Det regionala strukturfondsprogrammet i SkåneBlekinge
Skå nes och Blekinges tre huvudsakliga utmaningar ä r lå g produktivitet, lå g
sysselsä ttningsgrad och stora skillnader inom regionerna. Europeiska regionala
utvecklingsfonden ska bidra till att stä rka regionernas fö retag nä r det gä ller bl.a.
samverkan med forskningsinstitutioner, internationalisering, digitalisering och grö n
tillvä xt samt tillgå ng på riskkapital. Programmet ska ä ven bidra till hå llbar
stadsutveckling i Malmö .
Totalt finns det ca 500 miljoner kronor till satsningar inom Skå ne-Blekingeprogrammets fem insatsområ den. Under 2015 har Tillvä xtverket i Malmö genomfö rt två
ansö kningsomgå ngar i programmet och bå da dessa har varit tidsmä ssigt parallella med
socialfondens utlysningar, fö r att gö ra kompletterande satsningar mö jliga.
Hittills har 39 projekt blivit beviljade 258 miljoner. Den enskilt stö rsta satsningen som
beviljades medel 2015 sö ktes av Almi Invest Syd AB. Det handlar om en ä garkapitalfond
i Skå ne-Blekinge som fö r programperioden 2014-2020 har få tt totalt 200 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
fö rvä ntas bidra till att ca. 50 fö retag få r tillgå ng till ä garkapital på totalt minst 400
miljoner kronor.
Tillvä xtverket bedö mer att satsningarna som beviljades 2015 har goda fö rutsä ttningar
att mö ta regionernas utmaningar och dessutom att bidra till en jä mstä lld, ickediskriminerande och hå llbar tillvä xt.
Cirka 52 procent av programmets totala budget har redan investerats. Infö r kommande
satsningar efterlyses sä rskilt samverkan mellan forskning och fö retag, satsningar fö r att
minska klimatpå verkan i bostadssektorn, fö rberedande aktiviteter kopplade till
bredbandsutbyggnad i Skå ne-Blekinge samt innovation och entreprenö rskap som
gynnar en hå llbar stadsutveckling i Malmö .
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