Nytt inom

Regional exportsamverkan
Norra Sverige i topp i antal Interreg-samarbeten för att stödja små och medelstora företag
De tre nordligaste länen och
Stockholm har flest Interregprojekt som främjar företagens
konkurrenskraft. Interreg
finansierar internationella
samarbeten mellan regioner och
kan vara ett verktyg i länens
arbete för en ökad export.
Till exempel använder
Norrbottens handelskammare
Interreg-finansiering tillsammans
med Oulu stad, FI, i projektet
”Nordic Business Support”.
Projektet syftar till att stärka
företagens konkurrenskraft
genom att bland annat skapa nya
gränsöverskridande kluster. Ett
Antal Interreg-projekt per län inom ”Öka konkurrenskraften hos små och
annat
exempel är Länsstyrelsen
medelstora företag (SMF)”. Siffror från april 2018
Östergötland som driver projektet
”SUPER” tillsammans med regioner i åtta andra europiska länder för att främja exporten hos miljöteknikföretag.
Statistiken visar att Jönköping, Södermanland och Halland saknar pågående Interreg-projekt inom temat ”Öka
konkurrenskraften hos små och medelstora företag”. Gotland (3 projekt) sticker ut med förhållandevis många samarbeten
om statistiken fördelas per capita. Skåne är det län där det drivs totalt sett flest Interreg-projekt (80 st) om man ser
till samtliga tematiska områden men endast två av dessa projekt sker inom temat för ökad konkurrenskraft hos SMF. I
Skåne län finns dock 28st Interreg-projekt som arbetar inom ”Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation”.
Totalt omfattar enbart de svenska partnerbudgetarna för projekten inom ”Ökad konkurrenskraften hos små och
medelstora företag” mer än 210 miljoner svenska kronor.
Vilka möjligheter en organisation har att delta i Interreg eller arbeta med temat ”ökad konkurrenskraft hos SMF”
varierar mellan länen. Till exempel så har inte Jönköpings län tillgång till något gränsöverskridande program, vilket
övriga län i Sverige har. Tillgången till anslag som kan användas för medfinansiering varierar också mellan länen.
Tillväxtverket bedömer dock att det finns en outnyttjad potential i stort för svenska aktörer att delta och få
finansiering genom Interreg. 7 av 14 Interreg program som Sverige deltar i har finansiering för arbete med små och
medelstora företag, bland annat Interreg Europe som samtliga svenska län har tillgång till.
Mer information om Interreg finns på www.eufonder.se eller kontakta Anna Bergdahl
anna.bergdahl@tillvaxtverket.se
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” … vi har fått en möjlighet att accelerera vårt arbete”
På nätverksträffen den 8 maj hade jag förmånen att träffa många av er som arbetar med
regional exportsamverkan. Att möta er regionalt utvecklingsansvariga är värdefullt för oss
på Tillväxtverket och jag tog med mig flertalet frågor som jag hade tillfälle att lyssna in
under både panelsamtal och nätverksfikat. En fråga som vi alla har att hantera är
långsiktigheten i vårt uppdrag. Vi arbetar med att bygga strukturer och resultat som tar
tid att få på plats med förhållandevis korta tidshorisonter. Det är en utmaning men
samtidigt har regeringen prioriterat internationalisering högt och vi har fått en möjlighet
att accelerera vårt arbete. En möjlighet som vi tar vara på väl i mitt tycke.
I paneldiskussionen nämndes ERUF-finansiering som ett sätt att skapa mer långsiktighet och en större budget att
arbeta med. Här tror jag att vi från Tillväxtverket kan kliva fram ytterligare i vårt stöd till er regioner dels som
förvaltande myndighet av strukturfondmedel men också med den kunskap vi har att bistå med i att ta del av Interregfinansiering. Vi har också möjlighet att föra en dialog med andra aktörer så som Svenska Institutet för att undersöka
hur de kan stärka sin medverkan i en långsiktig satsning på exportsamverkan. Sedan behöver vi också, vilket framkom
i diskussionen, fokusera på att bygga samverkan utan att göra sig beroende av finansiering. Våra regioner ser olika ut
och har olika behov. Från Tillväxtverkets sida ser vi fram emot en fortsatt dialog med er regioner och en fortsatt
utveckling av vårt gemensamma uppdrag för en regional exportsamverkan.
Gunilla Nordlöf, Generaldirektör, Tillväxtverket

”Born globals eller born regionals?”
Nu finns fredagens #gointerlab på vår webb för dig som missade livesändningen eller vill titta igen!
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOXmZIAYfdSF7h76niITUkKCB272F6rBd

”En given fråga var hur Brexit påverkar företag i
Sverige och svensk handel. ”
Inför ett antal representanter för exporterande företag i Blekinge invigde Ann Linde och regionråd Christina Mattisson samarbetet genom att slå en symbolisk råbandsknop på ett
handslaget rep från Repslagarbanan i Karlskrona. Inom Exportsamverkan Blekinge samarbetar Länsstyrelsen Blekinge, ALMI,
Exportkreditnämnden, Business Sweden, Enterprise Europe Network och Region Blekinge. Efter lunchen fick företagen möjlighet att ställa frågor till ministern. En given fråga var hur Brexit påverkar företag i Sverige och svensk handel. Ann Linde berättade att det är väldigt dåligt för svenska företag eftersom Sverige har så stor handel med britterna fast det är ”allra värst för de brittiska företagen”. Ministern nämnde som exempel att det är avsevärt svårare
för svenska företag att bedriva handel med Norge än med övriga EU, så Brexit kommer att få stora konsekvenser för
de brittiska företagen.”
Catharina Rosenquist Region Blekinge, rapporterar från Blekinges invigning av exportsamverkan den 30 april.
En film från invigningen finns här: https://youtu.be/llo3BD8w1n0

Regional exportsamverkan
Det ska vara enkelt för företag som vill göra affärer med andra länder, att hitta rätt stöd, i rätt tid.
2(2)

