SkåneBlekinge
Europeiska regionala
utvecklingsfonden
investerar i tillväxt
och sysselsättning

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.
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
i Skåne och Blekinge ska bidra till förändring
Programmet för Skåne-Blekinge bygger på Europa 2020-strategin för en smart,
hållbar och inkluderande tillväxt. De valda insatsområdena bygger på de behov
och förutsättningar som finns i regionen och stämmer väl överens med de regionala utvecklingsstrategierna.
Regionens tre huvudsakliga utmaningar är låg produktivitet, låg sysselsättningsgrad och stora inomregionala skillnader.
Skåne och Blekinge har ett diversifierat näringsliv med stor inomregional bredd
vilket innebär goda möjligheter att skapa en hållbar tillväxt i hela regionen.
Det innovativa uppstår ofta i gränslandet mellan olika branscher, verksamheter,
sakfrågor och områden.
Det som är avgörande för att söka medel från programmet är att bidra till något
av de specifika målen nedan.

Projektidé som
stärker den regionala
konkurrenskraften

Säkerställ offentlig och
eventuell privat
medfinansiering

Lämna ansökan
till Tillväxtverket som
bereder ansökan

Strukturfondspartnerskapet
prioriterar bland godkända
projektansökningar

Insatsområden med specifika mål
Insatsområde 1
Smart tillväxt – innovation

Tillväxtverket fattar beslut

Specifika mål
• Ökad samverkan för en hållbar och effektiv innovationsinfrastruktur som
levererar resultat.
• Ökad regional innovationsförmåga med fokus på regionens strategiska
områden.

Insatsområde 2
Smart tillväxt – små och medelstora företag
Specifika mål
• Stärkt entreprenörskap och företagande.
• Fler nya företag med tillväxtpotential.
• Ökad tillväxt i befintliga små och medelstora företag.

Projektet kan starta

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

Insatsområde 3
Hållbar tillväxt – koldioxidsnål ekonomi
Specifika mål
• Minskad klimatpåverkan genom att företagen ökar sin användning av
förnybar energi samtidigt som deras energianvändning blir effektivare.
• Minskad klimatpåverkan genom att offentlig sektor och bostadssektorn ökar
sin användning av förnybar energi samtidigt som deras energianvändning blir
effektivare.

Insatsområde 4
Inkluderande tillväxt – bredband
Specifikt mål
• Förbättra möjligheten för tillgång till bredband.

Insatsområde 5
Hållbar stadsutveckling
Specifika mål
• Fler innovationer som svar på lokala samhällsutmaningar som bidrar till en
hållbar stadsutveckling.
• Stärkt lokalt entreprenörskap för ökad sysselsättning.
Du hittar exempel på aktiviteter som kan få stöd i programdokumentet på
Tillväxtverkets webbplats. Sök på EU-program och Skåne-Blekinge.

Tillväxtverket
Swedish Agency for Economic
and Regional Growth
Tel 08-681 91 00
tillvaxtverket.se

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 tillvaxtverket.se hittar
du vägledning för att söka stöd, information om urvalskriterier, aktuella
ansökningsomgångar, blanketter med mera.
Alla som söker stöd från strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge 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.
Ta gärna kontakt med Tillväxtverket i Malmö innan du fyller i ansökan.
Helst redan på idéstadiet!

Vem kan söka stöd?
Den som söker stöd ska vara en juridisk person – privat eller offentligrättslig.

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 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
(Stortorget 9)
Box 32, 201 20 Malmö
E-post:
skaneochblekinge@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 SkåneBlekinge ligger i Malmö.
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Universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter är exempel på offentligrättsliga juridiska personer.

