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Prioriteringskriterier för 2023–2027 
Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län beslutade den 8 december 

2022 om kriterier för partnerskapets uppdrag att yttra sig över prioritering 

av projekt med stöd av ERUF och ESF+. 

1. Prioriteringskriterium: Hållbar regional utveckling 

Projektet bidrar till genomförandet av  

RUFS 2050 och Agenda 2030 i Stockholmsregionen 

Strukturfondsparternskapet lägger stor vikt på att ett projekt ska bidra till 

genomförandet av RUFS 2050 och Agenda 2030 och därmed Stockholms-

regionens hållbara utveckling. För att kunna bidra till genomförandet av 

RUFS ska ett projekt bidra till måluppfyllnad av något av de övergripande 

målen eller bidra till genomförandet av någon av de regionala prioritering-

arna i RUFS 2050. Likaså ska ett projekt bidra till måluppfyllnad av något 

av de globala hållbarhetsmålen för att kunna bidra till det regionala genom-

förandet av Agenda 2030. Läs mer om RUFS 2050 och Agenda 2030. 

2. Prioriteringskriterium: Regional samverkan 

Projektet genomförs i samverkan  

med aktörer som är relevanta för projektet 

Strukturfondspartnerskapet lägger stor vikt på att ett projekt genomförs i 

samverkan med för projektet relevanta aktörer för att uppnå regional förank-

ring och spridning. Ett projekt ska exempelvis genomföras inom eller syftar 

till att utveckla regionala samverkansprocesser som är relevanta för pro-

jektet. Om det är relevant ska ett projekt ha sin utgångspunkt i en sektorö-

verskridande samverkan mellan aktörer från offentlig sektor, privat närings-

liv, civilsamhälle och akademi (quadruple helix). Ett projekt ska vara väl 

förankrat hos de medsökande samverkansparter exempelvis genom en av-

siktsförklaring eller en tydlig beskrivning i projektansökan om samverkans-

parters roller och ansvar. Om det är relevant ska samverkan med annat EU-

projekt eftersträvas för att stärka den regionala samverkan och förankring. 

3. Prioriteringskriterium: Regionalt mervärde och nytta 

Projektet medför mervärde och nytta för  

det långsiktiga regionala utvecklingsarbetet i Stockholmsregionen 

Strukturfondspartnerskapet lägger stor vikt på ett projekts mervärde och 

nytta för det regionala utvecklingsarbetet med tillväxtfrämjande insatser och 

insatser för kompetensförsörjning. Ett projekt ska ha ett mervärde för ordi-

narie verksamhet som inte kan uppnås med ordinarie resurser. Ett projekt 

ska ha ett tydligt arbetssätt för implementering av projektets resultat och 

metoder i ordinarie verksamhet. För att skapa regionalt mervärde och nytta 

ska ett projekt bidra till utveckling av strukturer och system som är rele-

vanta för projektet.  

https://www.regionstockholm.se/verksamhet/Regional-utveckling/strategier-och-planer-inom-regional-utveckling/rufs-2050/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/

