Bilaga 2 till regeringsbeslut I 12 den 18 december 2017, dnr N2017/07676/FF, m.fl.
Avrapportering av regionalfondsprogram, gäller även territoriella samarbetsprogram
1. Programperioden 2014–2020
1.1 Tillväxtverket ska senast den 15 april och den 10 oktober 2018 redovisa:
– Beslutade och utbetalda belopp för de åtta regionala programmen, det nationella
programmet och de territoriella samarbetsprogram som förvaltas i Sverige.
Tillväxtverket ska för de åtta regionala programmen, det nationella programmet och de
territoriella samarbetsprogram som förvaltas i Sverige senast den 15 april 2018 redovisa
och analysera, inklusive resultatramverk, följande per program.
– Beslutade och utbetalda EU-medel fördelat på, tematiska mål,
investeringsprioriteringar och kommissionens insatskategorier samt i förekommande
fall Hållbar stadsutveckling.
– Inbetalningar från kommissionen samt en analys utifrån EU:s regelverk om
automatiskt återtagande.
– Mål, förväntade och uppnådda resultat för programmens aktivitetsindikatorer.
– Den beslutade och utbetalade nationella medfinansieringen, fördelat på stat (inkl.
anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder), landsting, kommun och privat sektor.
Myndigheten ska även redovisa de 10 största medfinansiärerna. Detta gäller inte Norra
Periferin och Arktis.
– Prognoser över besluten. Detta gäller enbart de åtta regionala programmen och det
nationella programmet.
– Hur programmen bidrar till de horisontella kriterierna, miljö, jämställdhet och
integration.

1.2 Tillväxtverket ska senast den 15 april och den 10 oktober 2018 redovisa beslutade
respektive utbetalda EU-medel för samtliga territoriella samarbetsprogram som Sverige
deltar i och som inte förvaltas i Sverige.
Tillväxtverket ska dessutom för dessa program senast den 15 april 2018 redovisa och
analysera:
– Inbetalningar från kommissionen.
– Beslutade och utbetalda EU-medel fördelat på kommissionens tematiska mål.
– Mål, förväntade och uppnådda resultat för gemensamma aktivitetsindikatorer om
sådana används.

– Projektverksamheten som genomförs med svenskt deltagande, inklusive antal och
andel svenska leadpartner och projektpartner fördelat på kommissionens tematiska
mål.
1.3 Tillväxtverket ska senast den 15 april 2018 redovisa och analysera genomförandet av
finansiella instrument per riskkapitalfond avseende tilldelade medel, beslut, utbetalningar,
privat finansiering, förfrågningar och branschfördelning.

1.4 Tillväxtverket ska, för aktuella regionala program, till Post- och telestyrelsen redovisa:
– Prognos avseende behovet av bredbandsstöd för ortssammanbindande nät 2018–2019.
– Beslutade och utbetalda EU-medel avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur.
Redovisningen ska avse såväl medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden som
nationell medfinansiering fördelat på offentlig och privat medfinansiering.
Redovisning av första och andra strecksatsen ska ske till Post- och telestyrelsen enligt
deras riktlinjer senast den 2 februari 2018 och av den andra strecksatsen även den
3 september 2018.
En likadan redovisning ska genomföras även under 2019 till Post- och telestyrelsen
enligt deras riktlinjer. Första och andra strecksatsen senast den 1 februari 2019 och den
andra strecksatsen även den 2 september 2019. Prognosen ska då avse behovet för
2019–2020.

