Regeringsbeslut

II 2

2020-10-01
N2020/02355

Näringsdepartementet

Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser
Studentplan 3
831 40 Östersund

Uppdrag att utvärdera effekterna av företagsstödjande insatser
inom regionalfondsprogrammen programperioden 2014–2020

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och
analyser (Tillväxtanalys) att utvärdera effekterna av företagsstödjande
insatser inom de nio regionalfondsprogrammen för tillväxt och sysselsättning
under programperioden 2014–2020. Utvärderingen ska omfatta både
effekterna av respektive program och de sammantagna effekterna av
samtliga program. Tillväxtanalys ska i genomförandet av uppdraget ha en
nära dialog med Tillväxtverket. Uppdraget ska redovisas till regeringen
(Näringsdepartementet) senast den 30 september 2022.
Tillväxtanalys får för uppdragets genomförande använda högst 2 000 000
kronor. Medlen ska belasta anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder
anslagsposten 22 Reg tillväxt.åtg – del till Kammarkollegiet inom
utgiftsområde 19 Regional tillväxt, 1 000 000 kronor för 2020 och 1 000 000
kronor för 2021. Medlen för respektive år betalas ut efter rekvisition ställd
till Kammarkollegiet senast den 30 november 2020 och senast den 30
november 2021. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet,
med kopia till Regeringskansliet (Näringsdepartementet), senast den 30
september 2022. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till
Kammarkollegiet på bankgiro 5052–5781 senast den 30 september 2022.
Rekvisition, redovisning och återbetalning ska hänvisa till diarienumret för
detta beslut.

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Herkulesgatan 17
E-post: n.registrator@regeringskansliet.se

Skälen för regeringens beslut

Enligt EU:s regelverk ska bl.a. programmen inom Europeiska regionala
utvecklingsfonden utvärderas i syfte att förbättra kvaliteten på programmens
utformning och genomförande samt att bedöma deras effektivitet och
verkan (se Europaparlamentets och rådets förordning [EU] nr 1303/2013 av
den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden,
Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av
allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,
Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havsoch fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning [EG] nr
1083/2006).
Det finns ett behov av att utvärdera regionalfondsprogrammens
företagsstödjande insatser genom effektutvärderingar som kopplar samman
nyckeltal från insatser, huvudsakligen avseende deltagande företags
stödbelopp och geografiska hemvist, med befintlig registerbaserad
mikrodata. Denna typ av studier ställer krav på tillgång till mikrodata och
expertkompetens, vilket Tillväxtanalys har. Resultatet av utvärderingen
kommer att utgöra ett kunskapsunderlag för relevanta aktörer i
genomförandet av programmen och ett viktigt stöd för Tillväxtverket som
ansvarig myndighet för förvaltning och utvärdering av programmen.
Eftersom det måste gå viss tid mellan det att insatsen initieras och att
eventuella förändringar i företagens omsättning eller sysselsättning registreras
behöver utvärderingen göras under den senare delen av programperioden
2014–2020.
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På regeringens vägnar
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