsstyrelsen, branschorganisationer, universitet och högskolor.
Region Stockholm tar med projektet ett viktigt helhetsgrepp om destinationsutvecklingsfrågorna i spåren av Covid-19 vilket bedöms
vara högt prioriterat
Södertälje Science Park AB LIFTEN Långsiktig hållbar konkurrenskraft för SMF inom industri 4 052 768 prioriteras
Projekt LIFTEN är ett affärsutvecklingsprogram för små och medelstora företag inom industrin med syfte att koppla samman företag
med stödstrukturer inom det svenska innovations- och främjarsystemet. Projektet ska leda till ökad kunskap hos företagen om vilka
former av stöd som finns tillgängliga för företagsutveckling samt bidrar till ökad samverkan mellan olika företagsfrämjande aktörer.
Södertälje Science Park genomför projektet i samverkan med KTH Leancentrum och Stiftelsen Svensk Industridesign. Projektet har en
stark koppling till genomförandet av den regionala näringslivs- och tillväxtstrategin för Stockholmsregionen
Region Stockholm Kompetensomställning för en hållbar Fordonsindustri 2 048 036 prioriteras
Projektet Kompetensomställning för en hållbar Fordonsindustri Fordonsindustrin ska bidra till förbättrade förutsättningar hos små-
och medelstora företag inom fordonsindustrin för att tillgodose industrins behov av kompetens och grön omställning. Projektets mål
är att bidra till att små och medelstora företag inom fordonsindustrin kan vidareutveckla och växla upp arbetet med den gröna
omställningen. Region Stockholm kommer att bedriva projektet främst i Stockholmsregionen men även i regionerna Södermanland,
Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland
Region Stockholm Fordonsdalen - storregionalt samarbete för en hållbar och

konkurrenskraftig fordonsindustri
1 940 501 prioriteras

Projektet Fordonsdalens övergripande mål är att genom en stärkt storregional samverkan mellan Stockholmsregionen och ÖMS-
regionen påskynda fordonsindustrins gröna och digitala omställning och därmed förbättra dess globala konkurrenskraft med fokus
på små- och medelstora företag. Projektet syftar till att utveckla och accelerera fordonsindustrins gröna och digitala omställning
samt att bidra till en mer systematisk samverkan mellan regionernas stödstrukturer. Projektets höga grad av samverkan skapar en
god grund för ett mer strukturerat storregionalt samarbete och lärande mellan främjaraktörerna, näringsliv, akademier samt de olika
initiativ som pågår inom fordonsindustrins omställning.
Region Stockholm React Stockholm - Näringsliv och tillväxt 6 182 817 prioriteras
Projektet React Stockholm - Näringsliv och tillväxt syftar till att skapa hållbar framtidssäkrad tillväxt i Stockholmsregionen genom
insatser för smart kompetensförsörjning, innovations- och konkurrenskraft för hållbar tillväxt i Stockholmsregionen efter Covid-19
pandemin. Den primära målgruppen för projektet är aktörer i Stockholmsregionens lokala främjarsystem för kompetensförsörjning,
innovation och näringslivsutveckling. Projektet har en stark koppling till faktiska behov från näringslivet i Stockholmsregionen och
täcker en bred sektoröverskridande aktörsamverkan från näringsliv, samhälle och akademi.

Påfyllnadsansökningar pågående ERUF React-EU projekt
Länsstyrelsen i Stockholms län Digitalisering småföretag skärgård och landsbygd 225 000 prioriteras
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Projektet Digitalisering småföretag skärgård och landsbygd har som mål att i ett oka den digitala mognaden hos småföretagare i
länets landsbygd och skärgård. Länsstyrelsen i Stockholm vill med denna påfyllnadsansökan utöka projektets aktiviteter till att även
inkludera samordning av existerande projekt med inriktning på̊ digitalisering för att skapa synergier.
Region Stockholm Fordonsdalen React 652 174 prioriteras
Projektet Fordonsdalen React är ett samverkansprojekt där innovationssystemet knyts samman för att stärka insatser för små- och
medelstora företag inom fordonsindustrin och IT- Telekombranschen. Region Stockholm har kommit in med en påfyllnadsansökan
för att kunna genomföra en omvärldsanalys genom studiebesök, utöka antal deltagande företag, investera i IT-utrustning samt
utarbeta förslag för en samverkansarena
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