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Evert Kroes

Från: Evert Kroes
Skickat: den 13 juni 2022 15:16
Till: Evert Kroes
Ämne: Första regional utlysning regionalfonden för programperioden 2021-2027

 
Nyhetsbrev från sekretariatet 

Till: Strukturfondspartnerskapet, parternskapets beredningsgrupp, nätverk kommunala EU-samordnare, 
beredningsgrupp för Kompetensarena Stockholm, Tillväxtverket 

Regional utlysning för Europeiska Regionfonden, omgång 2022:1 
I fredags publicerade Tillväxtverket den första regional utlysningen  
för Stockholms län för programperioden 2021–2027. 
Läs mer om Regionalfonden för 2021–2027 på: 
Mål och inriktning för Regionalfonden - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se) 
 
 Utlysningsomgång 2022:1 består av utlysningar inom tre specifika målområden och 

omfattar max 75 mnkr. 
 Utlysningsomgången kommer att öppnas den 1 september och stängas den 15 september 

2022. 
 För att förbereda en ansökan finns en mall för beskrivning av projektidé, läs ”Innan du 

söker” i utlysningarna! 
 

Utlysning 1: Digitala innovationshubbar i Stockholm 
Nu kan aktörer i Stockholm som har beviljats medel via Digitals utlysning för Europeiska digitala 
innovationshubbar (EDIH) ansöka om delfinansiering via Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

 VAD: Projekt med syfte att förbättra företags digitalisering genom innovationshubbar. 
 VEM: Aktörer i Stockholm som beviljats finansiering för Europeiska digitala innovationshubbar (EDIH) via 

EU-programmet Digital. 
LÄNK: Utlysning Digitala innovationshubbar i Stockholm - Tillväxtverket  
Har ni frågor och funderingar, hör gärna av er till stockholm@tillvaxtverket.se 
 

Utlysning 2: Strukturer för hållbara och konkurrenskraftiga företag 
Har ni idéer på projekt som kan förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft i 
Stockholmsregionen? Nu finns möjlighet att söka EU-finansiering för att utveckla och erbjuda avancerade 
stödtjänster för små och medelstora företag och grupper av sådana företag. 

 VAD: Projekt med syfte att stärka stödsystemet för små och medelstora företag. 
 VEM: Aktörer inom innovations- och företagsfrämjande systemet. 

LÄNK: Utlysning Strukturer för hållbara och konkurrenskraftiga företag - Tillväxtverket 
För frågor och funderingar hör av er till Robin Andersson eller Lisa Kareliusson på Tillväxtverket 
(fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se) 
 

Utlysning 3: Förbättra forsknings- och innovationskapaciteten 
Vill ni vara med och främja företags möjlighet att gå från idé till innovation och kommersialisering av 
innovationer? Nu finns det EU-finansiering att söka för aktörer i Stockholmsregionen. Små och medelstora företag 
är slutlig målgrupp för insatserna. 

 VAD: Främja företags möjlighet att gå från idé till innovation och kommersialisering. 
 VEM: Aktörer inom innovations- och företagsfrämjande systemet. 

LÄNK: Utlysning Förbättra forsknings- och innovationskapaciteten - Tillväxtverket  
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För frågor och funderingar hör av er till Robin Andersson eller Lisa Kareliusson på Tillväxtverket 
(fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se) 
 

Strukturfondspartnerskapet prioriteringsgrunder 
Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län ska yttra sig över vilka ansökningar som ska prioriteras bland de 
ansökningar som godkänts av Tillväxtverket. Strukturfondspartnerskapets yttrande är bindande i Tillväxtverkets 
fortsatta beredning. 
 
För 2022 års utlysningar kommer Strukturfondspartnerskapet yttra sig över prioritering av godkända ansökningar 
utifrån tre bedömningsgrunder: 

 Projektet bidra till måluppfyllnad av något av de fyra övergripande målen i RUFS 2050 eller något av de 17 
globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 

 Projektet genomförs i samverkan med aktörer som är relevanta för projektet 
 Projektet medför ett mervärde och nytta för det långsiktiga regionala utvecklingsarbetet i 

Stockholmsregionen 
 
Mer om Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län: www.sfpstockholm.se 

 
Sprida gärna nyhetsbrevet i din organisation och nätverk 
 
Evert Kroes 
 

Tf. Huvudsekreterare 
Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län 
 
Acting General Secretary 
Structural Funds Partnership Stockholm County 
 
Direkt: +46 (0)8 123 144 41 
Mobil: +46 (0)70 002 88 29 
E-post: evert.kroes@regionstockholm.se  
Webb: www.sfpstockholm.se  
  
C/o Region Stockholm 
Box 22550 
SE-104 22 Stockholm 
 

  

 


