Småland
& Öarna
Europeiska regionala
utvecklingsfonden
investerar i tillväxt
och sysselsättning

Det regionala strukturfondsprogrammet för Småland och
Öarna
Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 532 miljoner för tillväxt och sysselsättning i Småland och
Öarna. I programområdet ingår Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och
Gotlands län.
Syftet med programmet är att öka konkurrenskraften och sysselsättning och
främja tillväxten i regionen, med särskild vikt på små och medelstora företag. På
så sätt ska man bidra till en miljövänlig och hållbar utveckling. Programområdet
består till största del av glesbygd med dess utmaningar som behöver mötas för
att klara av framtidens behov och krav.

Kortversion av programdokumentet
Detta dokument är en kortversion av programdokumentet Operativt program
för investering i sysselsättning och tillväxt för Småland och Öarna.
I detta kortprogram beskrivs syftet, övergripande mål och insatsområden. För
varje insatsområde definieras vilka utmaningar som behöver mötas. Det finns
tydliga mål och stöd för insatser. Urvalsprincipen är tydligt formulerad för att
underlätta projektägarens möjligheter att kunna söka stöd för lämpliga projekt.

Programområdet Småland och Öarna
– ett verktyg för Europa 2020
Programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden i Småland och Öarna
ska bidra till att uppfylla Europeiska unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla och till att uppnå ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.
Sverige har pekat ut följande områden som viktiga för det arbetet:
• Utbildning: Globalisering och ökad konkurrens ställer krav på högre utbildning, högkvalitativ forskning och väl fungerande infrastruktur. Den regionala
obalansen i fördelningen av högutbildade måste motverkas.
• Miljöomställning: Inga nettoutsläpp av växthusgaser. Hållbart energisystem
och näringslivsutveckling ska utgöra grunden för teknik-, produkt- och tjänsteutveckling.
• Sysselsättning: Öka sysselsättningen, särskilt i grupper med svag förankring
på arbetsmarknaden. Utmaningen är den åldrande befolkningen som kan
medföra problem för långsiktig arbetskraftsförsörjning.
• Förbättra den elektroniska kommunikationen på landsbygden: Glesbygdens
utmaning med den lokala marknadens tillgänglighet till nationella och internationella marknader.
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Utmaningar och möjligheter i
programområdet Småland och Öarna
Programområdet ligger strategiskt i sydöstra Sverige. Området har 34 kommuner och drygt 800 000 invånare. Östra delen av regionen är en integrerad del av
Östersjöregionen och västra delen ligger centralt mellan de tre svenska storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Programområdet är glest befolkat och
en stor andel av befolkningen bor på landsbygden. Gotlands län har särskilda
territoriella behov, som baseras på dess situation som ö.
Programområdet, som traditionellt varit industriberoende och med en hög
andel befolkning som saknar högre utbildning, står inför en strukturomvandling
med behov av att utveckla en mer kunskapsbaserad ekonomi för ökad konkurrenskraft. Det finns också en obalans i befolkningsutvecklingen i regionen, där
utflyttning sker från landsbygden. Glesheten skapar utmaningar för att kunna
leva och verka på landsbygden, inte minst då det gäller tillgänglighet och behovet av klimatsmarta lösningar för transporter.
Sammantaget skapar detta utmaningar och möjligheter för området, som hanteras i den regionala tillväxtpolitiken och med EU:s regionala utvecklingsfond
som ett verktyg.

Övergripande mål
Målet för programmet är en hållbar utveckling i hela området. Stor vikt läggs på
jämställdhet mellan kvinnor och män, att förhindra diskriminering samt att
främja en miljömässigt hållbar tillväxt. Åtgärder och projekt ska kunna visa hur
de påverkar samhället på såväl lång som kort sikt – miljömässigt, ekonomiskt
och socialt (jämställdhet och icke-diskriminering) – och påvisa hur dessa aspekter används som hävstång för hållbar regional tillväxt i området. Det ska finnas
tydliga kopplingar till relevanta strategier på regional, nationell och internationell nivå.
Målgrupp
Den främsta målgruppen för programmet för Småland och Öarna är små och
medelstora företag.
Insatsområden
Programmet består av fyra insatsområden:
1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
2. Att öka tillgången till, användning av och kvaliteten på informationsoch kommunikationsteknologi (IKT)
3. Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag (SMF)
4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
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Fördelning ur fonden per insatsområde
Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden
532 miljoner kr för tillväxt och sysselsättning i Småland och Öarna.
• 33 procent av medlen är avsatta till insatsområde 1; Att stärka forskning,
teknisk utveckling och innovation.
• 10 procent av medlen är avsatta till insatsområde 2; Att öka tillgången till,
användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik
• 38 procent av medlen i programmet ska användas till insatsområde 3; Att öka
små och medelstora företags konkurrenskraft
• 15 procent av medlen är avsatta till insatsområde 4; Att stödja övergången till
en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
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Insatsområde 1:

Att stärka forskning, teknisk
utveckling och innovation
Inom detta insatsområde finns två specifika utmaningar. Den första är att det
finns få kunskapsintensiva företag och den andra är låg nivå på investeringar i
FoU.
Ett viktigt verktyg för att skapa innovationer är investeringar till forskning och
utveckling (FoU). En innovation behöver inte med nödvändighet skapas i en
forskningsmiljö, men forsknings- och utvecklingsmedel är ändå ett viktigt
redskap för att främja en innovativ miljö. Analysen pekar på att Småland och
Öarnas näringsliv har en låg investeringsgrad i FoU-verksamhet.

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

Särskilt mål
Förbättrade förutsättningar för företagens innovationsutveckling.

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 förutsättningar
för 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.
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Förväntade resultat
I programområdet, med låga nivåer på FoU-investeringar och få kunskapsintensiva företag, krävs insatser som ger tillgång till mötesplatser, kunskap och nya
metoder, vilket ger förbättrade förutsättningar för innovationsutveckling hos
regionens företag.
Genomförda aktiviteter ska fokusera på att utveckla och stärka regionala strukturer, framförallt så kallade innovationsmiljöer. En innovationsmiljö bygger på
strukturerad samverkan mellan företag, universitet och högskolor eller andra
forskningsaktörer och offentlig sektor kring regionala befintliga eller nya styrkeområden. Innovationsmiljöerna ska främja nyttiggörande av forskning och
bidrar därmed till att företag förmår ta fram nya innovationer i form av produkter/processer/tjänster – ofta med egna FoU-investeringar – som gör att de kan
lyfta sig i värdekedjan och ökar sin överlevnadsförmåga i en global ekonomi.
Därmed kan andelen kunskapsintensiva företag och näringslivets FoU-investeringar öka, vilket på sikt leder till ökad regional konkurrenskraft.
Tabell 1: Resultatindikatorer för Insatsområde 1
Indikator
Andel företag (10–249 anställda)
med innovationsverksamhet (produkt-,
process-, organisatorisk, marknadsföring)

Mätenhet

Utgångsvärde

Utgångsår

Målvärde
(2023)

Datakälla

Rapporteringsfrekvens

Procent

59,09

2010

60,00

Statistiska centralbyrån,
rapporten ”Regional
innovationsstatistik i Sverige”

Vartannat år

MSEK

1,26

2010

1,32

Statistiska centralbyrån,
rapporten ”Regional
innovationsstatistik i Sverige”

Vartannat år

Företagens (produkt- och/eller
processinnovativa, 10–249 anställda)
utgifter för sin egen FoU-verksamhet

Tabell 2: Utfallsindikatorer för Insatsområde 1
Mätenhet

Målvärde
(2023)

Datakälla

Rapporteringsfrekvens

Produktiv investering: Antal företag som får stöd

Företag

250,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Forskning, innovation: Antal företag som samarbetar
med forskningsinstitutioner

Företag

250,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Antal företag som samarbetar för att stärka sin
innovationskraft

Företag

500,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Organisationer

20,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Indikator

Antal organisationer som får stöd
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Insatsområde 2:

Att öka tillgången till,
användningen av och kvaliteten
på IKT (informations- och
kommunikationsteknik)
Inom detta område finns två specifika utmaningar. Den första är en gles och
obalanserad befolkningsstruktur och den andra är begränsad tillgång till bredband.
I Småland och Öarna har, sedan år 2000, andelen äldre av befolkningen ökat
med 15 procent, och regionen har också, relativt sett, en hög försörjningskvot
jämfört med riket och övriga regioner i södra delarna av Sverige. En konsekvens
av denna utveckling, att allt fler blir äldre, är att en del geografier kommer att få
det särskilt svårt att upprätthålla den offentliga och privata servicen då allt fler
äldre i vårdintensiv ålder ska ta del av välfärdstjänster, samtidigt som allt färre
ingår i skatteunderlaget. För att klara denna utveckling måste fler e-tjänster
utvecklas så att mindre personella resurser krävs och verksamheten blir effektivare. Satsningar på att erbjuda fler e-tjänster måste dock gå hand i hand med
utbyggnad av säkert och kraftfullt bredband och omfattande insatser för samverkan mellan offentlig sektor och det privata näringslivet som utvecklar nya
tjänster. E-hälsoområdet präglas idag av en stark innovationskraft som måste
tas om hand och utvecklas vidare.

Investeringsprioriteringar
• Att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät och stödja
antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin.
• Att stärka IKT-tillämpningar för e-förvaltning, e-lärande, e-integration,
e-kultur och e-hälsa.

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.

Exempel på aktiviteter som kan få stöd
• Utveckling av bredbandsstrategier för att identifiera områden med behov av
investeringar i bredbandsinfrastruktur och skapa goda förutsättningar för
samverkan och synergier mellan såväl kommuner och regioner som näringslivsaktörer.
• Insatser för att minska det digitala utanförskapet.
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• 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.

Förväntade resultat
Erfarenheterna från tidigare programperioder har visat att det finns ett stort
behov av samordning samt ökad kunskap gällande exempelvis prissättning,
robusthet och affärsmodeller kopplat till investeringar för ökad tillgång till bredband med hög hastighet. Medel från strukturfondsprogrammet Småland och
Öarna har därför inte som syfte att stödja bredbandsinvesteringar utan ska istället fokusera på insatser som syftar till att effektivisera och underlätta beslut om
utbyggnad samt ge ökad kompetens inom området för intressenter som samordnar utbyggnad. Insatserna i programmet ska ses som ett tydligt komplement
för att maximera och effektivisera de fysiska investeringar som kommer att
finansieras inom Landsbygdsprogrammet. Avsikten är att de båda fonderna här
ska komplettera varandra för att skapa synergier och ökad nytta i programområdet, för näringsliv och privatpersoner.
Insatserna i programmet ska bidra till att stärka regionernas möjligheter att ta
del av och vara en del av det framväxande e-samhället. Inom området prioriteras insatser med syfte att utveckla och främja efterfrågan på nya IT-lösningar för
offentlig sektor, bidra till att förenkla samverkan inom den offentliga sektorn
samt öka användningen av digitala tjänster så att små och medelstora företags
konkurrenskraft stärks. Även insatser för att främja den digitala delaktigheten
oavsett personliga förutsättningar prioriteras.
Tabell 3: Resultatindikatorer för det särskilda målet ”Effektivare samordning för ökad tillgång till bredband i hela regionen”.
Indikator
Andel företag som fått möjlig tillgång
till bredband (100 Mbit/s)
Förberedda och överenskomna
kommunala bredbandsstrategier

Mätenhet

Utgångsvärde

Utgångsår

Målvärde
(2023)

Datakälla

Rapporteringsfrekvens

Procent

26,93

2013

90,00

Post- och telestyrelsen

Vartannat år

Antal

16,00

2013

34,00

Tillväxtverket

Vartannat år

Tabell 4: Resultatindikatorer för de särskilda målen ”Fler digitala tjänster ska utvecklas för att förbättra tillgängligheten till privat och
offentlig service” samt ”Ökad andel privatpersoner som använder IT-tjänster, vilket stimulerar till tjänsteutveckling i näringslivet”.
Indikator
Andel företag (10–249 anställda)
som använder vissa IT-tjänster
Indikator
Andel privatpersoner i åldern 16–85
som använder vissa IT-tjänster
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Mätenhet

Utgångsvärde

Utgångsår

Målvärde (2023)

Datakälla

Rapporteringsfrekvens

Procent

81,30

2013

90,00

Statistiska Centralbyrån

Vartannat år

Mätenhet

Utgångsvärde

Utgångsår

Målvärde (2023)

Datakälla

Rapporteringsfrekvens

Procent

63,00

2013

70,00

Statistiska Centralbyrån

Vartannat år

Insatsområde 3:

Att öka konkurrenskraften
hos små och medelstora företag
Ensidig näringsstruktur och svag tillväxt i små och medelstora företag är de två
stora utmaningarna inom detta insatsområde.
Analysen visar att Småland och Öarna har det, relativt sett, högsta industriberoendet i Sverige sett till arbetstillfällenas fördelning. Regionen har rikets största
trä- och plastvaruindustri och generellt sett en hög specialiseringsgrad inom
verkstadsindustrin. I hög utsträckning är dessa arbetsställen underleverantörer
och högst beroende av köpstarka exportmarknader. För en starkare ekonomisk
utveckling, krävs således att denna utmaning hanteras och att näringsstrukturen
diversifieras. Regionen har en hög sysselsättningsfrekvens men senare års lågkonjunkturer har drabbat regionens industriberoende näringslivsstruktur hårt,
vilket medfört en av rikets kraftigaste ökningar i varsel- och arbetslöshetsnivåer.
Den ensidiga näringsstrukturen har också som konsekvens att det råder en
könssegregerad arbetsmarknad i området.

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

Särskilt mål
Ökad tillväxt i befintliga små och medelstora företag.

Exempel på aktiviteter som kan få stöd
• Affärsutveckling av små och medelstora företag.
• 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.

Förväntade resultat
I ett programområde med svag tillväxttakt i näringslivet och ensidig näringsstruktur, krävs fler växande företag för att minska sårbarheten i den regionala
ekonomin. Små och medelstora företag ska genom programmet få tillgång till
kapital, stöd och relevant kompetens, som kan bidra till affärsutveckling. Genom
insatserna ska direkta resultat uppnås i enskilda företag i form av tillväxt, i termer av omsättning och i antal anställda. Här finns också en potential för differentiering av näringslivet, genom att bl.a. olika typer av tjänstenäringar stöds i
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sin utveckling. Sammantaget leder detta till regional konkurrenskraft genom
hantering av de utpekade utmaningarna.
Tabell 5: Resultatindikatorer för Insatsområde 3
Mätenhet

Utgångsvärde

Utgångsår

Målvärde
(2023)

Datakälla

Rapporteringsfrekvens

Sysselsättning i små och
medelstora företag

Antal anställda omräknat
till heltidstjänster

72 401,00

2011

74 000,00

Statistiska centralbyrån,
Företagens ekonomi

Vartannat år

Omsättning i små och
medelstora företag

Nettoomsättning, MSEK

130 661,00

2011

150 253,00

Statistiska centralbyrån,
Företagens ekonomi

Vartannat år

Indikator

Tabell 6: Aktivitetsindikatorer för Insatsområde 3
Mätenhet

Målvärde
(2023)

Datakälla

Rapporteringsfrekvens

Produktiv investering: Antal företag som får stöd

Företag

515,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Produktiv investering: Antal företag som får bidrag

Företag

100,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

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

Företag

15,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Produktiv investering: Antal företag som får annat
stöd än ekonomiskt

Företag

400,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Produktiv investering: Privata investeringar som
matchar offentligt stöd till företag (bidrag)

Euro

1 200 000,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

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

Euro

8 382 040,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Indikator

Produktiv investering: Sysselsättningsökning i
företag som får stöd
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Heltidsekvivalenter

Insatsområde 4:

Att stödja övergången till en
koldioxidsnål ekonomi inom
alla sektorer
För en region med Småland och Öarnas gleshet är transportfrågan en stor
utmaning, som måste hanteras för att nå en koldioxidsnål ekonomi.
En annan aspekt av transportutsläppen är arbetstrafiken som inkluderar både
båt- och lastbilstrafik men även arbetsmaskiner, exempelvis skogsmaskiner.
Både skogs- och logistiknäringarna – som är stora i regionen – bidrar således till
transportsektorns utsläppsnivåer.

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

Specifikt 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

Förväntade resultat
Under denna investeringsprioritering i programmet ligger fokus på offentliga
infrastrukturer som här omfattar energieffektiva och koldioxidsnåla person- och
godstransporter. Med offentlig infrastruktur avses såväl fysiska som organisatoriska strukturer som initieras av offentlig sektor och som möjliggör energieffektiva och koldioxidsnåla transporter. Insatserna inom ramen för programmet
fokuserar på förnybara bränslen, effektivare energianvändning och samhällsplanering, inklusive beteendepåverkan. På grund av områdets begränsade resurser
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ska insatserna stödja utveckling, spridning och användning av metoder/modeller och lägger grunden för potentiella utsläppsminskningar och ökad användning av förnybar energi. Insatserna ska också möjliggöra teknikutveckling
genom test- och demonstrationsinsatser. Sammantaget bidrar insatserna på
sikt till att hantera regionens utmaning och nå de uppsatta målen.
Tabell 7: Resultatindikatorer för Insatsområde 4
Indikator

Mätenhet

Utgångsvärde

Utgångsår

Målvärde (2023)

Datakälla

Rapporterings frekvens

Andel användning av förnybar
energi (av total slutanvändning)

Procent

38,02

2011

50,00

Statistiska centralbyrån

Vartannat år

Koldioxidutsläpp från transporter
(exkl. internationell luftfart och sjöfart)

Ton/år

1 993 239,00

2011

1 893 577,00

Länsstyrelsen

Vartannat år

Tabell 8: Aktivitetsindikatorer för Insatsområde 4
Indikator
Minskad energiförbrukning hos projektmedverkande företag och organisationer
Antal organisationer som får stöd
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Mätenhet

Målvärde (2023)

Datakälla

Rapporteringsfrekvens

Procent

20,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Organisationer

20,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Urvalskriterier och
principer för urval
Urvalskriterier används vid bedömning av projekt för att bedöma projektens
kvalitet och för att säkerställa att de insatser som genomförs inom ramen för
projektet bidrar till att uppfylla programmålen. För varje investeringsprioritering
som programmet innehåller finns också principer för urval formulerade. Urvalskriterier och principer för projekturval kompletterar varandra genom att de tillsammans säkerställer att projektet bidrar till att uppfylla programmets mål.
Skillnaderna mellan begreppen är att urvalskriterierna är gemensamma för alla
program medan principerna för urval styr projekturvalet för aktuellt program.
Länkar till urvalskriterier hittar du på:
http://eu.tillvaxtverket.se/planera/grundlaggandeforutsattningar/urvalskriterier.
4.7fbf624914b100155a687960.html
Länk till principer för projekturval hittar du i programmet för Småland och
Öarna under vald investeringsprioritet:
http://eu.tillvaxtverket.se/planera/grundlaggandeforutsattningar/principerfor
projekturval.4.7fbf624914b100155a6878e2.html
Förutom principer för projekturval och urvalskriterier finns horisontella kriterier.
Varje projekt bedöms utifrån i vilken utsträckning de horisontella kriterierna
används som ett verktyg för att nå projektets mål och resultat.

De horisontella kriterierna för hållbar utveckling
• Bättre miljö
• Lika möjligheter och icke-diskriminering
• Jämställdhet mellan män och kvinnor
Varje projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen förväntas förhålla sig
till följande:
• 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 horisontella kriteriet använts som verktyg för att nå projektets målsättningar samt
visa vilka resultat som har uppnåtts.
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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 eu.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 eu.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 Jönköping innan du fyller i ansökan. Helst
redan på idéstadiet!
Innan du kontaktar Tillväxtverket och regionalt utvecklingsansvariga bör du:
• noggrant ha läst igenom texten för ansökningsomgången
• ha gått igenom de 12 stegen ”Från Idé till ansökan”
• ha tagit del av de obligatoriska urvalskriterierna

Vem kan ansöka?
Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person – privat eller offentligrättslig. Exempel på offentligrättslig juridisk person är universitet och högskolor,
regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter.
Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska
föreningar. Enskilda individer kan inte söka stöd och det är inte möjligt att
finansiera investeringar i enskilda företag genom programmet.
Under programperioden kommer Tillväxtverket att arrangera ansöknings
omgångar. Information om dessa kommer att publiceras löpande på:
http://eu.tillvaxtverket.se/
Programmet Småland och Öarna kan finansieras med minst 30 procent och
max 50 procent av en insats kostnader. I programmet är både offentlig och
privat medfinansiering möjlig att använda för resterande finansiering

Strukturfondspartnerskap
För att säkerställa ett regionalt inflytande över genomförandet av programmet
har ett gemensamt strukturfondspartnerskap bildats inom det geografiska
området för programmet. Strukturfondspartnerskapet har till uppgift att prioritera mellan projektansökningar som har godkänts av förvaltande myndighet.
Ansökningar ska lämnas till förvaltande myndighet som ansvarar för beredning
och beslut om stöd. Innan beslut om stöd fattas ska förvaltande myndighet
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föredra beslutsunderlag och övrigt underlag för partnerskapet och får endast
bevilja stöd i enlighet med partnerskapets prioriteringar.
Strukturfondspartnerskapet prioriterar vilka projekt som ska få stöd. I strukturfondspartnerskapet ingår bland annat regionalt utvecklingsansvariga, kommuner, länsstyrelser och företrädare för olika intresseorganisationer och föreningar.

Projektidé som
stärker den regionala
konkurrenskraften

➲

Tillväxtverket
Tillväxtverket är den förvaltande myndigheten
som har det nationella ansvaret för att besluta
om projektpengar, göra utbetalningar, kontrollera
och följa upp projekt samt rapportera till
EU-kommissionen.

Säkerställ offentlig och
eventuell privat
medfinansiering

➲
Lämna ansökan
till Tillväxtverket som
bereder ansökan

➲
Strukturfondspartnerskapet
prioriterar bland godkända
projektansökningar

➲
Tillväxtverket
fattar beslut

➲
Projektet kan starta

Mer information och ansökan
Läs mer om de regionala strukturfondsprogrammen på eu.tillvaxtverket.se
Vår adress är:
Tillväxtverket
(Östra strandgatan 10)
Box 2005
550 02 Jönköping
E-post till regionkontoret:
smalandochoarna@tillvaxtverket.se
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Tillväxtverket
Swedish Agency for Economic
and Regional Growth
Tel 08-681 91 00
tillvaxtverket.se

Småland & Öarna
Europeiska regionala utvecklingsfonden
investerar i tillväxt och sysselsättning
Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala
utvecklingsfonden cirka 532 miljoner för tillväxt och sysselsättning i Småland och Öarna. I programområdet ingår
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län.
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Detta är en kortversion av programdokumentet för
Småland och Öarna. Här beskrivs syftet med programmet,
övergripande mål och insatsområden.

