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Remiss - Utkast på delar av
Partnerskapsöverenskommelsen för perioden 2021-2027
Sammanfattning

Partnerskapsöverrenskommelsen anger Sveriges strategiska riktning för
användning av strukturfondsmedlen under perioden 2021-2027 och ska
sammanfatta de operativa programmens innehåll. Region Gävleborg anser det
därför viktigt att partnerskapsöverrenskommelsen ändras på ett sådant sätt att
innehållet i Norra Mellansveriges operativa program finns med i
sammanfattningen.
Kommentarer

Region Gävleborg föreslår följande tillägg/ändringar i
partnerskapsöverrenskommelsen:
Utkast partneskapsöverrenskommelse

Region Gävleborgs ändringsförslag

Tabell 1. sid. 2, Grönare och
koldioxidsnålare Europa.
[…]
Energibesparing och teknikutveckling är
viktiga åtgärder för minskad
klimatpåverkan. Teknikutveckling är
viktigt för att främja förnybar energi.
Här finns ett stort behov av nya
lösningar och innovationer utifrån
regionala förutsättningar. Utvecklingen
mot en cirkulär ekonomi bland annat
genom industriell symbios är central för
att Sverige ska bli ett fossilfritt
välfärdsland. Den kräver förändring av
hela värdekedjor där innovativa giftfria,
cirkulära och fossilfria produktionssätt,
återvinningstekniker och affärsmodeller
utvecklas. Landsbygdens företag […]

Tabell 1. sid. 2, Grönare och
koldioxidsnålare Europa.
[…]
Beteendeförändringar, energibesparing
och teknikutveckling är viktiga åtgärder
för minskad klimatpåverkan.
Teknikutveckling är viktigt för att främja
förnybar energi. Här finns ett stort
behov av att snabbt implementera
rådande teknik samt utveckla nya
lösningar och innovationer utifrån
regionala förutsättningar. Utvecklingen
mot en cirkulär ekonomi är central för
att Sverige ska bli ett fossilfritt
välfärdsland. Den kräver förändring av
hela värdekedjor där innovativa giftfria,
cirkulära och fossilfria produktionssätt,
och affärsmodeller utvecklas,inklusive
industriella symbioser. Offentlig sektor
kan skapa förutsättningar genom
stimulanser och att utveckla kapacitet
att upphandla de produkter som
näringslivet tar fram. Landsbygdens
företag […]
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2. Policy choices, coordination and
complementarity
Inom det politiska målet 2 Ett grönare
och koldioxidsnålare Europa ska de
regionala programmen bidra till att
främja insatser för energieffektivitet
och förnybar energi för minskad
klimatpåverkan. Programmen ska bidra
till att främja klimatanpassning,
riskförebyggande och motståndskraft
mot naturolyckor i samband med
klimatförändringen och främja en
hållbar vattenförvaltning. Programmen
ska bidra till att främja övergången till
en cirkulär ekonomi och en hållbar
vattenförvaltning. Programmen ska
också bidra till utvecklingen av en
uthållig och energieffektiv
samhällsplanering, lokalt och regionalt,
som gynnar energibesparing, ekologisk
resiliens och icke fossil energi.

2. Policy choices, coordination and
complementarity
Inom det politiska målet 2 Ett
grönare och koldioxidsnålare Europa
ska de regionala programmen bidra
till att främja insatser för
beteendeförändring,
energieffektivitet och förnybar
energi för minskad klimatpåverkan.
Programmen ska bidra till att främja
klimatanpassning, riskförebyggande
och motståndskraft mot
naturolyckor i samband med
klimatförändringen och främja en
hållbar vattenförvaltning.
Programmen ska bidra till att främja
övergången till en cirkulär ekonomi
och en hållbar vattenförvaltning.
Programmen ska också bidra till
utvecklingen av en uthållig och
energieffektiv samhällsplanering,
lokalt och regionalt, som gynnar
energibesparing, ekologisk resiliens
och icke fossil energi.
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