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En hållbar inriktning med stöd av utlysningar
Förslag under utveckling
Det framgår i utlysningstexten vilka av de globala målen som
utlysningen syftar till att bidra till
Sträva efter en hållbar projektportfölj
Tydliggör programmens ambitioner på lång sikt – vilken
transformativ omställning i linje med Agenda 2030 prioriteras i
programområdet? Hur kan ERUF-finansierade insatser tydliggöra
och stärka sitt bidrag till denna?
» Kopplingar och analys mellan programmen och Agenda 2030 Oxford Research upphandlade

Oxfords uppdrag
Syfte: Analysen ska sätta de globala målen i ett svenskt och regionalt utvecklingspolitiskt
sammanhanhang. Syftet är att stötta utformningen av kommande utlysningar samt
Tillväxtverkets stöd och vägledning till de som söker projektmedel och handläggare av
ansökningar.

Frågeställningar:
1. Vilka utmaningar pekas ut i RUS, förslagen till regionalfondsprogram 2021-2027 och uppdaterade/reviderade
strategier för smart specialisering (S3)?

2. Hur hänger identifierade utmaningar ihop med de politiska och specifika målen i Regionalfonden 2021-2027?
3. Hur hänger identifierade utmaningar, politiska och specifika mål ihop med globala målen och delmålen i
Agenda 2030?

4. Vilka typer av insatser och projekt kan bidra till att adressera utmaningarna och bidra till aktuella globala mål
och delmål? Analysen ska presenteras på programområdesnivå (NUTS II, 9 programområden).

Möjliga användningsområden av uppdragets
leverans
Tydliggöra programmens ambitioner på lång sikt – vilken transformativ
omställning i linje med Agenda 2030 prioriteras i programområdet? Hur
kan ERUF-finansierade insatser tydliggöra och stärka sitt bidrag till denna?
Underlag för stödsökande och handläggare – vägledning kring kopplingen
mellan specifika mål och Agenda 2030

Utlysningar med ett tydligt fokus och koppling till regionala utmaningar
och prioriterad transformativ förändring
Utlysningar med stor potential att bidra till
utveckling i regionen i linje med Agenda
2030

Metod och angreppssätt
Regionalfondsprogrammen 2021-2027 definierar utmaningar på flera nivåer:
‐ Oförmågor hos aktörer och företag: t.ex. avsaknad av nätverk/kontakter, bristande kunskap,
attityder, otydliga roller och finansiering
‐ Oönskade beteenden hos aktörer och företag: t.ex. låg privat FoU, låg produktivitet eller lågt
deltagande i internationella samarbeten
‐ Djupgående utvecklingsutmaningar (och möjligheter) av betydelse för en hållbar utveckling som
kräver transformativ omställning: t.ex. hållbara transporter, en cirkulär ekonomi eller industriell
omställning.

För att styra mot Agenda 2030 fokuserar analysen därför på djupgående
utvecklingsutmaningar/möjligheter som kräver transformativ förändring. Regionalfondens
specifika mål kan ses som verktyg för att möjliggöra och stärka denna förändring.
Områdena för transformativ omställning, eller transformationer, utgör en länk mellan
Regionalfondens specifika mål, regionala smarta specialiseringsområden och Agenda 2030

Vad är transformativ omställning?
Bygger på kunskapsutveckling inom implementering av Agenda 2030 globalt,
och dess implementeringar inom närings- och innovationspolitik i EU (Third
R&I framing, S4) och Sverige (tredje generationens innovationspolitik).
Utgångspunkten är att insatser inom närings- och innovationspolitik behöver
adressera de viktigaste utvecklingsutmaningarna med koppling till hållbar
utveckling, för en genomgripande förändring på samhällsnivå.
Baseras delvis på ett verktyg framtaget av UNDP för att accelerera utvecklingen
mot Agenda 2030. Verktyget beskrivs i rapporten SDG Accelerator and
Bottleneck Assesment

Exempel på transformativ omställning
Från ett globalt perspektiv

Källa: Sachs et al. (2019) Six Transformations to
achieve the Sustainable Development Goals

Hur kan behoven för transformativ
omställning identifieras på programnivå?
Viktigaste
utvecklingsutmaningar för
programområdet (utifrån
skrivningar i programförslaget
och RUS/RIS)

Smart specialiseringsområden
som återspeglar
programområdets
styrkepositioner och teknologisk
utveckling

(max 5) transformationer
för hållbar utveckling i
linje med Agenda 2030

Fullständig analysmodell – exempel från Norra Mellansverige, mål 1.4
Risk för negativ påverkan på Agenda 2030 målen
Positiva bieffekter på Agenda 2030
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Direkta bidrag till
Agenda 2030
Prioriterat område
för transformativ
omställning
Flaskhalsar (det som
hindrar regioner från
att realisera
utveckling)

Intelligent och hållbar industri

Hållbara transporter och
grön infrastruktur

Cirkulärekonomi och biobaserad
ekonomi

Tillgänglig och utvecklad digital infrastruktur

Regionalspecifika förutsättningar och flaskhalsar:
Skilda socioekonomiska förutsättningar, inklusive tillgång till samhälls- och välfärdsservice och tjänster
Geografiska förutsättningar och avstånd
Genomgående infrastrukturrelaterade hinder

Specifikt mål 1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap
Programmets
önskade resultat

Interventionstyp

Operationalisering (önskade resultat):
• Stödja satsningar som bygger kapacitet och relevanta regionala ekosystem för att utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling
och entreprenörskap,
• Öka kapaciteten för god styrning av de regionala strategierna för smart specialisering. Här behövs ekosystem som är inkluderande, relevanta och
formade efter glesa miljöer för att hantera och överbrygga saknaden av agglomerationsföredelar.
• Främja en inkluderande regional samverkan för att tillvarata affärsidéer, initiativförmåga och företagsamhet oavsett kön och bakgrund.

Resultat
i projekt

Interventionstyper: 023 Utveckling av färdigheter för smart specialisering,
industriell omvandling, entreprenörskap och företags anpassningsförmåga

Aktiviteter
Resultatkedja

Utformning av projekt: Utveckling av stödstrukturer

Kopplingarna mellan transformation
och Agenda 2030 målen – exempel
Ökad energieffektivitet

Minskad resursanvändning
i industrin

Transformation
Industriell omvandling
särskilt inom
energikrävande industri

Bidrar
direkt till
Ökad hållbarhet inom
industri och infrastruktur
Ökade forskningsinsatser
och teknisk kapacitet
Hållbara konsumtions- och
produktionsmönster
Hållbar användning av naturresurser
Minskning av mängden avfall

