Småland
och Öarna
Europeiska regionala
utvecklingsfonden
investerar i tillväxt
och sysselsättning

Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala
utvecklingsfonden cirka 532 miljoner kronor för tillväxt och
sysselsättning i Småland och Öarna. Programmet omfattar
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län.
Det här informationsbladet ger en översikt över vilka insatser som kan stödjas inom programmet. Du får också kortfattat veta vem som kan söka stöd och hur det går till. Detaljerad information finns på tillvaxtverket.se

Det regionala strukturfondsprogrammet för Småland
och Öarna – en förlängning av Europa 2020-strategin
Programmet för Småland och Öarna bygger på Europa 2020-strategin för en
smart, hållbar och inkluderande tillväxt. De valda insatsområdena stämmer väl
överens med de regionala utvecklingsstrategierna. Programmet ska bidra till
investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Småland och Öarna. Huvuddelen av pengarna ska användas till satsningar för att utveckla näringslivet i
regionen.

Insatsområde med exempel på aktiviteter som kan få stöd
Ett projekt kan få stöd inom något av de fyra insatsområdena nedan.
Du hittar fler exempel på aktiviteter i programdokumentet på Tillväxtverkets
webbplats. Sök på EU-program och Småland och Öarna.

Insatsområde 1
Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Särskilt mål
• Förbättrade förutsättningar för företagens innovationsutveckling.
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Exempel på aktiviteter som kan få stöd
• Samverkan mellan näringsliv, universitet/högskolor/andra forskningsaktörer
och offentlig sektor inom specifika ämnesområden.
• Mötesplatser för att främja innovation i näringslivet, inklusive
kommersialisering av forskningsresultat.
• Insatser för att förbättra tillgängligheten till innovationsstödjande miljöer
genom hela innovationsprocessen, inklusive gemensam utrustning och testmiljöer.
• Utveckling av nya innovationsmetoder i samverkan mellan näringsliv,
universitet och högskolor och offentliga aktörer.
• Insatser som ökar kunskapen om verktyget innovationsupphandling inom
näringsliv och offentlig sektor för att öka småföretagarens förutsättningar
för delaktighet i anbudsförfarande och upphandlingsprocesser.
• Kunskapshöjande samverkansinsatser.

Insatsområde 2
Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten
på informations- och kommunikationsteknik (IKT)
Särskilda mål
• Effektivare samordning för ökad tillgång till bredband i hela regionen.
• Fler digitala tjänster ska utvecklas för att förbättra tillgängligheten till privat
och offentlig service.
• Ökad andel privatpersoner som använder IT-tjänster, vilket stimulerar till
tjänsteutveckling i näringslivet.

Projektet kan starta

Arbetsgången för en projektansökan, för detaljerad information se sid 4.

Exempel på aktiviteter som kan få stöd
• Utveckling av kommunala bredbandsstrategier för att identifiera områden
med behov av investeringar i bredbandsinfrastruktur och skapa goda förutsättningar för samverkan och synergier mellan såväl kommuner, regioner som
näringslivsaktörer.
• Insatser för att minska det digitala utanförskapet.
• Insatser som leder till att optimera och effektivisera investeringar i bredbandsinfrastruktur som genomförs i Landsbygdsprogrammet och insatser
som skapar synergier med näringslivet och ökar nyttan av programmens
investeringar.

Insatsområde 3
Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
Särskilt mål
• Ökad tillväxt i befintliga små och medelstora företag (SME).

Exempel på aktiviteter som kan få stöd
• Affärsutveckling av små och medelstora företag.
• Seminarier/workshops/affärsrådgivning med fokus på ledarskap, hållbar tillväxt, lönsamhet, strategisk kompetensförsörjning och/eller innovation.
• Stimulans till små och medelstora företags vilja och förmåga till
internationalisering.
• Utveckling av det företagsfrämjande systemet genom samordning av funktioner, kunskapshöjning av företagsfrämjare, till exempelvis otraditionella
branscher, och utveckling av nya arbetsformer.
• Stöd till företagens kapitalförsörjning.

Insatsområde 4
Att stödja övergången till en koldioxidsnål
ekonomi inom alla sektorer
Särskilt mål
• Stimulera till energieffektivare transporter och ökad användning av förnybar
energi inom transportsektorn.

Exempel på aktiviteter som kan få stöd
• Strategiskt viktiga insatser för att främja utveckling av koldioxidsnåla och
energieffektiva infrastrukturer för transporter.
• Strategiskt viktiga insatser för ökad användning av förnybara
bränslen. Sådana insatser kan handla om initiativ för att möjliggöra tankställen för förnybara fordonsbränslen, liksom förstudier och pilotstudier av strategisk betydelse.
• Ökat hållbart resande med kollektivtrafik genom beteendeförändringar och
attitydpåverkan. Här behövs insatser för att bryta invanda mönster och beteenden samt påvisa samhälleliga vinster som en följd av förändringen.
• Spets- och demoprojekt inom transportsektorn, inklusive planering,
upphandling och investeringar.

Tillväxtverket
Swedish Agency for Economic
and Regional Growth
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Hur går det till att söka stöd?
Har du en projektidé som utvecklar den regionala konkurrenskraften?
Denna folder presenterar de fyra insatsområden som ingår i det regionala
strukturfondsprogrammet Småland och Öarna. På tillvaxtverket.se hittar
du vägledning för att söka stöd, information om urvalskriterier, aktuella
ansökningsomgångar, blanketter med mera.
Alla som söker stöd från strukturfondsprogrammet Småland och Öarna
måste ha medfinansiering, programmet finansierar max 50 procent av
projektet. Medfinansieringen kan vara både offentlig och privat.
Ansökan sker via webbtjänsten Min ansökan, som du hittar via en länk på
tillvaxtverket.se. För att din ansökan ska godkännas ska den uppfylla flera
kriterier. Bland annat ska den innehålla en grundlig projektbeskrivning
med specificerade kostnader.

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 investera i enskilda företag direkt genom programmet.

Strukturfondspartnerskap
I varje programområde 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.
Mer information och ansökan
Läs mer om de regionala
strukturfondsprogrammen
på tillvaxtverket.se
Vår adress är:
Tillväxtverket
(Östra Storgatan 67)
Box 2005, 550 02 Jönköping
E-post:
smalandochoarna@tillvaxtverket.se

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 EU-medel.
Tillväxtverket finns på nio orter i Sverige. Programkontoret för Småland
och Öarna ligger i Jönköping.
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Ta gärna kontakt med Tillväxtverket i Jönköping innan du fyller i ansökan.
Helst redan på idéstadiet!

