SKÅNE-BLEKINGE

Europeiska regionala
utvecklingsfonden investerar
i tillväxt och sysselsättning
i Skåne-Blekinge 2014–2020

Under perioden – investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka  miljoner kronor för tillväxt och sysselsättning i
Skåne-Blekinge. Programmet omfattar Skåne och Blekinge län.
Detta dokument är en kort introduktion till Skåne-Blekinge-programmet och dess insatsområden.
I programmet som helhet finns ytterligare information. Hela programmet finns att ladda ner på sidorna för Skåne-Blekinge på
eu.tillvaxtverket.se.

Programmet för Skåne–Blekinge
– ett verktyg för regional utveckling

Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 500 miljoner kronor för tillväxt och sysselsättning i
Skåne-Blekinge. Programmet omfattar Skåne och Blekinge län.
Innehållet i programmet är baserat på existerande regionala strategier och
en gemensam socioekonomisk analys av Skåne-Blekinge. Regionens tre
huvudsakliga utmaningar är:
➤ Låg produktivitet
➤ Låg sysselsättningsgrad
➤ Stora inomregionala skillnader

Det regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge 2014–2020 ska
bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning. Programmet
syftar till att stärka företag och entreprenörers kompetens, öka tillgången till
marknadskompletterande riskkapital, minska den regionala energianvändningen samt öka andelen förnybar energi. I programmet är även avsikten
att skapa förutsättningar för att i nästa läge söka investeringsmedel för bredbandsutbyggnad. Programmet ska bidra till hållbar stadsutveckling i Malmö
genom innovativa och entreprenöriella insatser som tillvaratar de resurser
och den utvecklingspotential som finns i staden.
I den socioekonomiska analysen identifieras social inkludering som den
viktigaste tillväxtfrågan för Skåne-Blekinge. För att regionen ska nå en sysselsättningsgrad i paritet med rikets så behöver ytterligare 23 000 personer
komma in på arbetsmarknaden. Social inkludering är därför ett perspektiv
som genomsyrar det regionala strukturfondsprogrammet såväl vad gäller
innehåll som principer för urval.
Genom det regionala utvecklingsansvaret ska Region Skåne och Region
Blekinge bidra till en hållbar tillväxt och utveckling i respektive län. Region
Skåne har ett ansvar för att samordna de regionala utvecklingsfrågorna i
länet och Region Blekinge har det regionala tillväxtansvaret i Blekinge.
Respektive region har utarbetat en utvecklingsstrategi för respektive län.
Projekt i Skåne ska ligga i linje med den regionala utvecklingsstrategin ”Det
öppna Skåne 2030” och projekt i Blekinge ska ligga i linje med ”Blekingestrategin”.
Med utgångspunkt i den internationella innovationsstrategin för Skåne har
initialt tre innovationsområden identifierats utifrån samhällsutmaningar
och valts för fokuserad smart specialisering. Smart specialisering handlar
om att som region på ett systematiskt sätt utveckla sin innovationskapacitet, sitt lärande och sina styrkeområden. Dessa är personlig hälsa, smarta
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hållbara städer samt smarta material. Utöver dessa tre har Blekingestrategin
pekat ut insatsområdet arbetsliv.
Ur ett regionalt perspektiv är det regionala strukturfondsprogrammet för
Skåne-Blekinge ett av flera verktyg för att genomföra de regionala utvecklingsstrategierna.

Programmet för Skåne-Blekinge
– ett verktyg för Europa 2020 – och Östersjöstrategin
Programmet är också ett av flera verktyg för att genomföra Europa
2020-strategin samt målsättningarna i makroregionala strategier. I Europa
2020-strategin används begreppen smart, hållbar och inkluderande tillväxt,
vilka relaterar till de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna
som ligger på regionerna och den regionala tillväxtpolitiken att hantera.
Mer specifikt avses:
➤ Smart tillväxt – en ekonomisk utveckling som baseras på kunskap

och innovation,

➤ Hållbar tillväxt – en resurseffektiv, grön och konkurrenskraftig

ekonomi,

➤ Inkluderande tillväxt – en hög sysselsättning med en social och

territoriell sammanhållning.

Programmet tar även hänsyn till prioriteringarna i EU:s strategi för Östersjöregionen samt bidrar till strategins genomförande. Syftet med EU:s Östersjöstrategi är att möta de gemensamma utmaningar som länderna i Östersjöregionen står inför i dag. Strategin har tre mål: rädda havsmiljön, länka
samman regionen och öka välståndet. De projekt som kommer att drivas
inom det regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge ska ta tillvara resultat från tidigare projekt och samarbeten kopplade till Östersjöstrategins prioriterade områden.

Urvalskriterier för de regionala strukturfondsprogrammen
En projektansökan bedöms utifrån urvalskriterier. Vissa av urvalskriterierna
är obligatoriska och ansökan måste uppfylla alla dessa för att kunna bli godkänd. Meriterande urvalskriterier förekommer också.
Principer för projekturval för respektive insatsområde finns i aktuellt program och ligger även till grund för bedömning av projekt. För mer information se aktuellt operativt programdokument för Skåne-Blekinge-programmet.
I de regionala strukturfondsprogrammen är de obligatoriska urvalskriterierna följande:

Samordning med andra strategier och program
Projekt ska överensstämma med regionala utvecklingsstrategier. Projekt
inom insatsområde 5, med fokus på hållbar stadsutveckling i Malmö, ska
även överensstämma med Malmö stads sektorsövergripande integrerade
plan. Kontakta gärna Region Skåne, Region Blekinge och Malmö stad för
mer information om dessa strategier.
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Överlevnad och långsiktighet
Projektet ska bidra till långsiktiga och positiva effekter i enlighet med programmets mål. Det ska tydligt framgå hur resultaten ska spridas och användas och hur målgruppen kommer att få nytta av och använda resultaten.
Bedömningen av verksamhetens överlevnad och långsiktighet görs utifrån
hur stödmottagaren avser arbeta med spridning och implementering av
projektets resultat och effekter, dess strategiska påverkan samt hur de långsiktiga effekterna av projektet ska bidra till hållbar regional tillväxt och till
målen i Europa 2020-strategin.
Näringslivets medverkan
Projektet ska skapa nytta eller utvecklingsmöjligheter för det regionala/
nationella näringslivet och/eller främja näringslivets medverkan. Det ska
tydligt uppvisas i ansökan att företagen behöver projektet.
Förnyelse och utveckling
Projektet ska vara innovativt, ha innovativa inslag eller bidra till kommersialisering. Projektets verksamhet utgörs till övervägande del av utvecklingseller uppbyggnadsfaser med en tydlig avgränsning mot ordinarie verksamhet/tidigare genomförda strukturfondsprojekt.
Horisontella kriterier
De horisontella kriterierna hållbar utveckling, lika möjligheter och ickediskriminering samt jämställdhet mellan män och kvinnor ska beaktas i
såväl planering som genomförande och uppföljning av projekt. Varje projekt
bedöms utifrån i vilken utsträckning de horisontella kriterierna används
som ett verktyg för att nå projektets mål och resultat. Miniminivån är att
minst två av kriterierna används delvis som verktyg för att nå projektets mål
och resultat. Detta krävs för att projektet ska kunna lämnas vidare för prioritering och eventuellt beslut om stöd. Det innebär att minst två av nedanstående tre punktsatser ska vara uppfyllda för minst två av de horisontella
kriterierna.
➤ I projektets bakgrunds- och projektbeskrivning finns en redogörelse för

hur det horisontella kriteriet används som verktyg/medel för att nå projektets syfte och mål.

➤ Projektets aktiviteter och kostnader visar tydligt hur det horisontella

kriteriet ska användas som verktyg i genomförandet.

➤ I uppföljningen av projektet planerar projektägaren att visa hur det hori-

sontella kriteriet använts som verktyg för att nå projektets målsättningar
samt visa vilka resultat som har uppnåtts.

Meriterande urvalskriterier
Samverkan
Projektet bidrar till ökad samverkan mellan aktörer inom eller över programområdesgränser och/eller innehåller sektoröverskridande samverkansinslag. Projektet ska medfinansieras av någon fler än sökande själv.
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EU:s strategi för Östersjöregionen
Projektet bidrar till genomförandet av handlingsplanen för EUs strategi för
Östersjöregionen. Konkreta samarbeten med andra aktörer inom makroregionen bedöms som positivt.
Privat medfinansiering
Projektet har medfinansiering från det privata näringslivet. Det kan innefatta kontanter eller annat än pengar från privata organisationer eller privata
företag som drivs på kommersiell basis.

Programmets syfte och inriktning
Programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden i Skåne-Blekinge
ska bidra till att uppfylla Europeiska unionens strategi för smart och hållbar
tillväxt för alla och till att uppnå ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.

Insatsområden
Programmet består av fem insatsområden:
1. Smart tillväxt – innovation
2. Smart tillväxt – små och medelstora företag
3. Hållbar tillväxt – koldioxidsnål ekonomi
4. Inkluderande tillväxt – bredband
5. Hållbar stadsutveckling
För respektive insatsområde finns tematiska mål, investeringsprioriteringar
och specifika mål. Tematiska mål och investeringsprioriteringar är förordningsstyrda1 och de är utvalda av Region Skåne och Region Blekinge, som
sedan formulerat specifika mål.
Det kan finnas flera investeringsprioriteringar och specifika mål i ett insatsområde.
Målen:
EU  och
Östersjöstrategin

Programmets övergripande mål:

Insatsområde 1:
Investeringsprioritering a
Specifikt mål

Insatsområde 2:
Investeringsprioritering a
Specifikt mål 
Specifikt mål 

Insatsområde 3:
Investeringsprioritering b
Specifikt mål

Investeringsprioritering b
Specifikt mål

Investeringsprioritering d
Specifikt mål

Investeringsprioritering c
Specifikt mål
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Insatsområde 4:
Investeringsprioritering a
Specifikt mål

Insatsområde 5:
Investeringsprioritering b
Specifikt mål

Investeringsprioritering a
Specifikt mål

Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013. Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
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Fördelning ur fonden per insatsområden
Under perioden 2014-2020 investerar Europeiska regionala utvecklings
fonden cirka 500 miljoner kronor för tillväxt och sysselsättning i SkåneBlekinge.
➤ 17 procent av medlen är avsatta till insatsområde 1 – Smart tillväxt –

innovation

➤ 36 procent av medlen är avsatta till insatsområde 2 – Smart tillväxt –

små och medelstora företag

➤ 15 procent är avsatta till insatsområde 3 – Hållbar tillväxt – koldioxid

snål ekonomi

➤ 10 procent är avsatta till insatsområde 4 – Inkluderande tillväxt –

bredband

➤ 18 procent är avsatta till insatsområde 5 – Hållbar stadsutveckling
➤ 4 procent är avsatta till tekniskt stöd - som ska leda till att programmet

genomförs ändamålsenligt, rättssäkert och effektivt samt bidrar till att
programmets mål nås inom övriga insatsområden

Utlysningsomgångar sker löpande
Under programperioden kommer förvaltande myndighet, Tillväxtverket, ha
utlysningsomgångar med olika inriktningar. Under dessa kommer det vara
möjligt att söka medel ur programmet.

Medfinansiering
Skåne-Blekinge-programmet kan finansiera max 50 % av en insats. Resterande medel kan komma från både offentlig och privat sektor.
Genom att delta i projekt med regionalfondsfinansiering kan Skåne-Blekinges företag gemensamt utvecklas, skapa innovation och stärka sina marknadspositioner. Erfarenheten från det regionala strukturfondsprogrammet
för 2007–2013 är att enskilda företagares största mervärde från projekten
är just de nätverk med andra företag som bildats. Som deltagare i projekt
får företagen del av projektens insatser utan att bära ansvaret för projekt
ägarskapet med de administrativa och likvida krav som ett projektägarskap
medför.
Privat medfinansiering är önskvärd inom alla insatsområden.
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INSATSOMRÅDE 1:

Smart tillväxt – innovation

Innovationsarbetet i Skåne-Blekinge utgår från de utpekade innovationsområdena: personlig hälsa, smarta hållbara städer, smarta material och arbetsliv. Utifrån dessa områden försöker regionen möta den svaga produktivitet
och låga sysselsättningsgrad som i den socioekonomiska analysen pekas ut
som två av regionens huvudsakliga utmaningar.
Regionen befinner sig i en omställningsprocess där stora FoU-tunga arbetsställen har avvecklats, medan andra har fått nya ägare med mindre lokal
förankring till regionen och Sverige. Skåne-Blekinge har en hög andel FoUsatsningar i relation till BNP, men står nu inför utmaningen att bibehålla
denna position med en betydligt större bas av små och mellanstora företag
istället för ett fåtal FoU-tunga storföretag. Detta kräver en ökad samverkan
mellan olika aktörer inom innovationsinfrastrukturen: företag av olika storlekar, akademi och politik. Det behövs ett starkt etablerat regionalt ledarskap som driver innovationsfrågor.

Investeringsprioritering 1
Att förbättra forsknings- och innovationsinfrastrukturen och kapaciteten att
utveckla spetskompetens inom forskning och innovation samt främja kompetenscentrum, särskilt sådana som är av europeiskt intresse.

Specifikt mål
Ökad samverkan för en hållbar innovationsinfrastruktur som levererar
resultat.

Målgrupper
➤ Regionala och kommunala aktörer
➤ Innovationsinfrastrukturen inkl. universitet/högskolor
➤ Privata företag och organisationer
➤ Idéburen sektor
➤ Entreprenörer
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Exempelaktiviteter
Exempel på aktiviteter som kan stödjas för att nå det specifika målet inom
investeringsprioriteringen:
➤ Satsningar som stärker, effektiviserar och utvecklar innovationsinfra-

strukturen i syfte att nå fler och bättre tillgodose behov och efterfrågan
från en mångfald av företag och entreprenörer, både män och kvinnor.

➤ Satsningar för att utveckla regionala styrkeområden och strategiska

innovationsområden som identifierats i strategier.

➤ Satsningar för att utveckla institut för utbyte mellan näringsliv och

forskning, särskilt inom strategiska innovationsområden utifrån
samhällsutmaningar och områden av EU-intresse.

➤ Satsningar för att skapa hållbar samverkan mellan näringsliv och univer-

sitet och högskolor.

➤ Satsningar för att utveckla samarbete mellan entreprenörer och forskare.
➤ Satsningar som sammanlänkar entreprenörskaps- och innovationsinsatser.
➤ Satsningar för att skapa kunskapsnoder i områden med låg utbildningsnivå.
➤ Satsningar för att utveckla arenor för innovation och ökad samverkan

mellan parter i innovationskedjan.

➤ Satsningar för utmaningsdriven innovation som stärker både region och

näringsliv.

➤ Satsningar för att utveckla kluster mot öppna innovationsarenor.
➤ Satsningar för att ta tillvara forskningsresultat för kommersialisering.
➤ Satsningar för samverkan inom och mellan innovationsmiljöer där före-

tag och forskningsaktörer möts.

➤ Stötta och stärka satsningar där tvärvetenskapliga team av studenter

arbetar med att ta fram lösningar på näringslivets behov.

➤ Satsningar för att stärka tillväxtmotorernas och de regionala kärnornas

roll i innovationsinfrastrukturen.

➤ Satsningar för att stärka internationalisering inom området för att bidra

till genomförande av EU:s strategi för Östersjöregionen.

Resultatindikatorer visar i vilken grad ett helt program har bidragit till förändring. Resultatindikatorer mäts inte i de enskilda projekten, eftersom de
är till för att mäta resultatet i hela regionen.

Resultatindikator
Andel företag (10–249
anställda) som samarbetar i
sin innovationsverksamhet

Mätenhet

Utgångsvärde

Utgångsår

Målvärde
(2023)

Procent

43,11

2010

50,00

Datakälla
Statistiska centralbyrån,
rapporten ”Regional
innovationsstatistik i Sverige”
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Rapporterings
frekvens

Vartannat år

Aktivitetsindikatorer mäter utfallet av de aktiviteter ett projekt genomför för att nå målen i Europa 2020-strategin. Varje enskilt projekts utfall för
aktivitetsindikatorerna summeras sedan till programmets totala utfall.

Mätenhet

Målvärde (2023)
Totalt

Datakälla

Rapporterings
frekvens

Produktiv investering: Antal företag
som får stöd

Företag

1 000,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Produktiv investering:
Sysselsättningssökning i företag som
får stöd

Heltidsekvivalenter

300,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Företag

250,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Forskning, innovation: Privat
investering som matchar offentligt
stöd till innovations- eller FoUprojekt

Euro

168 000,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Forskning, innovation: Antal företag
som får stöd för att introducera för
företaget nya produkter

Företag

1 000,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Andel företag som upplever
nytta av tjänster från
innovationsstödssystemet

Procent

70,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Aktivitetsindikator

Forskning, innovation: Antal
företag som samarbetar med
forskningsinstitutioner

Investeringsprioritering 2
Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och
utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och
utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av
investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja
teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av
teknik för allmänna ändamål.

Specifikt mål
Ökad regional innovationsförmåga med fokus på regionens strategiska
områden.

Målgrupper
➤ Regionala och kommunala aktörer
➤ Innovationsinfrastrukturen inkl. universitet/högskolor
➤ Privata företag och organisationer
➤ Idéburen sektor
➤ Entreprenörer
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Exempelaktiviteter
Regionen behöver effektivisera och utveckla en hållbar innovationsinfrastruktur för att skapa bästa förutsättningar för innovation utifrån smart
specialisering och excellens. Små och medelstora företag (SMF) i regionen behöver ett ökat samarbete med universitet och högskolor samt forskningstunga miljöer. Aktiviteter ska syfta till att initiera och testa nya modeller, processer och metoder för att utveckla strukturella samarbeten där
innovation är målsättning. Gemensamma krafter och fortsatt starkt regionalt ledarskap behövs för att möjliggöra samarbeten och långsiktigt hållbara lösningar och innovationer. Nya lösningar behövs exempelvis på
utmaningar avseende bland annat demografisk förändring, ökade krav på
hälso- och sjukvårdssystem, hållbar råvaruförsörjning, miljö och klimat
samt hållbar tillgång till energi och transporter. Miljödriven näringslivsutveckling behöver därför stimuleras.

Exempel på aktiviteter som kan stödjas för att nå det specifika målet inom
investeringsprioriteringen:
Samhällsutmaningsdriven innovation
➤ Samhällsutmaningar och områden där gemensamma krafter i samverkan kan skapa innovation som löser samhällsutmaningar och där samtliga parter kan bidra till och använda det slutliga resultatet.
➤ Utveckla strategiska prioriterade innovationsområden och innovationer

där samhällsutmaningar är centrala.

➤ Satsningar som främjar socialt entreprenörskap, d.v.s. projekt som med

affärsmässiga metoder stödjer innovativa lösningar på samhällsproblem
som inkluderar flera parter.

➤ Utveckla det offentligas roll som beställare och drivmotor för innovation

genom innovationsupphandling.

➤ Stärkt samarbete/partnerskap mellan den offentliga, privata och idé-

burna sektorn utifrån prioriterade strategiska områden för innovation
eller samhällsutmaningar.

➤ Satsningar för att utveckla metoder och processer för att lösa samhälls-

utmaningar där jämställd tillväxt samt social inkludering är i fokus.

➤ Satsningar för att undanröja strukturella hinder för att lösa samhällsut-

maningar och möjliggöra sociala innovationer.

➤ Utveckla modeller och genomföra satsningar för att skapa efterfråge-

styrd innovation.

➤ Utveckla miljödriven innovation för att lösa samhällsutmaningar.
➤ Satsningar som utvecklar smart specialisering för hållbar tillväxt.
➤ Satsningar som utvecklar strukturer, plattformar och strukturella verk-

tyg som stärker kompetensförsörjningen.
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Samarbete för snabbare kommersialisering
➤ Nya former av samverkan krävs för att stärka näringslivets möjligheter
och förmåga till att smart och snabbare arbeta för att nå nya målgrupper
och marknader samt skapa innovationer.
➤ Utveckla nya och etablerade former av användande av kunskap samt

kunskaps- och tekniköverföring som leder till kommersialisering.

➤ Satsningar för att skapa snabbare innovationsprocesser med flera parter

och kompetenser.

➤ Satsningar för att stärka det regionala näringslivets möjligheter att

använda forskningsinfrastruktur likt ESS och MAX IV.

➤ Främja modeller, kunskap och metoder för behovsstyrd och marknads-

nära utveckling och innovation.

➤ Satsningar som möjliggör värdeskapande relationer internationellt för

näringslivets behov av nya marknader och kapacitet till innovation, särskilt inom prioriterade strategiska innovationsområden.

➤ Satsningar som stärker näringslivets relationer och samverkan med kun-

skapsintensiva miljöer för snabbare kommersialisering.

➤ Satsningar för att utveckla nya modeller för att nå nya marknader

genom en jämlik- och jämställdhetsintegrering.

Stärka näringslivets innovations- och konkurrenskraft
➤ Näringslivets förmåga till internationell innovations- och konkurrenskraft är avgörande för samhällets utveckling. Ett starkt växande näringsliv i hela regionen med kunskap och kompetens är viktigt.
➤ Satsningar för att utveckla modeller för hållbar och innovationsoriente-

rad produkt- och processutveckling.

➤ Satsningar som utvecklar näringslivets omställningsförmåga med hän-

syn till inomregionala skillnader.

➤ Satsningar för att utveckla olika typer av systemlösningar som kan vara

kommersialiserbara internationellt.

➤ Satsningar för att möjliggöra innovation inom näringslivet genom tillva-

ratagandet av tillgänglig internationell kompetens.

➤ Satsningar för att stärka konkurrens och innovationsförmåga genom ett

tillvaratagande av spetskompetens hos personer med funktionsnedsättning.

➤ Satsningar för att stärka näringslivets konkurrens- och innovationskraft

med koppling till investeringar som till exempel ESS och MAX IV.

➤ Satsningar för att arbeta med innovationsupphandling som främjar före-

tagande och nya lösningar som kan hitta nya marknader och kunder.

➤ Stödja kapaciteten för SMF att delta i tillväxt- och innovationsprocesser.
➤ Medfinansiering av företagsstöd via godkända nationella stödförord-

ningar i syfte att stimulera till innovations- och konkurrenskraft.

➤ Satsningar som utvecklar strukturer, plattformar och strukturella verk-

tyg som stärker kompetensförsörjningen.
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Ökad internationalisering
➤ Regionen behöver stärka relationer och kontakter som kan utveckla förmågan att arbeta på internationella marknader och hitta relevanta samarbetsparter inom regionens prioriterade innovationsområden.
➤ Skapa internationella partnerskap och konkreta satsningar i Östersjö-

området.

➤ Möjliggöra aktivt deltagande i EU-initiativ och program till exempel

KIC (Knowledge Innovation Communities), Horisont 2020, Flagship
FETs samt Europeiska innovationspartnerskap (EIP).

Resultatindikatorer visar i vilken grad ett helt program har bidragit till förändring. Resultatindikatorer mäts inte i de enskilda projekten, eftersom de
är till för att mäta resultatet i hela regionen.

Resultatindikator

Mätenhet

Utgångsvärde

Utgångsår

Målvärde
(2023)

Företagens utgifter för egen FoUverksamhet, 10–249 anställda

Utgifter i
genomsnitt,
MSEK

2,68

2010

2,81

SCB:s undersökning
”FoU i företag”
(regional fördelning)

Vartannat år

60,00

Statistiska
centralbyrån,
rapporten ”Regional
innovationsstatistik i
Sverige”

Vartannat år

Andel företag (10–249 anställda)
med innovationsverksamhet
(produkt-, process-, organisatorisk-,
marknadsföring)

Procent

58,23

2010

Datakälla

Rapporterings
frekvens

Aktivitetsindikatorer mäter utfallet av de aktiviteter ett projekt genomför för att nå målen i Europa 2020-strategin. Varje enskilt projekts utfall för
aktivitetsindikatorerna summeras sedan till programmets totala utfall.

Mätenhet

Målvärde (2023)
Totalt

Datakälla

Rapporterings
frekvens

Företag

500,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Heltidsekvivalenter

150,000

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Företag

300,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Forskning, innovation: Privat
investering som matchar offentligt
stöd till innovations- eller FoUprojekt

Euro

350 000,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Forskning, innovation: Antal företag
som får stöd för att introducera för
marknaden nya produkter

Företag

500,00

Förvaltande myndighets datasystem

Andel företag som upplever
nytta av tjänster från
innovationsstödssystemet

Procent

70,00

Förvaltande myndighets datasystem

Aktivitetsindikator
Produktiv investering: Antal företag
som får stöd
Produktiv investering:
Sysselsättningssökning i företag
som får stöd
Forskning, innovation: Antal
företag som samarbetar med
forskningsinstitutioner
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Löpande

Löpande

INSATSOMRÅDE 2:

Smart tillväxt –
små och medelstora företag
Två av de övergripande utmaningarna för Skåne och Blekinge är låg produktivitet och låg sysselsättningsgrad. Regionen behöver ökade insatser för
att stärka det breda näringslivet där den stora delen av sysselsättningen finns
och främja entreprenörskap, framför allt riktat mot företag med goda tillväxtförutsättningar. Det krävs insatser för att stärka förnyelsen av det regionala näringslivet, både genom att stärka kunskapsinnehåll och innovationsförmåga i befintliga branscher och genom att stärka entreprenörskap och
främja strukturomvandling. Åtgärder behöver vidtas för en hållbar tillväxt i
hela regionen. Etableringen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV
innebär en stor möjlighet för regionens företag, inte bara som mottagare av
innovationer framtagna med hjälp av forskningsanläggningarna, utan även
som leverantörer av varor och tjänster till anläggningarna.

Investeringsprioritering 1
Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska
utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, inklusive
genom företagskuvöser.

Specifikt mål 1
Stärkt entreprenörskap och företagande.

Målgrupper
➤ Regionala och kommunala aktörer
➤ Innovationsinfrastrukturen inkl. universitet/högskolor
➤ Privata företag och organisationer
➤ Idéburen sektor
➤ Entreprenörer

Exempelaktiviteter
Exempel på aktiviteter som kan stödjas för att nå det specifika målet inom
investeringsprioriteringen:
Stärka det entreprenöriella förhållningssättet
➤ För att stödja utvecklingen av ett entreprenöriellt förhållningssätt är det
nödvändigt att redan från tidig ålder stimulera entreprenörskap genom
att arbeta med attityder och uppfattningar bland annat inom utbildningssystemet men även genom att generellt öka kunskapen om entreprenörskapets betydelse för hållbar tillväxt.
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➤ Insatser för att utveckla och stärka aktörsystemet för entreprenörskap

kopplat till utbildningssystemet.

➤ Initiativ som syftar till att fler, såväl kvinnor som män, vill bli entrepre-

nörer.

➤ Insatser för att stärka högskolor och universitets arbete med entrepre-

nörskap.

➤ Insatser för att öka förståelse/kunskap om entreprenörskapets betydelse

för hållbar tillväxt och utveckling.

Stärka entreprenörer
➤ Entreprenörens behov av stöd i form av exempelvis information, rådgivning, coachning och finansiering varierar över tid och omfattning
alltifrån idéutvecklingsstadiet till olika faser i ett företags utveckling.
Behovet av stöd varierar också beroende på den tjänst eller produkt som
håller på att utvecklas, samt inom vilken bransch man verkar.
➤ Insatser som stödjer entreprenören/nyföretagaren i hela processen från

idéutveckling, marknadsetablering och företagsutveckling.

➤ Initiativ som stärker och utvecklar entreprenöriellt ledarskap.
➤ Initiativ som syftar till att stärka entreprenörer – såväl kvinnor som män

- och ta tillvara entreprenörskapet oberoende av entreprenörens etniska,
och kulturella bakgrund.

➤ Modeller för att stimulera och stötta entreprenörskap och entreprenörer

inom såväl privat, offentlig, akademisk som idéburen sektor.

➤ Skapande och utveckling av lokala mötesplatser för entreprenörer och

inkubationsmiljöer för nya och/eller mindre företag.

➤ Initiativ för att stödja samhällsentreprenörer och utveckling av sociala,

samhällsutmaningsdrivna innovationer.

➤ Initiativ som sammanlänkar entreprenörskaps- och innovationsinsatser.
➤ Modeller som syftar till att effektivisera stödstrukturen för målgruppen

entreprenörer.

➤ Satsningar för att stärka internationalisering inom området för att bidra

till genomförande av EU:s strategi för Östersjöregionen.

Attrahera nya entreprenörer
➤ Initiativ som syftar till att fler väljer att utöva sitt entreprenörskap i
Skåne-Blekinge.
➤ Initiativ som verkar för att entreprenörer och deras idéer visas upp och

syns.
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Resultatindikatorer visar i vilken grad ett helt program har bidragit till förändring. Resultatindikatorer mäts inte i de enskilda projekten, eftersom de
är till för att mäta resultatet i hela regionen.

Resultatindikator
SMF med 0–249 anställda per
1000 invånare, medelbefolkning
(16–64 år)

Mätenhet

Utgångsvärde

Utgångsår

Målvärde
(2023)

SMF

168,50

2013

187,40

Datakälla
Statistiska
centralbyrån,
Företagens ekonomi

Rapporterings
frekvens

Vartannat år

Aktivitetsindikatorer är gemensamma för båda specifika mål i insatsområde 2, se tabell nedan.

Specifikt mål 2
Fler nya företag med tillväxtpotential.

Exempelaktiviteter
Exempel på aktiviteter som kan stödjas för att nå det specifika målet inom
investeringsprioriteringen:
Nya företag med tillväxtpotential
➤ Aktiviteter som kan stödjas ska bidra till skapandet av nya företag
genom att stödja företagens kapitalförsörjning där marknaden inte fungerar tillfredsställande. Direktinvesteringar tillsammans med privat kapital främst i tidiga utvecklingsskeden och vid kommersialisering av innovativa affärsidéer.
➤ Satsningar som utvecklar befintliga modeller samt kompletterande

finansieringslösningar för SMF utifrån regionens förutsättningar.

➤ Satsningar för finansiering av affärsidéer i tidigt skede.
➤ Satsningar för att öka det regionala utbudet av ägarkapital.
➤ Satsningar för att utveckla privata finansieringslösningar för sociala

investeringar till exempel via offentlig/privata partnerskap.

➤ Satsningar för utveckling av former och modeller för investeringsmöj-

ligheter som bidrar till kortare ledtider.

➤ Stödja modeller för mikrofinansiering för att främja socialt företagande

och sociala innovationer.

➤ Stödja modeller för gräsrotsfinansiering (crowdfunding) dvs. ett sätt att

samla ihop startkapital och finansiera projekt/idéer via ett stort antal
finansiärer.

➤ Satsningar som förbereder SMF för att kunna få tillgång till riskkapital

via andra EU-finansierade program såsom COSME.
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Resultatindikatorer visar i vilken grad ett helt program har bidragit till förändring. Resultatindikatorer mäts inte i de enskilda projekten, eftersom de
är till för att mäta resultatet i hela regionen.

Resultatindikator
Företag med årlig tillväxttakt
(omsättning) med minst 10 % under
tre år där företaget hade minst 3
anställda i början av mätperioden

Mätenhet

Utgångsvärde

Utgångsår

Målvärde
(2023)

Antal

475,00

2012

510,00

Datakälla
Statistiska
centralbyrån,
Företagens ekonomi

Rapporterings
frekvens

Vartannat år

Aktivitetsindikatorer mäter utfallet av de aktiviteter ett projekt genomför för att nå målen i Europa 2020-strategin. Varje enskilt projekts utfall för
aktivitetsindikatorerna summeras sedan till programmets totala utfall.
Gemensamma aktivitetsindikatorer för båda specifika mål i investeringsprioritering 1 i insatsområde 2:

Mätenhet

Målvärde (2023)
Totalt

Datakälla

Rapporteringsfrekvens

Produktiv investering: Antal företag
som får stöd

Företag

1 036,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Produktiv investering: Antal företag
som får annat ekonomiskt stöd än
bidrag

Företag

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Produktiv investering: Antal företag
som får annat stöd än ekonomiskt

Företag

1 000,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Produktiv investering: Privata
investeringar som matchar offentligt
stöd till små och medelstora företag
(annat än bidrag)

Euro

20 008 000,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Produktiv investering:
Sysselsättningssökning i företag som
får stöd

Heltidsekvivalenter

300,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Aktivitetsindikator

36,00

Investeringsprioritering 2
Stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på
regionala, nationella och internationella marknader och ägna sig åt innovationsprocesser.

Specifikt mål
Ökad tillväxt i befintliga små och medelstora företag.

Målgrupper
➤ Regionala och kommunala aktörer
➤ Innovationsinfrastrukturen inkl. universitet/högskolor
➤ Privata företag och organisationer
➤ Idéburen sektor
➤ Entreprenörer
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Exempelaktiviteter
Exempel på aktiviteter som kan stödjas för att nå det specifika målet inom
investeringsprioriteringen:
➤ Programmet avser att utveckla små och medelstora företags förmåga att

ta till sig kunskap och nya affärsmodeller som bidrar till att stärka deras
konkurrenskraft och internationalisering. Aktiviteter som sätter mångfaldhet i fokus, främjar kvinnors företagande och bidrar till en mer jämställd och socialt inkluderande tillväxt är viktiga.

➤ Satsningar som konkret stärker SMFs internationaliseringsgrad och

kapacitet att växa internationellt.

➤ Satsningar riktade till små och medelstora företag som stödjer deras

möjligheter att växa, effektiviseras och utvecklas.

➤ Satsningar/modeller för att mäkla forskning och kunskap mellan privat

sektor och akademi. Exempelvis forum, nätverk, mäklarfunktioner och
uppsökande verksamhet.

➤ Etableringar av mötesplatser för möten och samverkan mellan företag,

aktörer och branscher.

➤ Satsningar som stärker SMFs möjligheter att leverera varor och tjänster

till större investeringar till exempel MAX IV, ESS, Fehmarn Bält.

➤ Satsningar som stärker SMFs vilja och förmåga att växa och bidra till

miljödriven och hållbar tillväxt.

➤ Insatser som bidrar till fler snabbväxande företag.
➤ Insatser som syftar till företagsutveckling exempelvis genom mentor-

skap, coachning och praktik.

➤ Modeller som syftar till att effektivisera stödsystemet för målgruppen

SMF i tillväxtfas.

➤ Satsningar som kompetensutvecklar SMF inom till exempel export-,

sälj-, produkt-, process- och marknadsutveckling.

➤ Satsningar för att utveckla hållbara affärsmodeller som svarar på miljö-

utmaningar och nya lösningar med minimal miljöpåverkan.

➤ Stödja kapaciteten för SMF att delta i tillväxt- och innovationsprocesser,

särskilt inom prioriterade områden.

➤ Insatser som ökar mångfalden bland företagare och främjar olika affärs-

modeller och företagsformer.

➤ Satsningar för att utveckla företagsnätverk och internationella partners.
➤ Satsningar för att stärka företags deltagande i nationella program och

EU-program för konkurrenskraft och hållbar tillväxt.

➤ Medfinansiering av företagsstöd via godkända nationella stödförord-

ningar i syfte att stimulera investering i affärsutveckling, marknadsutveckling, produktutveckling, kompetensutveckling, globalisering och
koppling till FoU.

➤ Satsningar för att stärka internationalisering inom området för att bidra

till genomförande av EU:s strategi för Östersjöregionen.
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Resultatindikatorer visar i vilken grad ett helt program har bidragit till förändring. Resultatindikatorer mäts inte i de enskilda projekten, eftersom de
är till för att mäta resultatet i hela regionen.

Mätenhet

Utgångsvärde

Utgångsår

Målvärde
(2023)

Förädlingsvärde,
MSEK

71 723,00

2011

85 000,00

Statistiska
centralbyrån,
Företagens ekonomi

Vartannat år

Antal anställda
omräknat till
heltidstjänster

117 052,00

2011

125 000,00

Statistiska
centralbyrån,
Företagens ekonomi

Vartannat år

Procent

2,80

2013

3,00

Statistiska
centralbyrån,
Företagens ekonomi

Vartannat år

Resultatindikator
Förädlingsvärde i SMF

Sysselsättning i SMF

Andel SMF med 0–249
anställda som bedriver export

Datakälla

Rapporteringsfrekvens

Aktivitetsindikatorer mäter utfallet av de aktiviteter ett projekt genomför för att nå målen i Europa 2020-strategin. Varje enskilt projekts utfall för
aktivitetsindikatorerna summeras sedan till programmets totala utfall.

Mätenhet

Målvärde (2023)
Totalt

Datakälla

Rapporteringsfrekvens

Produktiv investering: Antal företag
som får stöd

Företag

2 000,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Produktiv investering: Antal företag
som får annat stöd än ekonomiskt

Företag

2 000,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Heltidsekvivalenter

700,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Aktivitetsindikator

Produktiv investering:
Sysselsättningssökning i företag
som får stöd
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INSATSOMRÅDE 3:

Hållbar tillväxt –
koldioxidsnål ekonomi
Två av huvudutmaningarna för Skåne-Blekinge är låg produktivitet och låg
sysselsättningsgrad. Avgörande för insatserna för att öka produktiviteten
och därmed konkurrenskraften är att de genomförs på ett sätt som samtidigt
bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser. Det ekologiskt hållbara kan
också erbjuda en möjlighet till ökad konkurrenskraft. Fortsatt hög miljöpåverkan av många energikällor och stora globala energiprisvariationer som
påverkar svensk och europeisk konkurrenskraft gör energieffektiviseringar
till viktiga instrument för att uppnå hållbar tillväxt. Att effektivisera energianvändningen är ett kostnadseffektivt sätt att minska utsläppen, trygga
energiförsörjningen, hålla nere energikostnaderna och samtidigt bibehålla
eller förstärka konkurrenskraften.

Investeringsprioritering 1
Att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag.

Specifikt mål
Minskad klimatpåverkan genom att företagen ökar sin användning av för
nybar energi samtidigt som deras energianvändning blir effektivare.

Målgrupper
➤ Privata företag och organisationer
➤ Innovationsinfrastrukturen inkl. universitet/högskolor
➤ Regionala och lokala branschorganisationer
➤ Myndigheter

Exempelaktiviteter
Aktiviteter som kan stödjas är projekt som tar fram affärsmodeller för hur
samhällsnyttiga investeringar i energieffektivisering (med en för lång återbetalningstid ur en företagsekonomisk synvinkel) ska kunna implementeras
med gemensamma satsningar. Projekt som utvecklar, testar och demonstrerar nyskapande koldioxidsnål teknologi/lösningar/produkter i egen verksamhet eller i kundledet är viktiga liksom sådana som bidrar till att skapa
medvetande, kunskap och erfarenhetsutbyte hos konsumenter.
Företagens klimatpåverkan kan minskas genom att företag eller kluster driver projekt som handlar om energieffektivisering av de egna fastighetsbestånden och som tar fram planer och föreslår strategier m.m. för att ställa
om avfallshantering och inköp genom resurseffektivisering, återbruk och
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återvinning. De kan också stödjas för att ta fram modeller för utveckling av
koldioxidsnåla logistiksystem som inkluderar planer för en sammankopplad och standardiserad energiförsörjning till transportsektorn och gemensamma företagsplaner som ökar andelen koldioxidsnåla tjänsteresor. I samband med logistikproblematiken kan också projekt om hur man bygger
energieffektiva produktions- och distributionssystem för lokalproducerade
varor stödjas. Projekt ska utveckla och skapa erfarenhetsutbyte.

Exempel på aktiviteter som kan stödjas för att nå det specifika målet inom
investeringsprioriteringen:
➤ Satsningar som skapar fler arbetstillfällen inom energiteknikbranschen
och i övrigt inom området koldioxidsnål ekonomi.
➤ Satsningar som utvecklar, testar och demonstrerar nyskapande koldiox-

idsnål teknologi/ lösningar/ produkter i egen verksamhet eller i kundledet.

➤ Insatser som bidrar till att skapa medvetande, kunskap och erfarenhets-

utbyte hos konsumenterna/ kunderna om system och modeller för att
minska energiförbrukning samt återanvända, utnyttja och återvinna
resurser.

➤ Satsningar som utvecklar koldioxidsnåla logistiksystem och en sam-

mankopplad och standardiserad energiförsörjning till transportsektorn.

➤ Insatser för att utveckla lokala energieffektiva produktions- och distri-

butionssystem för varor.

➤ Insatser för energieffektivisering av fastighetsbestånd.
➤ Insatser som utvecklar och skapar erfarenhetsutbyte om ovanstående.
➤ Medfinansiering av företagsstöd via godkända nationella stödförord-

ningar i syfte att stimulera till energieffektivisering och användning av
förnybar energi.

➤ Satsningar för att stärka internationalisering inom området för att bidra

till genomförande av EU:s strategi för Östersjöregionen.

Resultatindikatorer visar i vilken grad ett helt program har bidragit till förändring. Resultatindikatorer mäts inte i de enskilda projekten, eftersom de
är till för att mäta resultatet i hela regionen.

Resultatindikator

Mätenhet

Utgångsvärde

Utgångsår

Målvärde
(2023)

Slutlig energianvändning per
förädlingsvärde för små- och
medelstora industriföretag

MW
timmar/
miljon kr

63,20

2010

59,10

Datakälla
Statistiska
centralbyrån (SCB)
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Rapporterings
frekvens

Vartannat år

Aktivitetsindikatorer mäter utfallet av de aktiviteter ett projekt genomför för att nå målen i Europa 2020-strategin. Varje enskilt projekts utfall för
aktivitetsindikatorerna summeras sedan till programmets totala utfall.

Mätenhet

Målvärde (2023)

Datakälla

Rapporterings
frekvens

Produktiv investering: Antal företag
som får stöd

Företag

300,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Produktiv investering: Antal företag
som får annat stöd än ekonomiskt

Företag

300,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Minskad energiförbrukning hos
projektmedverkande företag och
organisationer

Procent

10,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Användning av förnybar energi hos
projektmedverkade företag och
organisationer

Procent
ökning

10,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Aktivitetsindikator

Investeringsprioritering 2
Att stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, även i offentliga byggnader och
inom bostadssektorn.

Specifikt mål
Minskad klimatpåverkan genom att offentlig sektor och bostadssektorn ökar
sin användning av förnybar energi samtidigt som deras energianvändning
blir effektivare.

Målgrupper
➤ Regionala och kommunala aktörer
➤ Myndigheter
➤ Regionala och lokala branschorganisationer
➤ (Sam)kommunala fastighetsbolag och renhållningsbolag
➤ Utvecklingsstiftelser och – institut
➤ Idéburen sektor

Exempelaktiviteter
Exempel på aktiviteter som kan stödjas för att nå det specifika målet inom
investeringsprioriteringen:
➤ Insatser som utvecklar kommunal och regional energiplanering, inklu-

derat utveckling av styrmedel.

➤ Insatser för att utveckla system och modeller för att återanvända,

utnyttja och återvinna resurser, inklusive överskottsenergi.
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➤ Satsningar som bidrar till att fler produkter hyrs/leasas ut och är kon-

struerade för längre användning, återanvändning, isärtagning och renovering.

➤ Satsningar som bidrar till effektivare och smartare lagring av energi.
➤ Insatser som bidrar till att skapa medvetande, kunskap och erfarenhets-

utbyte hos medborgare/konsumenter om system och modeller för att
minska energiförbrukning samt att återanvända, utnyttja och återvinna
resurser.

➤ Satsningar som ökar den offentliga sektorns förmåga att ställa klimat-

och energikrav vid upphandling.

➤ Insatser som ökar andelen resor gjorda med förnybar energi som driv-

medel.

➤ Utveckling av innovativa koldioxidsnåla persontransportlösningar.
➤ Insatser som knyter samman regionen genom effektivare transportsys-

tem och kollektivtrafik.

➤ Utveckla hållbara transportlösningar i städer.
➤ Insatser som bidrar till att fler koldioxidsnåla godstransporter utförs via

järnväg och sjöfart.

➤ Utveckling av nya attityd- och beteendepåverkande åtgärder inom tra-

fikplaneringen som används för att öka det hållbara resandet i samhället.

➤ Flödesanalyser för att utveckla effektivare transportsystem som bidrar

till lägre koldioxidutsläpp från transportnätet.

➤ Främja innovativa markanvisningsmodeller med längre negativ miljö

påverkan.

➤ Utveckling av koldioxidsnåla logistiksystem.
➤ Satsningar som bidrar till energieffektivisering av fastighetsbestånd inkl.

nybyggnation, vilket handlar om demonstration av t.ex. nybyggnation
av passivhus och plushus.

➤ Utvecklar och skapar sektorsöverskridande erfarenhetsutbyte om ovan-

stående.

➤ Satsningar för att stärka internationalisering inom området för att bidra

till genomförande av EU:s strategi för Östersjöregionen.
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Resultatindikatorer visar i vilken grad ett helt program har bidragit till förändring. Resultatindikatorer mäts inte i de enskilda projekten, eftersom de
är till för att mäta resultatet i hela regionen.

Resultatindikator

Mätenhet

Utgångsvärde

Utgångsår

Koldioxidutsläpp från transporter
(exkl. internationell luftfart och
sjöfart)

Ton/år

2 790 949,00

2011

Andel användning av förnybar
energi (av total slutanvändning)

Procent

27,30

2011

Målvärde
(2023)

Datakälla

Rapporterings
frekvens

2 316 500,00

Länsstyrelsen,
regional utveckling
och samverkan i
miljömålsystemet
(RUS)

Vartannat år

40,00

Statistiska
centralbyrån (SCB)

Vartannat år

Aktivitetsindikatorer mäter utfallet av de aktiviteter ett projekt genomför för att nå målen i Europa 2020-strategin. Varje enskilt projekts utfall för
aktivitetsindikatorerna summeras sedan till programmets totala utfall.

Mätenhet

Målvärde (2023)

Datakälla

Rapporterings
frekvens

Energieffektivitet: Antal hushåll med
förbättrad energiförbrukningsklass

Hushåll

3 200,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Minskning av växthusgaser:
Uppskattad minskning av
växthusgaser per år

Ton CO2ekviva
lenter

1 000,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Antal

5,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Genomsnittlig energianvändning
hos projektmedverkande offentliga
organisationer (byggnader)

kWh/m2

150,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Användning av förnybar energi hos
projektmedverkande företag och
organisationer

Ökning
procent

10,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Minskad energiförbrukning hos
projektmedverkande företag och
organisationer

Procent

10,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Aktivitetsindikator

Antal analyser för att hitta
metoder för en mer koldioxidsnål
användning av person- och
godstransportsystemet

23

INSATSOMRÅDE 4:

Inkluderande tillväxt
– bredband
En av tre huvudsakliga utmaningar för Skåne-Blekinge är de stora inomregionala skillnaderna i regionen. Det finns framför allt stora skillnader mellan
den expansiva västra delen av regionen, som präglas av en ökad sysselsättning och befolkning, och den östra delen, som har haft en utveckling med
en sysselsättnings- och befolkningstillväxt som ligger under riksgenomsnittet. Dessutom finns stora geografiska skillnader inom en och samma
kommun vad gäller sysselsättningsgrad och inkomstnivåer. En väl utbyggd
bredbandsinfrastruktur är avgörande för Skåne-Blekinges hållbara tillväxt
och utveckling. Den bidrar till att skapa förutsättningar för konkurrens på
lika villkor för företag oberoende av lokaliseringsort. En ökning av produktiviteten skapas av en ökad användning av digitala tekniker och tjänster. I
princip alla företag och arbetsplatser är idag beroende av digitala tjänster,
genom att ta emot och sända stora mängder data. Mindre och medelstora
företag – som utgör den stora majoriteten av Skåne-Blekinges näringsliv är
beroende av att få sina bredbandstjänster levererade via ett gemensamt distributionsnät, där kostnaderna fördelas på många användare. Kapacitetsbegränsningar är idag tillväxthämmande för företagen och utgör ett hinder
för såväl anställningar som nyetableringar. I Skåne-Blekinge är en stor andel
företag lokalt placerade i små tätorter och på landsbygden. Deras möjlighet
att på ett hållbart sätt stärka sin konkurrenskraft i en regional, nationell och
internationell kontext är i ännu större utsträckning beroende av att de kan
utnyttja ny teknik.

Investeringsprioritering
Att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät och stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin.

Specifikt mål
Förbättra möjligheten för tillgång till bredband.

Målgrupper
➤ Regionala och kommunala aktörer
➤ Privata företag och organisationer
➤ Idéburen sektor
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Exempelaktiviteter
Programmet möjliggör analyser och kartläggningar inför kommande satsningar samt strategiska utvecklingsprojekt inför investeringar inom detta
område. Programmet syftar inte till att genomföra investeringar i infrastruktur. Investeringsmedel kan komma från exempelvis Landsbygdsprogrammet, andra offentliga medel samt privata finansiärer.

Exempel på aktiviteter som kan stödjas för att nå det specifika målet inom
investeringsprioriteringen:
➤ Insatser som innefattar framtagning av statistik, geografiska data, analyser, kostnadsberäkningar, utbyggnadsstrategier, metodstöd, kunskapsstöd och projektstöd för att bidra till kommande satsningar för utbyggnad av bredband.
➤ Satsningar för att ta fram utbyggnadsstrategier i avsikt att öka och effek-

tivisera processer för bredbandsutbyggnad.

➤ Satsningar med coachande funktioner för kommuner i processen att ta

fram egna eller kommunövergripande strategier i avsikt att öka utbyggnad av bredband.

➤ Initiativ med syfte att utarbeta metod- och kunskapsstöd i avsikt att öka

utbyggnaden av bredband.

➤ Satsningar som innefattar gemensamt kunskapsbyggande och kun-

skapsstöd för intressenter i form av till exempel kommuner, byalag
och enskilda hushåll i avsikt att öka kunskap och investeringsvilja för
utbyggnad av bredband.

➤ Satsningar som riktar sig till byalag och projekt på landsbygden med

metodstöd, hjälp till marknadsanalyser, överblick över befintliga
bidragskällor och stöd vid ansökningar.

➤ Initiativ till att inrätta tvärsektoriella regionala forum för att i samverkan

identifiera och undanröja hinder samt verka för kunskapsspridning om
bredbandsutbyggnad.

➤ Initiativ som syftar till koordinering med andra program och finansie-

ringskällor i avsikt att stärka och underlätta utbyggnad av bredband.

➤ Initiativ för att undersöka hur offentlig verksamhet via innovationsupp-

handling kan bidra till en intensifierad utbyggnadstakt och utvecklade
tekniklösningar.

➤ Insatser för att redan i underlagen till utbyggnation av bredbandsnätet

verka för en jämställd IT-användning.
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Resultatindikatorer visar i vilken grad ett helt program har bidragit till förändring. Resultatindikatorer mäts inte i de enskilda projekten, eftersom de
är till för att mäta resultatet i hela regionen.

Resultatindikator
Antal företag som fått möjlig
tillgång till bredband
(minst 100 Mbit/s)
Förberedda och överenskomna
kommunala bredbandsstrategier

Mätenhet

Utgångsvärde

Utgångsår

Målvärde
(2023)

Procent

35,20

2012

95,00

Post- och telestyrelsen,
rapporten
”Bredbandskartläggning”
(tabellbilaga)

Vartannat år

Antal

19,00

2013

38,00

Tillväxtverket

Vartannat år

Datakälla

Rapporterings
frekvens

Aktivitetsindikatorer mäter utfallet av de aktiviteter ett projekt genomför för att nå målen i Europa 2020-strategin. Varje enskilt projekts utfall för
aktivitetsindikatorerna summeras sedan till programmets totala utfall.

Aktivitetsindikator

Mätenhet

Målvärde (2023)

Datakälla

Rapporterings
frekvens

Antal organisationer som får stöd

Antal organisationer

2 100,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande
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INSATSOMRÅDE 5:

Hållbar stadsutveckling

I programområdet Skåne-Blekinge är Malmö den största staden och regionens starkaste tillväxtmotor. Det är även i Malmö utmaningarna för hållbar
stadsutveckling är som mest koncentrerade. Malmö har sociala utmaningar
som låg sysselsättning, segregation, fattigdom men även miljöproblem. Staden har samtidigt en tillväxtpotential. Eftersom Malmö är regionens största
tillväxtmotor är det av stor betydelse att göra insatser inom hållbar stadsutveckling som gynnar hållbar tillväxt i regionen som helhet.
Projekt inom detta insatsområde ska bidra till Malmö stads sektorsövergripande integrerade plan.

Investeringsprioritering 1
Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och
utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och
utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av
investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja
teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av
teknik för allmänna ändamål.

Specifikt mål
Fler innovationer som svar på lokala samhällsutmaningar som bidrar till en
hållbar stadsutveckling.

Målgrupper
➤ Kommunala aktörer
➤ Innovationsinfrastrukturen inkl. universitet/högskolor
➤ Privata företag och organisationer
➤ Idéburen sektor
➤ Entreprenörer
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Exempelaktiviteter
Aktiviteter inom investeringsprioriteringen ska syfta till att stimulera innovationsprocesser som utgår från Malmös lokala samhällsutmaningar. Aktiviteterna inom investeringsprioriteringen bör vara sektorsövergripande.
Syftet är att säkerställa ett nytänkande inom hållbar stadsutveckling genom
att tillämpa ett helhetsgrepp och ett engagemang hos flera aktörer som traditionellt inte ingår i samma innovationsprocesser. Tvärsektoriella insatser stimulerar en kunskapsöverföring mellan olika sektorer så att nya idéer
utvecklas. Här finns möjlighet att utforma nya innovativa samarbetsformer
mellan Malmös invånare och aktörer från offentlig-, privat- och idéburen
sektor samt universitet och högskolor. Insatser kan genomföras i samverkan
mellan Malmö stad, övriga regionala och kommunala aktörer, innovationsinfrastrukturen inkl. universitet/högskolor, privata företag och organisationer, idéburen sektor och entreprenörer.

Exempel på insatser som kan stödjas för att nå det specifika målet inom
investeringsprioriteringen:
Insatser för att stödja kapaciteten för SMF att delta i samhällsutmaningsdrivna innovationsprocesser som bidrar till en hållbar stadsutveckling.
➤ Företagsfrämjande insatser med utgångspunkt i utmaningar och där lös-

ningen bidrar till en hållbar stadsutveckling.

➤ Utveckling av sociala innovationer för hållbar stadsutveckling.
➤ Utveckling av gröna innovationer för hållbar stadsutveckling.
➤ Insatser för att utveckla sektorsövergripande innovativa mötesplatser.
➤ Insatser för att främja samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, idé-

buren sektor och lärosäten inom den högre utbildningen som bidrar till
en hållbar stadsutveckling.

➤ Insatser som stimulerar integration av olika system, energi, ICT och

mobilitet i en hållbar kontext.

➤ Insatser för att etablera eller utveckla plattformar där invånarnas behov,

erfarenheter och kunskap är utgångspunkten för nya innovationer som
bidrar till en hållbar stadsutveckling.

➤ Insatser för att vidareutveckla och/eller etablera samarbetsplattformar

för hållbar stadsutveckling i regionen med utgångspunkt från erfarenheter i Malmö.

Resultatindikatorer visar i vilken grad ett helt program har bidragit till förändring. Resultatindikatorer mäts inte i de enskilda projekten, eftersom de
är till för att mäta resultatet i hela regionen.

Resultatindikator
Människor i åldern 20–64 år som
varken arbetar eller studerar

Mätenhet

Utgångsvärde

Utgångsår

Målvärde
(2023)

Antal

41 725,00

2012

41 725,00

Datakälla
Statistiska
centralbyrån,
Företagens ekonomi
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Rapporterings
frekvens
Vartannat år

Aktivitetsindikatorer mäter utfallet av de aktiviteter ett projekt genomför för att nå målen i Europa 2020-strategin. Varje enskilt projekts utfall för
aktivitetsindikatorerna summeras sedan till programmets totala utfall.

Mätenhet

Målvärde (2023)

Datakälla

Rapporterings
frekvens

Produktiv investering: Antal företag
som får stöd

Företag

300,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Produktiv investering: Antal företag
som får annat stöd än ekonomiskt

Företag

300,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Antal samarbetande organisationer
från olika samhällssektorer

Antal

15,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Aktivitetsindikator

Investeringsprioritering 2
Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska
utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, inklusive
genom företagskuvöser.

Specifikt mål
Stärkt lokalt entreprenörskap för ökad sysselsättning.

Målgrupper
➤ Kommunala aktörer
➤ Innovationsinfrastrukturen inkl. universitet/högskolor
➤ Privata företag och organisationer
➤ Idéburen sektor
➤ Entreprenörer

Exempelaktiviteter
Insatser för att stärka det lokala entreprenörskapet bör vara sektorsövergripande. Syftet är att tillvarata möjligheter och tillväxtpotential genom samverkan. Sektorsövergripande innebär att involvera en mångfald av aktörer
(den offentliga-, privata- och idéburna sektorn samt invånare) och kunskapsområden i genomförandet. Genom samverkan kan man säkerställa ett
innovativt nytänkande som i sin tur kan leda till nya produkter, tjänster och
företag som främjar en hållbar stadsutveckling. I arbetet är social inkludering ett viktigt verktyg för hållbar tillväxt då detta är en av regionens viktigaste tillväxtfrågor. Insatser kan genomföras i samverkan mellan Malmö
stad, övriga regionala och kommunala aktörer, innovationsinfrastrukturen
inkl. universitet/högskolor, privata företag och organisationer, idéburen sektor och entreprenörer.
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Exempel på insatser som kan stödjas för att nå de specifika målen inom
investeringsprioriteringen:
➤ Insatser som stärker det lokala entreprenörskapet och de boendes delaktighet i utvecklingen av det egna stadsområdet, t.ex. BID, Business
Improvement Districts.
➤ Insatser där SMF får en viktig roll i utveckling av lokala planprocesser.
➤ Insatser för att främja utvecklingen av lokalt företagande.
➤ Insatser som främjar kvinnors företagande och som bidrar till en jäm-

ställd stadsutveckling.

➤ Insatser som främjar samhällsentreprenörskap som syftar till att bidra

till en hållbar stadsutveckling.

➤ Insatser för att utveckla lokala mötesplatser för entreprenörer.
➤ Insatser för etablering av nya och vidareutveckling av redan befintliga

inkubatormiljöer med stadens utveckling som fokus.

➤ Insatser för att stärka internationalisering av företag inom hållbar stads-

utveckling för att t.ex. bidra till genomförande av EU:s strategi för
Östersjöregionen.

Resultatindikatorer visar i vilken grad ett helt program har bidragit till förändring. Resultatindikatorer mäts inte i de enskilda projekten, eftersom de
är till för att mäta resultatet i hela regionen.

Resultatindikator
Sysselsättning i SMF i Malmö

Mätenhet

Utgångsvärde

Utgångsår

Målvärde
(2023)

Antal

28 383,00

2011

35 746,00

Datakälla
Statistiska
centralbyrån,
Företagens ekonomi

Rapporterings frekvens
Vartannat år

Aktivitetsindikatorer mäter utfallet av de aktiviteter ett projekt genomför för att nå målen i Europa 2020-strategin. Varje enskilt projekts utfall för
aktivitetsindikatorerna summeras sedan till programmets totala utfall.

Mätenhet

Målvärde (2023)

Datakälla

Rapporterings
frekvens

Produktiv investering: Antal företag
som får stöd

Företag

500,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Produktiv investering: Antal företag
som får annat stöd än ekonomiskt

Företag

500,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Produktiv investering:
Sysselsättningssökning i företag som
får stöd

Heltidsekvivalenter

150,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Antal samarbetande organisationer
från olika samhällssektorer

Antal

10,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Aktivitetsindikator
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Tillväxtverket arbetar för att
stärka företagens konkurrenskraft.

Projektidé som
stärker den regionala
konkurrenskraften

➲
Säkerställ offentlig och
eventuell privat
medfinansiering

➲
Lämna ansökan
till Tillväxtverket som
bereder ansökan

➲
Strukturfondspartnerskapet
prioriterar bland godkända
projektansökningar

➲
Tillväxtverket fattar
beslut om stöd

Mer information och ansökan
Läs mer om de regionala
strukturfondsprogrammen
på eu.tillvaxtverket.se
Vår adress är:
Tillväxtverket
Skåne-Blekinge (Stortorget 9)
Box 32, 201 20 Malmö
E-post:
programkontoret.skaneochblekinge
@tillvaxtverket.se
Regionalt utvecklingsansvariga:
Region Skåne:
carin.peters@skane.se
040-675 34 98
Region Blekinge:
catharina.rosenquist.regionblekinge.se
0455-30 50 29
Malmö stads sektorsövergripande
integrerade plan:
ulrika.lagergren@malmo.se
040-34 10 00

Hur går det till att söka stöd?
Har du en projektidé som utvecklar den regionala konkurrenskraften?
Denna folder presenterar de fem insatsområden som ingår i det regionala strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge. På eu.tillvaxtverket.se
hittar du vägledning för att söka stöd, information om urvalskriterier,
aktuella ansökningsomgångar, blanketter med mera.
Ansökan sker via webbtjänsten Min ansökan, som du hittar via en länk
på eu.tillvaxtverket.se. För att din ansökan ska godkännas ska den uppfylla flera kriterier. Bland annat ska den innehålla en grundlig projekt
beskrivning med specificerade kostnader.
Innan ni kontaktar Tillväxtverket i Malmö och regionalt utvecklings
ansvariga, Region Skåne eller Region Blekinge bör ni:
➤ noggrant ha läst igenom texten för ansökningsomgången
➤ gått igenom de 12 stegen Från idé till ansökan
➤ tagit del av de obligatoriska urvalskriterierna.

Vem kan söka stöd?
Den som söker stöd ska vara en juridisk person – privat eller offentligrättslig.
Universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller
statliga myndigheter är exempel på offentligrättsliga juridiska personer.
Aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar är exempel på privata
juridiska personer. Enskilda individer kan inte söka stöd och det är inte
möjligt att finansiera investeringar i enskilda företag genom programmet.

Strukturfondspartnerskap
I varje region finns ett strukturfondspartnerskap som prioriterar mellan
godkända projektansökningar. Partnerskapens ledamöter representerar
företroendevalda i kommuner och landsting, länsstyrelser, arbetsförmedling, Försäkringskassan, intresseorganisationer, föreningar, universitet och högskolor, näringslivets och arbetsmarknadens organisationer.
Prioriteringen är bindande för beslut men det formella beslutet fattas
av Tillväxtverket.Strukturfondsprogrammen följs upp av en övervakningskommitté med representanter för myndigheter, civilsamhället och
arbetsmarknadens organisationer.

Tillväxtverket
Tillväxtverket har i uppdrag att förvalta tio av programmen inom Europeiska regionala utvecklingsfonden i Sverige. Det innebär bland annat
att informera om programmen, bereda ansökningar och betala ut EUmedel.Tillväxtverket finns på nio orter i Sverige. Programkontoret för
Skåne-Blekinge ligger i Malmö.

INFO 0621. PRODUK TION: ORDFÖRRÅDET AB. AUGUSTI 2015.

Tillväxtverket
Tel 08-681 91 00
www.eu.tillvaxtverket.se

