Det regionala strukturfondsprogrammet för Småland
och Öarna
Små land och Oarnas operativa program syftar till regional utveckling, genom att
medverka till insatser som stä rker nä ringslivet. Samtliga projekt fö rvä ntas ha befintliga
små och medelstora fö retag som huvudsaklig må lgrupp inom ramen fö r berö rda lä ns
innovationsstrategier. Områ dets utmaningar ä r framfö rallt att det finns få
kunskapsintensiva fö retag, och att nivå n på investeringar i FoU ä r lå g, att områ det har
en gles och obalanserad befolkningsstruktur med begrä nsad tillgå ng till bredband samt
att utslä ppen frå n transporter ä r hö ga. Totalt finns det ca 554 miljoner kronor till
satsningar inom programmets fyra insatsområ den.
Fö r att mö ta dessa utmaningar innehå ller programmet fyra insatsområ den med sö kbara
medel:
1.
Stä rka forskning, teknisk utveckling och innovation, 33 procent av medlen.
2.
Oka tillgå ngen till, anvä ndningen av och kvaliteten på informations- och
kommunikationsteknik, 10 procent av medlen.
Oka konkurrenskraften hos små och medelstora fö retag, 38 procent av
3.
medlen.
4.
Stö dja ö vergå ngen till en koldioxidsnå l ekonomi inom alla sektorer(enbart
inom transport inom Små land och Oarna), 15 procent av medlen.
Ansö kningsomgå ngar 2015 2015 å rs ansö kningsomgå ngar resulterade i att 35
ansö kningar kom in till Tillvä xtverkets kontor i Jö nkö ping. Av de ansö kningar som kom
in gick 23 vidare fö r prioritering. Sammanlagt sö kte de 157,6 miljoner kronor.
Ansö kningsomgå ngarna var ö ppna, vilket innebar att hela programmet var sö kbart
under å ret.
Av de 23 ä renden som strukturfondspartnerskapet hade att prioritera valde man 21. De
ca 154 miljoner kronor som prioriterades under å ret fö rdelades på sex projekt inom
insatsområ de 1, tolv projekt inom insatsområ de 3 och tre projekt inom insatsområ de 4.

Typer av projekt
Må nga av de projekt som prioriterades ä r att betrakta som viktiga basprojekt fö r
tillvä xten inom Små land och Oarna. Projekten handlar om att skapa mö tesplatser och
att knyta samman nä ringslivet med akademin och det offentliga, om satsningar på
affä rsutveckling av enskilda fö retag inom branscher som ä r viktiga fö r områ det och om
att reducera utslä ppen av koldioxid inom områ det. Stö rst sö ktryck har det varit inom
programmets insatsområ de 1 ”Att stä rka forskning, teknisk utveckling och innovation”
och insatsområ de 3 ”Att ö ka små och medelstora fö retags konkurrenskraft”.
Agarkapitalfonden i Små land och Oarna har fö r programperioden 2014–2020 få tt totalt
120 miljoner kronor. Halva beloppet kommer frå n EU och resterande frå n nationella
aktö rer inom programområ det. Pengarna ska investeras som ä garkapital i små och
medelstora fö retag med tillvä xtpotential och som huvudsakligen befinner sig i en tidig
utvecklingsfas. Investeringarna kommer att gö ras tillsammans med privata aktö rer, som
kommer att satsa minst lika mycket pengar i fö retagen som fonden. Satsningen
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fö rvä ntas bidra till att cirka 48 fö retag få r tillgå ng till ä garkapital på totalt minst 240
miljoner kronor.
Fonden hade vid slutet av 2015 varit igå ng under tre må nader. Den har fö r avsikt att
investera i ca 48 bolag, vilka fö rvä ntas bidra till att 80 arbetstillfä llen skapas.
Tillvä xtverkets uppfattning ä r att 2015 å rs ansö kningsomgå ngar har varit bra.
Projektens innehå ll ligger i linje med programmets strategi och har dä rmed potential att
på verka flera av områ dets utmaningar.
Ansö kningar och beslut fö rdelade sig ö ver samtliga fyra lä n och samlade ett flertal
viktiga organisationer, inklusive hö gskolor och universitet. Dock var bara en ansö kan
frå n Gotlands lä n. Det ä r viktigt att fö lja utvecklingen på Gotland fö r att ha en beredskap
att initiera/medverka till nå gon eller nå gra riktade informationsinsatser fö r att få igå ng
fler projekt frå n ö n.

Integration och mångfald
Under hö sten 2015 kom programgenomfö randet ä ven att fokusera på integration och
må ngfald med anledningav den stora flyktingströ mmen. Dock ä r det få projekt som
arbetar riktat med nyanlä nda som huvudsaklig må lgrupp. Men ett beslutat projekt,
”Step-Two”, i Kronoberg har dock nyanlä nda fö retagare som må lgrupp. Det ä r en
inkubator fö r nyanlä nda i en stadsdel i Vä xjö . I utlysningstexterna fö r å r 2016 kommer
programmets horisontella kriterier att betonas.
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