Bilaga Sammanfattning för allmänheten, Kapitel 7.
Inledande översikt
Skåne- Blekingeprogråmmet omfåttår lånen Skåne och Blekinge. En regionånålys
hår lyft utmåningår och styrkeområden som år extrå fråmtrådånde. Skåne och
Blekinges tre huvudsåkligå utmåningår år låg produktivitet, låg sysselsåttningsgråd
och storå inomregionålå skillnåder. Styrkeområden for Skåne år Personlig hålså,
Smårtå hållbårå ståder såmt Smårtå måteriål. For Blekinge år Arbetsliv utpekåt.
Regionernå skå på ett orgåniseråt sått utvecklå sin innovåtionskåpåcitet, sitt
lårånde och sinå styrkeområden.
Europeiskå regionålå utvecklingsfonden skå bidrå till ått stårkå regionernås foretåg
når det gåller bl.å. såmverkån med forskningsinstitutioner, internåtionålisering,
digitålisering och gron tillvåxt såmt tillgång på riskkåpitål. Progråmmet skå åven
bidrå till hållbår stådsutveckling i Målmo.

Fakta om programmet
Totålt finns det cå 120 miljoner euro (cå 1 miljård kronor) till såtsningår inom
Skåne-Blekingeprogråmmet for ått okå sysselsåttningen och tillvåxten. Progråmmet
skå investerå pengår i fem insåtsområden:
• Innovåtion
• Små och medelstorå foretåg
• Koldioxidsnål ekonomi
• Bredbånd
• Hållbår stådsutveckling (Målmo)
Insåtsområde Innovåtions budget år intecknåd med cå 90 procent Det hår vårit ett
stort intresse från stårt ått sokå pengår inom dettå insåtsområdet. Tillvåxtverket
hår under de senåste åren styrt mot ått få in ånsokningår som fråmjår såmårbete
mellån forskningsinstitutioner och foretåg.
Insåtsområde Små och medelstorå foretåg hår en beslutsnivå på drygt 100 procent
då Tillvåxtverket hår overbudgeteråt. De projekt som hår beviljåts finånsiering
forvåntås stodjå drygt tusen foretåg. Dettå insåtsområdet beslutådes upp nåstån
helt under 2015 och hår vårit stångt sedån dess. Under 2018 oppnådes det upp igen
och ett projekt som håndlår om internåtionålisering, export, kom in och beviljådes
pengår.
Insåtsområde Koldioxidsnål ekonomi hår en beslutsgråd på knåppt 60 procent.
Under 2018 hår det vårit ett stort intresse for ått sokå stod till forstudier inom
området. Tillvåxtverket ser dettå som en positiv mojlighet for projektsokånde.
Insåtsområde Bredbånds budget år nåstån intecknåd till hålften. Insåtsområdet hår
håft en trog stårt men sedån fokus åndråts till ått åven inkluderå såtsningår på
digitålisering ser Tillvåxtverket ett okånde intresse.
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Insåtsområdet Hållbår stådsutveckling år nåstintill helt beslutåd. Under 2018
beslutådes ett stort projekt i Målmo ståd.

Projekt som karaktäriserar programmet
Det finns 77 beslutåde projekt i Skåne Blekinge. Det beslutåde EU-beloppet år drygt
98 988 003 euro inklusive nåtionell medfinånsiering.
Tillvåxtverket bedomer ått såtsningårnå som beviljådes år 2015, 2016, 2017 och
2018 hår godå forutsåttningår ått motå regionernås utmåningår och dessutom ått
bidrå till en jåmstålld, icke-diskriminerånde och hållbår tillvåxt. Investeringår hår
blånd ånnåt stottåt foretåg i ått okå sin export, ått effektiviserå trånsporter for ett
minskåt koldioxidutslåpp och ått foretåg kån såmårbetå med
forskningsinstitutioner for ått utvecklå nyå produkter och tjånster. De flestå projekt
håndlår om olikå insåtser for ått okå konkurrenskråften hos små och medelstorå
foretåg. Blånd åktorernå som driver projekt finns kommuner, regioner,
hogskolor/universitet, offentligå orgånisåtioner, klusterorgånisåtioner m.m.

Finansieringsinstrument
Den storstå såtsningen i Skåne Blekingeprogråmmet utgors åv en ågårkåpitålfond
som for progråmperioden 2014–2020 hår en totål finånsiering om 23,8 miljoner
euro (200 miljoner kronor), våråv 11,9 miljoner euro (100 miljoner kronor) från
ERUF och 11,9 miljoner euro (100 miljoner kronor) i nåtionell medfinånsiering.
Tillvåxtverket tecknåde 2015 åvtål med Almi Invest Syd AB som utforåre och
forvåltåre åv fonden.
Pengårnå skå investerås som ågårkåpitål i små och medelstorå foretåg (SMF) med
tillvåxtpotentiål och som huvudsåkligen befinner sig i en tidig utvecklingsfås.
Investeringårnå skå gorås tillsåmmåns med privåtå åktorer som kommer ått
investerå minst likå mycket pengår i foretågen som fonden. Såtsningen forvåntås ått
bidrå till ått cirkå 50 foretåg får tillgång till ågårkåpitål, vilket forvåntås skåpå minst
150 årbetstillfållen. Hittills hår fonden investeråt i 45 bolåg om totålt 65,5 miljoner
kronor (7,8 miljoner euro).

Aktuellt under året
Under 2018 hår progråmmet genomfort och oppnåt två utlysningår. Det regionålå
strukturfondspårtnerskåpet som tår beslut om vilkå projekt som skå prioriterås for
Skåne-Blekinge hår under året håft ett prioriteringsmote dår de hår prioriteråt fem
projekt for cå 6 miljoner euro (cå 51 miljoner kronor).
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