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1. STRATEGI FÖR DET OPERATIVA PROGRAMMETS BIDRAG TILL
UNIONENS STRATEGI FÖR SMART OCH HÅLLBAR TILLVÄXT FÖR ALLA
OCH FÖR ATT UPPNÅ EKONOMISK, SOCIAL OCH TERRITORIELL
SAMMANHÅLLNING
1.1 Strategi för det operativa programmets bidrag till unionens strategi för smart
och hållbar tillväxt för alla och för att uppnå ekonomisk, social och territoriell
sammanhållning
1.1.1 Beskrivning av programmets strategi för att bidra till att uppfylla unionens strategi
för smart och hållbar tillväxt för alla och till att uppnå ekonomisk, social och territoriell
sammanhållning.
Det regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge 2014-2020 syftar till att göra
investeringar för tillväxt och sysselsättning i regionen. Programmet är framtaget i
samverkan mellan Region Skåne, Region Blekinge och andra regionala aktörer med
Strukturfondpartnerskapet Skåne-Blekinge som styrgrupp. Innehållet i det regionala
strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge är baserat på existerande regionala
strategier och en gemensam socioekonomisk analys av Skåne-Blekinge. Programmet
innehåller de tematiska målen 1, 2, 3 och 4.[1]
Första kapitlet beskriver programmets strategi, koppling till europeisk, nationell och
regional nivå samt val av insatsområden.
Andra kapitlet beskriver insatsområdena med sina mål och exempel på aktiviteter som
kan stödjas inom ramen för programmet.
Europa 2020 och Östersjöstrategin I mars 2010 lanserades EU:s tillväxtstrategi Europa
2020[2] som ett svar på hur EU:s medlemsländer gemensamt ska utveckla sin
konkurrenskraft på världsmarknaden samt möta den ekonomiska kris som unionen
befunnit sig i sedan 2008. Europa 2020 syftar till att skapa en smart och hållbar tillväxt
för alla genom att arbeta med:
Smart tillväxt – utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation.
Hållbar tillväxt – främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi.
Inkluderande tillväxt – stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och
territoriell sammanhållning.
Strukturfonderna ska under åren 2014-2020 bidra till att uppnå målen i Europa 2020 samt
målsättningarna i makroregionala strategier. För Skåne-Blekinge innebär det att
programmet tar hänsyn till prioriteringarna i EU:s strategi för Östersjöregionen[3] samt
bidrar till strategins genomförande. Syftet med EU:s Östersjöstrategi är att möta de
gemensamma utmaningar som länderna i Östersjöregionen står inför i dag. Strategin har
tre mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet. De projekt som
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kommer att drivas inom det regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge ska
ta grund i resultat från tidigare projekt och samarbeten kopplade till Östersjöstrategins
prioriterade områden.
Partnerskapsöverenskommelsen Partnerskapsöverenskommelsen (PÖ) utgör det
nationella strategiska ramverket för den kommande strukturfondsperioden och anger
inriktning och prioriteringar som grund för fondernas användning. En nära koppling ska
därför finnas mellan PÖ och det regionala strukturfondsprogrammet. Analysen i Sveriges
PÖ betonar särskilt följande aspekter:
Sverige blir allt mer globaliserat och konkurrensutsatt, vilket ställer krav på välutbildad
arbetskraft, högkvalitativ forskning och innovation samt välfungerande infrastruktur.
Utbildningsnivå har stor betydelse för arbetsmarknadens, regionens och samhällets
utvecklings- och omvandlingsförmåga. Det finns en regional obalans i fördelningen av
högutbildade, vilket har konsekvenser för den långsiktiga regionala utvecklingen. FoUinvesteringarna inom framförallt privat sektor behöver öka och den entreprenöriella
kompetensen behöver utvecklas, inte minst på landsbygden samt bland ungdomar,
kvinnor och utrikes födda. Profilering av framstående universitet och ökad samverkan
med aktörer från näringslivet är vidare önskvärt.
Regeringen har en vision om att Sverige 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av
växthusgaser i atmosfären. Utmaningen är att kombinera tillväxt med en minskning av
koldioxidutsläpp, vilket dock flera regioner har lyckats med under de senaste åren.
Växthusgasutsläppen varierar stort regionalt, vilket huvudsakligen beror på skillnader i
näringslivsstruktur. Inrikes transporter står för en tredjedel av utsläppen. Sverige
påverkas kraftigt av ett förändrat klimat och konsekvenserna varierar med lokala och
regionala förutsättningar. Exempelvis kommer översvämningsrisken i sjöar och
vattendrag öka. Omställningsarbetet till ett mer hållbart energisystem och en hållbar
näringslivsutveckling utgör en grund för teknik-, produkt- och tjänsteutveckling samt i
förlängningen ökad sysselsättning och företagande.
Sysselsättningspolitikens viktigaste målsättning är att varaktigt öka sysselsättningen.
Ökningen behöver främst ske i grupper med svag förankring på arbetsmarknaden, såsom
unga och utrikes födda. Kvinnors sysselsättningsgrad behöver också öka. Ökande
arbetslöshet under de senaste åren har slagit hårt mot alla regioner och
befolkningsgrupper, men unga, utrikes födda, personer med funktionsnedsättning och
korttidsutbildade har drabbats särskilt. Långtidsarbetslösheten har också ökat och innebär
i dag en betydande strukturell utmaning. Demografisk utveckling och åldrande
befolkning medför problem med en långsiktigt hållbar arbetskraftsförsörjning.
Det finns en stor obalans i fråga om var i landet den ekonomiska aktiviteten är
lokaliserad. Storstadsregionerna (Stockholm, Göteborg och Malmö[4]) står tillsammans
för 57 procent av BNP, men 40 procent av den reala BNP-tillväxten skedde utanför dessa
regioner under perioden 2000–2010. De glesbefolkade delarna av landet har varaktiga
utmaningar relaterade till den lokala marknadens funktionssätt och tillgängligheten till
andra nationella och internationella marknader. Glesheten medför högre kostnader för
offentliga och kommersiella servicefunktioner, som är viktiga för invånarna och det
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lokala näringslivet. Städerna har stor betydelse som utvecklingsmotorer för sina
omgivande regioner. Det är därför viktigt att se på städer i ett funktionellt
regionperspektiv. Brister i transportinfrastrukturen kan begränsa omställningen och
internationaliseringen av det regionala näringslivet. Tillgång till bredband med hög
överföringshastighet är en central faktor för att stimulera nya affärsmöjligheter, tjänster
och innovationer. För landsbygd och andra glest befolkade regioner är goda elektroniska
kommunikationer särskilt viktiga för tillväxt, företagande och boende.
Partnerskapsöverenskommelsen och Skåne-Blekinge Prioriteringarna i PÖ ligger i linje
med de identifierade utmaningarna i den socioekonomiska analysen för Skåne-Blekinge.
Regionens tre huvudsakliga utmaningar är låg produktivitet, låg sysselsättningsgrad och
stora inomregionala skillnader.
PÖ betonar vikten av att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft, vilket bland
annat kan ske genom stärkta satsningar på FoU. I PÖ konstateras även att FoUsatsningarna som andel av BNP har minskat. Det är framför allt storföretagens andel av
de samlade FoU-satsningarna i landet som har minskat, vilket inte har kompenserats
genom en ökad FoU i små- och medelstora företag. Regeringen stärker därför
investeringarna i forskningsanläggningar och satsar på att stimulera öppen innovation
och främja nätverksbyggande. Dessa prioriteringar ligger i linje med både Internationella
innovationsstrategin för Skåne och Blekingestrategin. Det är viktigt att involvera fler
små- och medelstora företag, då flera av de stora FoU-intensiva arbetsställena i regionen
antingen har avvecklats eller bytt till nya ägare med mindre regional förankring.
PÖ pekar på att internationaliseringen ökar. Detta leder till högre produktivitet och
tillväxt, men skapar också en strukturomvandling som gör att näringslivets
sammansättning förändras. Det är därför viktigt att stärka företagens
omställningsförmåga och internationella konkurrenskraft. Detta överensstämmer med
Skåne-Blekinges analys, där det konstateras att ekonomin i regionen har lägre export per
sysselsatt än i riket och att det finns en specialisering inom branscher med relativt låg
internationell konkurrensförmåga.
I PÖ konstateras att förmågan att behålla, attrahera, och utveckla kompetenser, företag
och kapital är avgörande för ökad konkurrenskraft. För att utveckla företagen behövs
insatser som förbättrar det generella företagsklimatet såsom regelförenklingar, rådgivning
samt god tillgång till kapital för företagandets alla skeden. Det regionala
strukturfondsprogrammet syftar till att stärka företag och entreprenörers kompetens och
öka tillgången till marknadskompletterande riskkapital.
I PÖ redovisas goda erfarenheter av de tolv riskkapitalprojekt som genomförts i
föregående programperiod. Dessa har fungerat marknadskompletterande och gett upphov
till ett antal investeringar som troligtvis annars inte skulle ha blivit av.
Riskkapitalprojekten har både bidragit till att sprida tillgången till kapital till olika delar
av landet och attraherat lokalt och regionalt kapital som tidigare inte var tillgängligt på
marknaden. Dessa slutsatser överensstämmer med erfarenheterna i Skåne-Blekinge och
programmet omfattar därför fortsatta satsningar på marknadskompletterande riskkapital.
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I Skåne-Blekinges analys konstateras, liksom i PÖ, att ett ökat företagande, inte minst
bland unga samt kvinnor och utrikesfödda, bidrar till utveckling i regionen. Detta är
centralt för Skåne-Blekinge som är regionen med lägst sysselsättningsgrad i landet. Den
låga sysselsättningsgraden bland utomnordiskt födda är både ett stort socialt problem och
ett tillväxtproblem. Endast en tredjedel av skillnaden i sysselsättningsgrad mellan
personer födda utanför Norden och de som är födda i Sverige kan förklaras med
skillnader i utbildning, ålder och kön.
I PÖ konstateras att landet står inför stora utmaningar på klimatområdet. Regeringen har
en vision om att Sverige 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser i
atmosfären. I Skåne-Blekinge kommer nästan 40 % av växthusgasutsläppen från
energianvändning i bostäder, lokaler och industri och 94 % av transporterna är beroende
av fossil energi. Det regionala strukturfondsprogrammet syftar till att minska den
regionala energianvändningen samt öka andelen förnybar energi och vänder sig såväl mot
företag som mot offentlig sektor och bostadssektorn.
Liksom i PÖ utgår det regionala strukturfondsprogrammet från att tillgång till bredband
med hög överföringshastighet är en central faktor för att stimulera nya affärsmöjligheter,
tjänster och innovationer. Tillgången till bredband är extra viktig mot bakgrund av de
stora inomregionala skillnader som präglar Skåne-Blekinge. I programmet är avsikten att
skapa förutsättningar för att i nästa läge söka investeringsmedel för bredbandsutbyggnad.
PÖ lyfter fram städernas betydelse som utvecklingsmotorer för sitt omland. Detta synsätt
präglar även det regionala strukturfondsprogrammet. I Skåne-Blekinge är Malmö den
största staden och regionens starkaste tillväxtmotor. Det är även i Malmö de sociala
utmaningarna är som mest koncentrerade. Programmet syftar till att nå social hållbarhet i
staden genom innovativa och entreprenöriella insatser som tillvaratar de resurser och den
utvecklingspotential som finns i Malmö.
PÖ lyfter behovet av att öka sysselsättningen – framförallt i grupper med svag förankring
på arbetsmarknaden. En av Skåne-Blekinges främsta utmaningar är den låga
sysselsättningsgraden. Regionen har också hög arbetslöshet bland unga. Insatser för att
möta dessa utmaningar kommer att göras inom Socialfondsprogrammet där ett av
programområdena är sysselsättningsinitiativet för att möta den höga arbetslösheten bland
unga.
Strategiska överväganden
Social inkludering
I den socioekonomiska analysen identifieras social inkludering som den viktigaste
tillväxtfrågan för Skåne-Blekinge. För att regionen ska nå en sysselsättningsgrad i paritet
med rikets så behöver 23 000 personer ytterligare komma in på arbetsmarknaden.
Riksgenomsnittet skulle uppnås om utomnordiskt födda hade haft samma
sysselsättningsgrad som de som är födda i Sverige, personer med funktionsnedsättning
samma sysselsättningsgrad som personer utan funktionsnedsättning och kvinnor samma
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sysselsättningsgrad som män. [5] Social inkludering är därför ett perspektiv som
genomsyrar det regionala strukturfondsprogrammet såväl vad gäller innehåll som
principer för urval. Stödfunktioner kopplat till programmet kommer att ha i uppdrag att
stödja projekt i frågor kring social inkludering och jämställdhet.
Smart specialisering
Med syfte att öka den strategiska användningen av strukturfonder för att öka Europas
innovationskraft har medlemsstater och regioner uppmanats att utveckla egna
innovationsstrategier för smart specialisering inför programperioden 2014-2020. Dessa
strategier skall ta sin utgångspunkt i de styrkeområden som regionen har eller kan
utveckla i ett interregionalt och internationellt perspektiv.
Smart specialisering handlar om att som region på ett systematiskt sätt utveckla sin
innovationskapacitet, sitt lärande och sina styrkeområden. För regionen handlar det om
att skapa förutsättningar för att samlas kring innovationsområden för att systematiskt
arbeta med metoder och processer som leder till att dessa styrkeområden utvecklas till
internationella innovationsområden. Skåne-Blekinge har ett diversifierat näringsliv med
stor inomregional bredd vilket är en styrka som gör regionen mindre sårbar i
lågkonjunktur och som öppnar upp för goda möjligheter att skapa en hållbar tillväxt i
hela regionen. Det nya och innovativa uppstår ofta i gränslandet mellan olika branscher,
verksamheter, sakfrågor och områden. Med utgångspunkt i den internationella
innovationsstrategin för Skåne har initialt tre innovationsområden identifierats utifrån
samhällsutmaningar och valts för fokuserad smart specialisering. Dessa är personlig
hälsa, smarta hållbara städer samt smarta material. Utöver dessa tre har Blekingestrategin
pekat ut insatsområdet Arbetsliv. I det regionala strukturfondsprogrammet är det ett
aktivt val att inte peka ut särskilda branscher, geografiska områden, samhällssektorer,
bolagsformer etc., då det kan ha en begränsande inverkan på utvecklingen av
innovationsområdena. Resonemang kring olika branschers och sektorers betydelse för
Skåne-Blekinges utveckling och framtida potential koncentreras till analysbilagan medan
innehållet i programmet med avsikt är skrivet för att öppna upp, skapa bredd, variation
och möjligheter för alla i regionen att delta.
En kort redogörelse för innovationsområdena, regionens smarta specialisering;
Smarta hållbara städer; regionen har ett flertal städer där stora systemlösningar kring
hållbar stadsutveckling utvecklas inom områden som exempelvis renhållning,
avfallshantering och energi. Städerna arbetar framgångsrikt som internationella förebilder
för hållbar stadsutveckling och ett välkänt exempel är Bo01 i Malmö. Städernas diversitet
är en tillgång och innebär viktig potential för tillväxt.
Personlig hälsa; regionen har en stark offentlig verksamhet med arbete och ansvar för
hälso- och sjukvård, en ambition finns att utveckla hälsa för individen ur ett långsiktigt
helhetsperspektiv med koppling till tillväxt. Regionen har under lång tid även haft starka
näringar inom områden som life science och livsmedel men också IKT och media som
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kan ha stor innovationspotential. Integration och mångfald har också en viktig koppling
till personlig hälsa och välmående som en förutsättning för tillväxt.
Smarta material; innovationsområdet har sin utgångspunkt i såväl etablerandet av två nya
världsledande forskningsanläggningar - ESS och MAX IV[6] – som i befintlig forskning
i regionen. Genom etableringen kan regionen bli en av världens ledande platser för
forskning och innovation. Det regionala näringslivet kan dra nytta av materialforskning
som kommer att äga rum i regionen. Eftersom såväl effekterna av anläggningarna och
existerande forskning spänner över flera områden kopplade till produktion och
användning av material, har investeringar inom detta område stor potential till synergier
med Horisont 2020-utlysningar. Några exempel på relevanta utlysningar är
NMP2 - 2015: MP 2 – 2015: Integration of novel nanomaterials into existing production
lines PHC 16 – 2015: Tools and technologies for advanced therapies EE 13 – 2014/2015:
Technology for district heating and cooling
Arbetsliv; Genom att stärka företagen som till största delen har en marknad utanför
regionen tillförs nya regionala intäkter. Regionen behöver därför insatser som stärker
företagen i intäktsbasen. Gemensamma satsningar i samverkan med dessa företag ökar
möjligheten att nå nya innovativa lösningar. Dessa företag utgör drivkraften för tillväxt
och arbetsmarknaden i regionen.
Synergier mellan EU-program
Det finns en ambition att skapa synergier mellan olika europeiska program och fonder
och koppla dem till nationella och regionala/lokala medel för att få strategiskt
genomtänkt finansiering. I Skåne-Blekinge uppmuntras sökande till att se möjligheter till
att skapa projektportföljer med olika finansieringslösningar och att använda projekt inom
det regionala strukturfondsprogrammet som plattform för kommande insatser inom
ramarna för exempelvis Interregprogrammen eller de europeiska sektorsprogrammen.
Projekt inom det regionala strukturfondsprogrammet kan användas för att utveckla
kapacitet att delta i större europeiska projekt, exempelvis inom Horisont 2020. Projekt
inom det regionala strukturfondsprogrammet kan också användas för att bättre sprida och
utnyttja resultaten från större europeiska projekt på regional nivå.
Det finns även kopplingar till övriga sektorsprogram i EU, t ex Erasmus plus, Hälsa för
tillväxt, LIFE, COSME och Connecting Europe Facility (CEF). Synergier kan även nås
genom kopplingar till andra EU-initiativ. Exempelvis kan stöd från det regionala
strukturfondsprogrammet möjliggöra regional samling inför och ökat deltagande i
europeiska initiativ som t ex de Europeiska innovationspartnerskapen (EIP). Deltagande i
dessa kan bidra till att internationalisera regionens styrkeområden och sammanföra en
bred skara aktörer inom hela innovationskedjan. EIP:er liksom andra strategiska
europeiska plattformar kommer sannolikt ha stor betydelse för utlysningar i Horisont
2020 och andra sektorsprogram.
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Möjligheter till synergier finns mellan samarbetsprogrammen Öresund-KategattSkagerrak, Södra Östersjön, Nordsjöregionen och Östersjöregionen som också
ytterligare bidrar till genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen. Det kan
också innebära att det kan bli aktuellt att inom ramarna för det regionala
strukturfondsprogrammet ge stöd till insatser utanför stödområdet. Avgörande i sådana
fall är att insatsen gagnar Skåne-Blekinge. Exempel på detta skulle kunna vara ERBgeografin (Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Bornholm, Klaipeda, Kaliningrad, Pommern
och Warmia-Mazurien) och STRING-geografin (Skåne, Själland, Schleswig-Holstein
och Hamburg) där inte hela geografin faller inom ramarna för ett och samma
samarbetsprogram.
Det regionala strukturfondsprogrammet innehåller, precis som det nationella
regionalfondsprogrammet, de tematiska målen 1, 3 och 4 Inom tematiskt mål 1 har
programmen en viktig relation vad gäller insatser kopplade till forskningsanläggningarna
ESS och MAX IV och bedöms fungera kompletterande. Vad gäller tematiskt mål 4 kan
delvis samma typ av insatser göras inom båda programmen, vilket kommer att verka
förstärkande programmen sinsemellan.
Utgångspunkten är att insatserna inom regionalfonden och socialfonden ska komplettera
och förstärka varandra. Social inkludering har identifierats som regionens viktigaste
tillväxtfråga och är utgångspunkten för användandet av båda fonderna i Skåne-Blekinge.
I det regionala strukturfondsprogrammet genomförs tillväxtskapande insatser som att
stärka innovationsförmågan, verka för internationalisering och affärsutveckling i SMF,
energieffektivisering och hållbar stads- och samhällsutveckling, medan andra
tillväxtskapande insatser som kompetensutveckling och matchning på arbetsmarknaden
omfattas av den regionala handlingsplanen för socialfonden. Vad gäller hållbar stads- och
samhällsutveckling genomförs insatser i Malmö kopplat till innovation och
entreprenörskap för att nå social inkludering inom ramarna för det regionala
strukturfondsprogrammet medan insatser kopplade till arbetsmarknad och
kompetensförsörjning för att motverka utanförskap kommer att göras inom ramarna för
socialfondsprogrammet. Malmö uppmanas att arbeta integrerat med projekt med
socialfonds- respektive regionalfondsfinansiering för att nå största möjliga effekt vad
gäller hållbar stads- och samhällsutveckling. Det kan innebära att man skapar
projektportföljer bestående av projekt med olika typer av finansiering. Skåne-Blekinges
aktörer uppmanas också generellt att utnyttja möjligheten till överlappning mellan
programmen för att skapa integrerade tillväxtskapande insatser.
Det regionala strukturfondsprogrammet, Landsbygdsprogrammet och Havs- och
fiskeriprogrammet kompletterar och förstärker varandra och är viktiga instrument för
regionens utveckling. Utifrån arbetet med kommande prioriteringar inom de regionala
handlingsplanerna för landsbygdsprogrammet konstateras att programmen skulle kunna
verka förstärkande på varandra inom områden som exempelvis bredbandsutbyggnad,
besöksnäring, innovation/entreprenörskap och användning/produktion av förnybar
energi. Regionalt planeras för samordnade insatser mellan regionala tillväxtansvariga
organisationer och de olika programmens förvaltande myndigheter. Stöd vad gäller
programsynergier ska kunna ges via stödfunktioner till programmet.
Näringslivets medverkan
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Det regionala strukturfondsprogrammet syftar till att göra investeringar för tillväxt och
sysselsättning. Det privata näringslivet är därmed en av programmets viktigaste
målgrupper. Genom att delta i projekt med regionalfondsfinansiering kan SkåneBlekinges företag gemensamt utvecklas, skapa innovation och stärka sina
marknadspositioner. Erfarenheten från det regionala strukturfondsprogrammet för 20072013 är att enskilda företagares största mervärde från projekten är just de nätverk med
andra företag som bildats. Som deltagare i projekt får företagen del av projektens insatser
utan att bära ansvaret för projektägarskapet med de administrativa och likvida krav som
ett projektägarskap medför. Under programperioden 2014-2020 är det möjligt att växla
upp privat medfinansiering mot strukturfondsmedel på samma sätt som det tidigare
programperiod har varit möjligt att växla upp offentliga medel. För företagare innebär
detta en ökad möjlighet att som medfinansiär verka för fler behovsbaserade projekt med
god relevans för näringslivet. Dessa projekt kan bedrivas av aktörer inom
innovationsinfrastrukturen. Deltagande av företag innebär alltid att insatser/aktiviteter
måste bedömas i förhållande till gällande regelverk på statsstödsområdet. Det innebär i
princip att eventuellt förekommande statsstöd i projekt i programmet kan genomföras
under en gällande stödordning i enlighet med EUs gruppundantagsförordning, alternativt
som de minimis-stöd.
Privat medfinansiering är önskvärd inom alla insatsområden men framförallt inom
insatsområdena Smart tillväxt – innovation, Smart tillväxt – SME och Hållbar tillväxt –
koldioxidsnål ekonomi (IP 1) där privat medfinansiering förväntas uppgå till 5% av den
totala medfinansieringen om även medfinansiering kan ske i form av tid. Inom Hållbar
stads- och samhällsutveckling förväntas med motsvarande resonemang privat
medfinansiering uppgå till 2% av den totala medfinansieringen. Eftersom erfarenhet av
uppväxling av privat medfinansiering saknas, har Skåne-Blekinge avsiktligt valt en lägre
procentuell andel. Den är baserad på andelen privat medfinansiering i projekten i
innevarande programperiod samt de intentioner som under programskrivandet framkom
från organisationer med koppling till det privata näringslivet. Privat medfinansiering
förväntas huvudsakligen ske via företagsorganisationer men projektägare kommer
generellt att uppmanas att utnyttja möjligheten.
Val av insatsområden
Skåne-Blekinge har goda förutsättningar för en hållbar tillväxt men det finns tre
övergripande utmaningar som pekas ut i den socioekonomiska analysen[7]: låg
produktivitet, låg sysselsättningsgrad och stora inomregionala skillnader. Dessa faktorer
påverkar utanförskapet och den ekonomiska tillväxten. Denna analys, tillsammans med
Europa2020-strategin, Östersjöstrategin, PÖ, regionala utvecklingsstrategier, OECDs
Territorial Reviews för Skåne och Småland-Blekinge samt erfarenheter och utvärderingar
av föregående programperiod ligger till grund för regionala strukturfondsprogrammets
fem insatsområden.
Insatsområde 1. Smart tillväxt - innovation. Insatsområdet omfattar tematiska
målet Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.
Skåne-Blekinges utmaningar och möjligheter
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Innovationsarbetet i Skåne-Blekinge utgår från de utpekade innovationsområdena:
personlig hälsa, smarta hållbara städer, smarta material och arbetsliv. Utifrån dessa
områden försöker regionen möta den svaga produktivitet och låga sysselsättningsgrad
som i den socioekonomiska analysen pekas ut som två av regionens huvudsakliga
utmaningar.
Regionen befinner sig i en omställningsprocess där stora FoU-tunga arbetsställen har
avvecklats, medan andra har fått nya ägare med mindre lokal förankring till regionen och
Sverige. Skåne-Blekinge har en hög andel FoU-satsningar i relation till BNP, men står nu
inför utmaningen att bibehålla denna position med en betydligt större bas av små och
mellanstora företag istället för ett fåtal FoU-tunga storföretag. Detta kräver en ökad
samverkan mellan olika aktörer inom innovationsinfrastrukturen: företag av olika
storlekar, akademi och politik. Det behövs ett starkt etablerat regionalt ledarskap som
driver innovationsfrågor. Ett regionalt exempel är FIRS[8] - ett gemensamt forum för
ledare med utvecklings- och utbildningsansvar.
Det krävs insatser för att stärka förnyelsen av det regionala näringslivet, både genom att
stärka kunskapsinnehåll och innovationsförmåga i befintliga branscher och genom att
stärka entreprenörskap och främja strukturomvandling. I en innovationsdriven ekonomi
ökar krav på samarbete, tempo och förnyelseförmåga i takt med omvärldens förändring. I
en innovationsdriven ekonomi är SMF centrala och deras behov av ökad kunskap,
utveckling och innovation avgörande för att nå konkurrenskraft och tillväxt. Nya former
för samverkan genom öppen innovation är allt viktigare. Öppen innovation innebär att
involvera externa aktörer i det egna innovationsarbetet. En stor del av forskningsdriven
innovation bör därför ske i samarbeten mellan näringsliv, universitet, högskolor,
forskningsinstitut och aktörer inom offentlig sektor.
Regionen har goda förutsättningar att öka innovationsförmågan. Det finns en påtaglig
koncentration och specialisering inom områden som IKT, transport/logistik, life science,
livsmedel, plåtbearbetning m.m. Det finns även en markant koncentration inom
miljöteknikområdet, med fokus på värmeteknik, vattenrening, ventilation,
avfallsåtervinning och systemlösningar. Regionen har styrkor inom kulturella och
kreativa branscher, ett starkt utbildnings- och forskningsutbud, stora regionala
kulturinstitutioner och klustersatsningar inom t.ex. media. Turism och besöksnäring har
goda utvecklingsförutsättningar i regionen som har ett skiftande landskap med såväl stora
städer som landsbygd och skärgård. Inom flertalet styrkeområden finns det
klusterinitiativ som arbetar med utveckling och marknadsföring. Det finns ett pågående
arbete med att stärka innovationsinfrastrukturen och det regionala ledarskapet samt att
stärka innovation i de vita fälten[9] mellan innovationsområden. Regionen har arbetat
långsiktigt med investeringar i kluster och styrkeområden, flera av dessa har dock
brottats med svag utveckling de senaste åren. Det största företaget inom life science har
lämnat regionen, flera av de stora aktörerna inom IKT har haft en svag utveckling under
de senaste åren och bulkproduktionen inom livsmedel minskar.
Investeringarna är höga i både offentlig och privat FoU, mätt som andel av
bruttoregionprodukten. De kommande åren kommer det att ske mångmiljardinvesteringar
i forskningsinfrastruktur i regionen genom etableringen av forskningsanläggningarna
ESS och MAX IV, vilket ökar innovationsförmågan och attraherar arbetskraft och
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forskare till regionen. I regionen finns en omfattande samverkan mellan lokala, regionala,
nationella och internationella aktörer för att stärka utvecklings- och spridningseffekterna
av forskningsanläggningarna. Trots de höga FoU-andelarna konstaterar OECD att
värdekedjorna i regionen är korta. Många av de insatser i FoU som görs i regionen
realiseras i produkter och tjänster i andra regioner, både inom och utanför Sverige. Detta
är en viktig utmaning för Skåne-Blekinge i relation till ESS och MAX IV.
Det finns ett rikt utbud av utbildningar på alla nivåer. Tillgången till högskolor och
universitet är god. Inom regionen finns samverkan mellan lärosätena inom den högre
utbildningen som även omfattar lärosäten i angränsande regioner. I ett Öresundsregionalt
perspektiv finns även ett rikt utbud av utbildningar på den danska sidan. Dock tycks den
organisatoriska samverkan över sundet minska. Ett tecken på detta är avvecklingen av
samverkan mellan universitet och högskolor inom ramen för Öresundsuniversitetet. Även
flera gränsregionala klusterinitiativ har avvecklats under de senaste åren.
Det är ett starkt samband mellan innovations- och konkurrenskraft som gör att de
tematiska målen 1 och 3 bidrar till hållbar tillväxt. Det är en nära koppling mellan
forskningsdriven innovation och SMFs utveckling. Regionalt separeras därför inte
forskning, innovation och entreprenörskap. Aktörer, forskningsmiljöer, intermediärer och
satsningar som arbetar för en stärkt innovationsekonomi samlas i begreppet
innovationsinfrastruktur.
Insatsområdet Smart tillväxt – innovation ligger i linje med EU:s strategi för
Östersjöregionen, särskilt målet att öka välståndet samt prioritetsområde innovation.
Insatsområdets fokus
Det regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge är relativt litet i sin
omfattning och fokuserar därför i insatsområde 1 på att utveckla och stärka befintliga
strukturer för samverkan med särskilt fokus på de innovationsområden som pekas ut. Det
behövs en ökad samverkan i innovationsinfrastrukturen för att effektivt uppnå fler
hållbara och konkurrenskraftiga resultat. SMF behöver samverka i större utsträckning för
att kunna tillgodogöra sig forskningsresultat som bas för sitt innovationsarbete. Nya
internationella relationer bör etableras för att tillvarata den potential och internationella
kompetens som finns i regionen. Samverkan med universitet och forskningsinstitut i
andra länder måste förbättras och generera värde regionalt. En utvecklad och fördjupad
samverkan i Östersjöregionen kan generera ny kunskap, nätverk och utökade
affärsmöjligheter i Skåne-Blekinge. Här kan de nätverk som byggs upp inom
Östersjöstrategins prioritetsområde för innovation och SMF vara en utgångspunkt för
fördjupat samarbete bland annat inom blå tillväxt.[10]
Aktiviteterna i insatsområdet koncentreras till samverkan för en hållbar och effektiv
innovationsinfrastruktur, samhällsutmaningsdriven innovation, samarbete för en snabbare
kommersialisering, stärka näringslivets innovations- och konkurrenskraft och ökad
internationalisering.
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Insatsområde 2. Smart tillväxt – små och medelstora företag. Insatsområdet
omfattar tematiska målet Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag.
Skåne-Blekinges utmaningar och möjligheter
Två av de övergripande utmaningarna för Skåne är låg produktivitet och låg
sysselsättningsgrad. Regionen behöver ökade insatser för att stärka det breda näringslivet
där den stora delen av sysselsättningen finns och främja entreprenörskap, framför allt
riktat mot företag med goda tillväxtförutsättningar. Det krävs insatser för att stärka
förnyelsen av det regionala näringslivet, både genom att stärka kunskapsinnehåll och
innovationsförmåga i befintliga branscher och genom att stärka entreprenörskap och
främja strukturomvandling. Åtgärder behöver vidtas för en hållbar tillväxt i hela
regionen. Etableringen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV innebär en stor
möjlighet för regionens företag, inte bara som mottagare av innovationer framtagna med
hjälp av forskningsanläggningarna, utan även som leverantörer av varor och tjänster till
anläggningarna.
Exportvärdena per sysselsatt är låga i Skåne-Blekinge, vilket pekar mot behov av att
stärka företagens internationalisering. Den överväldigande majoriteten av företag är små
och medelstora. Få företag exporterar och få växer. Export och ökad internationalisering
är ett sätt att öka tillväxtmöjligheterna för SMF. För att öka tillväxten hos SMF behövs
ökad samverkan för att stärka innovationsförmågan samt tillgång till kapital.
Regionens internationella konkurrenskraft drivs alltmer av samhällsutmaningar och
förmågan att skapa hållbar tillväxt genom att lösa dessa utmaningar. I en
innovationsdriven ekonomi ökar kraven på samarbete, tempo och förnyelseförmåga i takt
med omvärldens förändring. I en innovationsdriven ekonomi är entreprenörer och små
och medelstora företag centrala och deras behov av ökad kunskap, utveckling och
innovationskraft är avgörande för att nå konkurrenskraft och hållbar tillväxt.
Utbildningsnivåerna inom näringslivet är relativt låga om man jämför varje bransch med
motsvarande på riksnivå. Detta riskerar att påverka förmågan till omställning och
innovation och kan också vara en förklaring till att produktiviteten är förhållandevis låg
jämfört med genomsnittet för riket. Produktiviteten och därmed den globala
konkurrensförmågan behöver höjas. För att uppnå det krävs insatser för att öka
innovationsförmågan hos små och medelstora företag och att höja arbetskraftens
utbildningsnivå.
Nyföretagandet är förhållandevis högt jämfört med övriga regioner, men nivån varierar
kraftigt inom regionen. För att öka nyföretagandet behövs råd och stöd till nyföretagare.
Men det kan också konstateras att en svaghet i dagens supportsystem till företag är att
flertalet resurser är koncentrerade till tidiga faser i företagets utveckling, medan få
insatser görs riktade mot mogna företag med vilja att växa. Det finns stora skillnader
mellan mäns och kvinnors företagande. Det är nästan dubbelt så vanligt att män startar
företag som att kvinnor gör det. Utomnordiskt födda startar företag i ungefär samma
omfattning som de som är födda i Sverige, men med en högre andel företag med låga
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ingångströsklar (transport, detaljhandel och hotell- och restaurang). Det är viktigt att
tillvarata entreprenörsförmågan hos alla grupper i samhället, oavsett etnisk bakgrund
eller kön.
För att bättre ta tillvara den potential som finns i Skåne-Blekinge för ett utvecklat och
dynamiskt entreprenörskap behövs ytterligare satsningar för att stimulera
entreprenörskapet - inte bara inom privat sektor utan även inom offentlig, akademisk och
idéburen sektor. Insatser i form av kunskaps- och kompetenshöjande satsningar i syfte att
utveckla entreprenörskapet och förstärka nyföretagandet behövs. Samhällsutmaningar
som till exempel en åldrande befolkning, ökade krav på hälso- och sjukvårdssystemen låg
sysselsättning, ökande ungdomsarbetslöshet och klimatförändringar skapar behov av
innovativa tjänster och produkter. Entreprenörskap och etablerade företag inom
samhällets samtliga sektorer kan därför behöva stimuleras för att kunna bidra med
lösningar särskilt till regionens strategiskt prioriterade områden.
Det råder en brist på riskkapital i regionen. De flesta projekt och företag finansierar de
första utvecklingsstegen med eget kapital och egen arbetsinsats, men detta är ibland inte
tillräckligt. Det är främst brist på sådd- och försåddskapital för ”traditionella företag” och
tjänsteföretag. För mera forskningsnära företag finns innovationsinfrastrukturen med
stödjande aktörer som har resurser att medverka i såddfasen, dock inte tillräckligt. Det
finns behov av kapital i hela kedjan från idé till tillväxt/expansion. Det behövs olika
finansiering i olika faser (till exempel lån, ägarkapital, ”mjuka” lån) och ett flexibelt
kapital med olika typer av investerare för att matcha mångfalden av branscher. Därutöver
behövs tillförsel av kapital kopplat till kompetens.
Det är ett starkt samband mellan innovations- och konkurrenskraft som gör att de
tematiska målen 1 och 3 bidrar till hållbar tillväxt. Det är en nära koppling mellan
forskningsdriven innovation och SMFs utveckling. Regionalt separeras därför inte
forskning, innovation och entreprenörskap. Aktörer, forskningsmiljöer, intermediärer och
satsningar som arbetar för en stärkt innovationsekonomi samlas i begreppet
innovationsinfrastruktur.
Insatsområdet Smart tillväxt – små och medelstora företag ligger i linje med EU:s strategi
för Östersjöregionen, särskilt målet att öka välståndet samt prioritetsområdet små och
medelstora företag.
Insatsområdets fokus
Det regionala strukturfondsprogrammet är av relativt liten omfattning i Skåne-Blekinge,
vilket innebär att möjligheterna till direkt företagsstöd är begränsade. En stor del av
insatserna kommer därför att inriktas mot att främja entreprenörskapet i regionen och
stärka företag genom nätverksbyggande, främjande av mötesplatser samt rådgivning och
investeringsfrämjande aktiviteter. Insatser riktas även mot utbildningssystemet för att
stärka inslagen av entreprenörskap i undervisningen på universitets- och högskolenivå.
Avsikten är även att gå in med marknadskompletterande kapital till nya företag med
tillväxtpotential, samt göra insatser för att stärka företagens tillgång till andra EU-
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finansierade program t.ex. COSME, samt främja socialt företagande och sociala
innovationer.
Aktiviteter för detta insatsområde koncentreras till områdena stärka det entreprenöriella
förhållningssättet, stärkta entreprenörer, attrahera nya entreprenörer, nya företag med
tillväxtpotential samt utveckla små och medelstora företags tillväxtförmåga.
Insatsområde 3. Hållbar tillväxt - koldioxidsnål ekonomi. Insatsområdet omfattar
tematiska målet Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla
sektorer.[11]
Skåne-Blekinges utmaningar och möjligheter
Två av huvudutmaningarna för Skåne-Blekinge är låg produktivitet och låg
sysselsättningsgrad. Avgörande för insatserna för att öka produktiviteten och därmed
konkurrenskraften är att de genomförs på ett sätt som samtidigt bidrar till minskade
utsläpp av växthusgaser. Det ekologiskt hållbara kan också erbjuda en möjlighet till ökad
konkurrenskraft. Fortsatt hög miljöpåverkan av många energikällor och stora globala
energiprisvariationer som påverkar svensk och europeisk konkurrenskraft gör
energieffektiviseringar till viktiga instrument för att uppnå hållbar tillväxt. Att
effektivisera energianvändningen är ett kostnadseffektivt sätt att minska utsläppen,
trygga energiförsörjningen, hålla nere energikostnaderna och samtidigt bibehålla eller
förstärka konkurrenskraften.
För att uppnå det så kallade tvågradersmålet[12] krävs en samhällsomvandling som
innebär en övergång till en koldioxidneutral, cirkulär ekonomi. Detta har också EUkommissionen uppmärksammat i policypaketet "Towards a circular economy: a zero
waste programme for Europe".[13] Omställning till en cirkulär/biobaserad ekonomi
innebär en övergång från en ekonomi baserad på fossila råvaror och linjär exploatering
av naturresurser till en resurseffektivare ekonomi grundad på förnyelsebara råvaror och
en hållbar användning av ekosystemtjänster. I detta ingår att reducera avfallsmängden
och utveckla återbrukssamhället där avfall ses som resurs snarare än problem, i samklang
med Europa 2020.
Koncentrationen av klimatpåverkande gaser i atmosfären ligger 40 % över förindustriell
nivå och kommer utan åtgärder uppgå till 50 % 2050 (OECD). Gaserna måste stabiliseras
och kraftigt minskas för att minimera farliga klimatförändringar. Koldioxidutsläppens
försurande effekt befaras på sikt bli katastrofala för havets kalkberoende organismer, djur
och växter. Den globala koldioxidhalten har uppmätts till 400 ppm vilket innebär att
tvågradersmålet är nära att överstigas. EU:s målsättning är 80% utsläppsminskning till
2050 vilket innebär en ambitionshöjning för de regionala klimat- och energimålen.
Av de 15 nationella miljömålen som ska uppnås till år 2020 är det 12 som mäts regionalt
för Skåne och Blekinge. Det krävs stora insatser för att nå dessa miljömål. Utöver de
nationella miljömålen finns på regional nivå målsättningar kopplade till
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energianvändning, förnybar energiproduktion, produktion av biogas, transporter och
växthusgaser.
Det övergripande regionala klimatmålet för Skåne är att minska utsläppen av
växthusgaser med minst 30 procent mellan 1990 och 2020. Utsläpp av växthusgaser i
regionen kommer främst från användning av fossila bränslen från transporter,
uppvärmning samt produktion av varor och tjänster.
Enligt det regionala målet för energieffektivisering ska energianvändningen år 2020 vara
10% lägre än genomsnittet för åren 2001-2005 i Skåne. Sedan 2000-talets början har det
varit en nedåtgående trend av energianvändningen i regionen. Trenden bröts 2010 då
energianvändandet ökade igen inom industri- och hushållssektorn. I Blekinge län stod
sektorn industri och byggverksamhet för störst energianvändning år 2010. Sektorn
förbrukade 46% av den totala energianvändningen.
Det regionala målet i Skåne är att minska utsläppen av växthusgaser från transporter med
10% till 2015 jämfört med år 2007. Sedan 2007 har transportsektorns utsläpp av
växthusgaser minskat med 3,5%. Under 2010 ökade utsläppen igen. Det är därför osäkert
om målet kommer att nås. I Blekinge användes 2010 20% av länets energi inom sektorn
transporter. Transporterna är den sektor som står för i särklass störst klimatpåverkan till
följd av hög andel icke förnybara bränslen i energianvändningen. Utöver att satsa på
förnybara bränslen för fordon bör fokus ligga på att möjliggöra andra alternativ till t.ex.
persontransporter som kollektivtrafik, virtuell mötesteknik etc.
För att möta utmaningen med en hållbar energianvändning krävs ny kunskap samt att
befintlig kunskap utnyttjas bättre. Insatser behövs för forskning, utveckling och
innovationsfrämjande åtgärder, men även konkreta insatser vad gäller områden med god
potential som havsbaserad vindkraft och biogas. Det behövs kunskap om hur ny
energiteknik och energieffektiva metoder/produkter ska förverkligas. Det finns en stor
ekonomisk potential att utveckla innovativa lösningar på samhällsutmaningar. En
övergång till hållbara transportsystem skulle bidra till en bättre samhällsekonomi, miljö
och folkhälsa.
Insatsområdet Hållbar tillväxt – koldioxidsnål ekonomi ligger i linje med EU:s strategi
för Östersjöregionen, särskilt målet att länka samman regionen samt prioritetsområde
energi.
Insatsområdets fokus Det regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge är
relativt litet i sin omfattning och fokuserar därför på att finansiera projekt där aktörer i
samverkan inom såväl privat som offentlig sektor tar fram gemensamma
strategier/planer/modeller/affärsmodeller för minskade koldioxidutsläpp, projekt som
planerar för gemensamma insatser för energieffektivisering och projekt som
utvecklar/testar/demonstrerar nyskapande koldioxidsnål teknologi/lösningar/produkter.
Strukturfondsmedel kommer ej användas för investeringskostnader för
energieffektivisering.
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Insatsområde 4. Inkluderande tillväxt - bredband. Insatsområdet omfattar
tematiska målet Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på
informations- och kommunikationsteknik.
Skåne-Blekinges utmaningar och möjligheter En av tre huvudsakliga utmaningar för
Skåne-Blekinge är de stora inomregionala skillnaderna i regionen. Det finns framför allt
stora skillnader mellan den expansiva västra delen av regionen, som präglas av en ökad
sysselsättning och befolkning, och den östra delen, som har haft en utveckling med en
sysselsättnings- och befolkningstillväxt som ligger under riksgenomsnittet. Dessutom
finns stora geografiska skillnader inom en och samma kommun vad gäller
sysselsättningsgrad och inkomstnivåer. En väl utbyggd bredbandsinfrastruktur är
avgörande för Skåne-Blekinges hållbara tillväxt och utveckling. Den bidrar till att skapa
förutsättningar för konkurrens på lika villkor för företag oberoende av lokaliseringsort.
En ökning av produktiviteten skapas av en ökad användning av digitala tekniker och
tjänster. I princip alla företag och arbetsplatser är idag beroende av digitala tjänster,
genom att ta emot och sända stora mängder data. Även de allra minsta företagen ingår i
ett globalt sammanhang. Företagens bredbandsanvändning växer snabbt, med ökade krav
på kapacitet som följd. Detta ställer höga krav på stor kapacitet i överföringen och också
hög driftssäkerhet. Stora företag med mycket datatrafik kan köpa speciallösningar för att
nå fram till det nationella och internationella stamnätet. Mindre och medelstora företag –
som utgör den stora majoriteten av Skåne-Blekinges näringsliv - är däremot beroende av
att få sina bredbandstjänster levererade via ett gemensamt distributionsnät, där
kostnaderna fördelas på många användare. Kapacitetsbegränsningar är idag
tillväxthämmande för företagen och utgör ett hinder för såväl anställningar som
nyetableringar. I Skåne-Blekinge är en stor andel företag lokalt placerade i små tätorter
och på landsbygden. Deras möjlighet att på ett hållbart sätt stärka sin konkurrenskraft i en
regional, nationell och internationell kontext är i ännu större utsträckning beroende av att
de kan utnyttja ny teknik.
En väl utbyggd bredbandsinfrastruktur kan vidare bidra till en minskad miljöpåverkan
genom minskad pendling och möjlighet till effektiv energistyrning.
Bredbandsinfrastrukturen är också en förutsättning för att kunna förverkliga digitala
agendor på respektive regional, nationell och europeisk nivå, exempelvis Digital agenda
för Sverige.[14]
De geografiska områden som erbjuder bredband av hög kapacitet är attraktivare för
boende och för näringslivet än de som inte har det. Tillgången till bredband med hög
överföringshastighet bör därför utvecklas . Om Skåne-Blekinge i olika grad omfattas av
utbyggnaden av ett kapacitetsstarkt bredbandsnät kan detta innebära skillnader i
utvecklingsförutsättningar och tillväxt inom regionen.
Regeringens Bredbandsstrategi har satt som mål att 90% av alla hushåll och företag i
Sverige bör ha tillgång till bredband med hög kapacitet senast år 2020. I
Bredbandsstrategin för Skåne har målsättningen för 2020 varit ännu högre - att minst
95% av alla hushåll och arbetsplatser samt 100% av alla skolor och offentliga
arbetsplatser ska ha möjlighet till tillgång till bredband med hög kapacitet. Utifrån
uppföljning 2012 konstateras att bredbandstäckningen i Skåne-Blekinge är låg i
förhållande till riksgenomsnittet. I Skåne hade 39% av samtliga hushåll samt 33 % av
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arbetsställena tillgång till bredband via fiber, medan andelen i Blekinge var 21%
respektive 17%. Riksgenomsnittet var då 44% respektive 39%. Blekinge uppvisade rikets
lägsta andel vad gäller allmänhet som nås av bredband via fiber och näst lägsta andel för
arbetsställen som nås av bredband via fiber. På landsbygden och i småorter var tillgången
till bredband år 2012 mycket låg enligt Post- och Telestyrelsen. Tillgången till fiber på
landsbygd (utanför orter med 200 invånare) var för Skåne 6% och för Blekinge 2%. Det
återstår således 94 respektive 98% kvar att bygga ut på landsbygden i Skåne och
Blekinge. För att nå de uppsatta målen krävs flera olika åtgärder.
Utgångspunkten är att marknadsaktörerna är huvudansvariga för tillhandahållandet av
bredband, genom att kostnaden ligger på slutkunden, medan det offentliga kan stimulera
med stöd till områden där det inte är lönsamt för marknaden att investera.
Insatsområdets fokus I det regionala strukturfondsprogrammet är avsikten att skapa
förutsättningar för att i nästa läge söka investeringsmedel för bredbandsutbyggnad.
Förutsättningarna kan handla om att utveckla kunskap, metoder, strategier och stöd till
aktörer som möjliggör bredbandsutbyggnad i områden som inte täcks av
marknadskrafterna och som i förlängningen kan leda till ökad konkurrenskraft för företag
oavsett geografisk lokalisering i regionen. Medel ska inte användas för fysiska
investeringar i bredband.
Kommuner, byalag, villaföreningar och olika landsbygdsprojekt är exempel på viktiga
aktörer vad gäller bredbandsutbyggnaden på mindre orter och på landsbygden i regionen.
Det har kunnat konstateras att antalet pågående och genomförda byalagsprojekt,
åtminstone i Skåne, är lågt jämfört med nationell statistik. Eftersom ett byalagsprojekt är
komplicerat både tekniskt, ekonomiskt och bidragsmässigt krävs mycket stöd till byalag
och privatpersoner som är intresserade av att driva bredbandsutbyggnadsprojekt på
landsbygden.
Insatsområde 5. Hållbar stads- och samhällsutveckling. Insatsområdet omfattar
tematiska målen Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation och Öka
konkurrenskraften hos små och medelstora företag.
Skåne-Blekinges utmaningar och möjligheter
I programområdet Skåne-Blekinge är Malmö den största staden och regionens starkaste
tillväxtmotor. Det är även i Malmö utmaningarna för hållbar stadsutveckling är som mest
koncentrerade. Malmö har sociala utmaningar som låg sysselsättning, segregation,
fattigdom men även miljöproblem. Staden har samtidigt en tillväxtpotential. Eftersom
Malmö är regionens största tillväxtmotor är det av stor betydelse att göra insatser inom
hållbar stadsutveckling som gynnar hållbar tillväxt i regionen som helhet.
Behov av innovativa och entreprenöriella insatser i Malmö
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Malmö är en av Europas snabbast växande städer, men också en transitstad. Under en 20årsperiod har nära en halv miljon människor bott i Malmö. Under samma period har
Malmö genomgått en djup ekonomisk kris och återhämtat sig genom omvandlingen från
industristad till kunskapsstad vilket inneburit stora satsningar som till exempel Malmö
högskola, Öresundsbron och utvecklingen av Västra hamnen. Malmös utveckling och
tillväxt har under perioden varit av regional karaktär, där staden utgjort tillväxtmotor och
arbetsmarknad för hela regionen. Däremot har många av välfärdsfrågorna förblivit lokala
som en konsekvens av en funktionell bostads- och arbetsmarknad.
Malmö beskrivs som den delade staden; en framgångsrik nod i den globala ekonomiska
utvecklingen, samtidigt som de socioekonomiska klyftorna och fattigdomen bland
stadens invånare har fördjupats. Betydelsen av att fokusera på social hållbarhet betonades
av Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö som, på uppdrag av Malmös
kommunstyrelse, 2013 tog fram mål och strategier för en stärkt social inkludering genom
minskade skillnader i hälsa. Kommissionens forskningsbaserade arbete utgör
kunskapsunderlag för insatsområdet.
Malmö har som Sveriges tredje största storstadskommun haft den största procentuella
sysselsättningstillväxten av de tre storstäderna. En stor del av Skåne-Blekinges
arbetstillfällen finns i Malmö, men trots att staden har haft en mycket positiv
sysselsättningstillväxt är arbetslösheten fortfarande hög och andelen sysselsatta är låg.
Detta beror på en kraftig befolkningstillväxt och ökad inpendling. En annan bidragande
orsak till den höga arbetslösheten är ett haltande system för kompetensförsörjning.
Malmö har en outnyttjad potential med en stor andel ung befolkning i arbetsför ålder som
idag står utan jobb på grund av svag matchning på arbetsmarknaden i staden.
Segregation handlar om både geografiska och socioekonomiska avgränsningar mellan
olika grupper i samhället. I Malmö har klyftorna mellan invånarna fördubblats sedan
1990-talet. Inkomstfattigdomen har ökat och omfattar tre av tio Malmöbor samtidigt har
andelen hushåll som är beroende av kommunalt försörjningsstöd ökat kraftigt det senaste
decenniet. Segregationen i Malmö tenderar även att ha etniska förtecken då områden med
en hög andel låginkomsttagare och lågutbildade ofta sammanfaller med en hög andel
invånare födda utanför Norden och Västeuropa. I motsats tenderar välbärgade områden i
staden vara hemvist för högutbildade medborgare med svensk eller nordisk härkomst.
Den etniska segregationen i staden överensstämmer väl med utanförskapet i samhället i
stort där utomnordiskt födda är överrepresenterade i arbetslöshetsstatistiken. I Malmö är
sysselsättningsgraden bland utomnordiskt födda nästan 30 procentenheter lägre än bland
infödda svenskar. Detta mönster kan identifieras i flera av Skåne-Blekinges större städer.
I Malmö finns ett flertal bostadsområden som står inför stora utmaningar bl.a. är
förvärvsfrekvensen i vissa områden så låg som 17 %. En förklaring till detta är att en
social karriär åtföljs av en geografisk förflyttning. Något förenklat så lämnar de som får
arbete de socioekonomiskt svaga bostadsområdena för att bosätta sig i en annan del av
staden eller i annan kommun, för att ersättas av invånare som inte är etablerade på
arbetsmarknaden. Många av dessa bostadsområden är i ett stort behov av förnyelse
vilket leder till att situationen kring framtidsscenarierna är oroväckande.
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Förnyelsebehoven är mycket kostsamma om inte en helhetssyn på samhällsutmaningarna
tillämpas som inkluderar produktion, förnyelse, energieffektivisering tillsammans med
socioekonomisk utveckling. Eftersom variationen mellan bostadsområdena är stor ställs
höga krav på lokalt anpassade modeller och processer för en social, ekonomisk och
ekologisk hållbar utveckling.
Samtidigt som Malmö präglas av sociala utmaningar utgör stadens
koncentrationsfördelar den potential och de nödvändiga resurser som krävs för att kunna
lösa dessa utmaningar. Malmö är Skåne-Blekinges största ekonomiska tillväxtmotor och
kunskaps- och innovationsdrivna ekonomier frodas i staden genom mångfalden av
människor. Koncentrationen av människor stimulerar såväl innovativ verksamhet som en
positiv livskvalitet. Den höga innovationsförmågan i Malmö har dessutom en förmåga att
sprida sig. Malmö som tillväxtmotor ska därför inte ses som en geografiskt isolerad
funktion utan något som kan komma hela regionen till del och bidra till hållbar regional
tillväxt, genom stärkt produktivitet och ökad sysselsättning.
Insatsområdets fokus
Insatsområdet fokuserar på innovation och entreprenörskap utifrån stadens
förnyelsebehov som ska bidra till att lösa stadens utmaningar med låg tillväxt, låg
sysselsättning, segregation och miljöproblem.
Malmö stad är ansvarig för att ta fram en sektorsövergripande integrerad plan i enlighet
med insatsområdets investeringsprioriteringar och specifika mål. Planen kommer att
ligga till grund för insatser inom Insatsområde 5.
Med Malmös utmaningar som utgångspunkt är det viktigt att använda den potential och
de samordningsvinster som kan uppstå genom samverkan och erfarenhetsutbyte mellan
en mångfald av aktörer (inkl. privat-, offentlig-, idéburen sektor samt högskolor och
universitet och invånare) på lokal, mellankommunal, regional, nationell och
internationell nivå.
För att uppnå en hållbar stadsutveckling är samverkan mellan regionalfond och
socialfond avgörande. Detta gäller särskilt social inkludering som är en av de viktigaste
tillväxtfrågorna för Skåne-Blekinge. Exempelvis så är kompetensförsörjnings- och
arbetsmarknadsfrågorna viktiga aspekter av social inkludering och kommer
huvudsakligen att finansieras inom ramarna för det nationella socialfondsprogrammet.
Stödmottagare uppmanas tillvarata möjligheten att genomföra socialfondsinsatser inom
ramarna för regionalfondsprojekt.
[1] Tematiska mål för de europeiska struktur- och investeringsfonderna art 9 1303/2013
Tematiskt mål 1: Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation Tematiskt mål 2:
Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IKT Tematiskt mål 3: Öka små
och medelstora företags konkurrenskraft Tematiskt mål 4: Stödja övergången till en
koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
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[2] Europa 2020 - En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla KOM(2010) 2020
[3] EU:s strategi för Östersjöområdet SEK(2009)
[4] Med Malmö avses Malmö FA-region som ytmässigt omfattar ca ¾ av Skåne.
[5] Se bilaga 3: Socioekonomisk analys av Skåne-Blekinge.
[6] ESS, European Spallation Source, och MAX IV är två kompletterande internationella
forskningsanläggningar för multidisciplinär forskning inom materialforskning.
[7] Bilaga 3: Socioekonomisk analys för Skåne-Blekinge.
[8] Forsknings- och innovationsrådet i Skåne
[9] ”Vita fält” innebär nya innovationsområden som kan utvecklas i skärningspunkterna
mellan olika branscher och kunskapsområden (se Internationella innovationsstrategin för
Skåne)
[10] Blå tillväxt – möjligheter till hållbar tillväxt inom havs- och sjöfartssektorn
(COM(2012) 494)
[11] Insatserna med stöd av ESI-fonderna förväntas fokusera på samma områden utifrån
de regionala specialiseringar som finns, och förväntas utgöra en värdefull del av Sveriges
insatser inom SET-planearbetet. SET planen, European Strategic Energy Technology
Plan besutades av EU 2008
[12] Klimatkonventionen har enats om tvågradersmålet - att den globala
medeltemperaturen inte ska överstiga två graders ökning jämfört med förindustriell nivå.
Om ökningen blir större finns en överhängande risk för tröskeleffekter som att
havsströmmar och monsunregn oåterkalleligt ändrar sina banor. Sådana tröskeleffekter
kan driva på växthuseffekten ytterligare med svåröverskådliga följder. Källa:
www.naturvardsverket.se
[13] http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
[14] It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige (2011)
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1.1.2 Motivering för valet av tematiska mål och motsvarande investeringsprioriteringar
som gäller partnerskapsöverenskommelsen, och som bygger på att man fastställt
regionala och i tillämpliga fall nationella behov, inklusive sådana behov som fastställts i
relevanta landsspecifika rekommendationer, antagna i enlighet med artikel 121.2 i EUFfördraget, och relevanta rådsrekommendationer, antagna i enlighet med artikel 148.4 i
EUF-fördraget, och med hänsyn till förhandsutvärderingen.
Tabell 1: Motivering till valet av tematiska mål och investeringsprioriteringar
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Valt tematiskt mål

Vald investeringsprioritering

Motivering till val

01 - Stärka forskning,
teknisk utveckling och
innovation

1a - Att förbättra forsknings- och
innovations-infrastrukturen och
kapaciteten
att
utveckla
spetskompetens inom forskning
och innovation samt främja
kompetenscentrum,
särskilt
sådana som är av europeiskt
intresse

Analysen visar behov av ökat
förädlingsvärde i näringslivet
genom en stärkt innovationsprocess.
Via stöd från
innovationsinfrastrukturen främjas
strukturomvandling och ett bättre
tillvaratagande av forskningsresultat
och av investeringar i ESS och
MAX IV. Den regionala och
internationella konkurrenskraften
förstärks och förutsättningarna för
en ökad sysselsättning förbättras.
Detta bidrar till Europa 2020, den
svenska
partnerskapsöverenskommelsen och
regionala strategier i SkåneBlekinge.

01 - Stärka forskning,
teknisk utveckling och
innovation

1b
Att
främja
företagsinvesteringar
inom
forskning och innovation och
utveckla
kopplingar
och
synergieffekter mellan företag,
forskningsoch
utvecklingscentrum och den
högre
utbildningssektorn,
särskilt främjande av investering
i produkt- och tjänsteutveckling,
tekniköverföring,
social
innovation,
miljöinnovation,
offentliga
tillämpningar,
efterfrågestimulans,
nätverk,
kluster och öppen innovation
genom smart specialisering, och
stödja teknisk och tillämpad
forskning,
pilotverksamhet,
tidiga
produktvalideringsåtgärder och
kapacitet
för
avancerad

Analysen visar på ett starkt
förnyelsebehov av näringslivet där
enskilda företag behöver stärka sin
innovationskapacitet i samverkan
mellan olika branscher och
samhällssektorer för att kunna möta
samhällsutmaningar. Det är särskilt
viktigt inom utpekade strategiska
innovationsområden som insatser
för att nyttiggöra investeringar i
forskningsanläggningar som ESS
och MAX IV. Detta bidrar till
Europa 2020, den svenska
partnerskapsöverenskommelsen och
i regionala strategier i SkåneBlekinge.
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Valt tematiskt mål

Vald investeringsprioritering

02 - Öka tillgången till,
användningen av och
kvaliteten
på
informationsoch
kommunikationsteknik

produktion
och
förstagångsproduktion, särskilt
vad gäller viktig möjliggörande
teknik och spridning av teknik
för allmänna ändamål, samt
främja investeringar som är
nödvändiga för att stärka
krishanteringsförmågan
inom
hälso- och sjukvården
2a - Att öka utbyggnaden av
bredband och höghastighetsnät
och stödja antagandet av ny
teknik och nätverk för den
digitala ekonomin

Motivering till val

Analysen visar på stora
inomregionala skillnader vad gäller
sysselsättningsgrad och tillgång till
differentierad arbetsmarknad.
Förutsättningar för företagande vad
gäller tillgång till IT-infrastruktur
varierar kraftigt över regionen. För
att kunna skapa förutsättningar för
tillväxtskapande företag i hela
regionen krävs tillgång till ITinfrastruktur med hög kapacitet.
Detta bidrar till Europa 2020, lyfts
fram i den svenska
partnerskapsöverenskommelsen och
i regionala strategier i SkåneBlekinge.

03
Öka
konkurrenskraften hos
små och medelstora
företag,
jordbrukssektorn
(för
EJFLU) och fiske- och
vattenbrukssektorn (för
EHFF)

3a - Att främja entreprenörskap,
särskilt genom att underlätta det
ekonomiska utnyttjandet av nya
idéer och främja skapandet av
nya företag, inklusive genom
företagskuvöser

Analysen visar på stor regional
tillväxtpotential i att få småföretag
att växa och anställa vilket kräver
insatser för att stimulera
entreprenörskap. Det krävs en
utvecklad entreprenöriell förmåga
för att ta till sig och utveckla
innovationer samt attrahera
riskkapital för att nå
kommersialiseringsfas. Detta bidrar
till Europa 2020 och lyfts fram i,
den svenska
partnerskapsöverenskommelsen och
i regionala strategier i SkåneBlekinge. Frågan lyfts även i
OECDs territorial reviews för Skåne
respektive Småland och Blekinge.

03
Öka
konkurrenskraften hos
små och medelstora
företag,
jordbrukssektorn
(för
EJFLU) och fiske- och
vattenbrukssektorn (för

3d - Stödja kapaciteten för små
och medelstora företag att satsa
på
tillväxt
på
regionala,
nationella och internationella
marknader och ägna sig åt
innovationsprocesser

Analysen visar att Skåne-Blekinges
näringsliv har en låg innovationsoch internationaliseringsgrad med
låga exportvärden. Samtidigt finns
en underutnyttjad mångfald hos
befolkningen samt strukturella
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Valt tematiskt mål

Vald investeringsprioritering

EHFF)

SV

Motivering till val

förutsättningar som utgör en stor
potential för kunskapshöjning och
internationalisering som behöver
tillvaratas för att stärka tillväxten i
små- och medelstora företag samt
öka sysselsättningen. Detta bidrar
till Europa 2020, den svenska
partnerskapsöverenskommelsen och
i regionala strategier i SkåneBlekinge

04 - Stödja övergången
till en koldioxidsnål
ekonomi inom alla
sektorer

4b - Att främja energieffektivitet
och användning av förnybar
energi i företag

Skåne-Blekinge lever inte upp till de
nationella miljömålen. Utsläpp av
växthusgaser i regionen kommer
främst från användning av fossila
bränslen från transporter,
uppvärmning samt produktion av
varor och tjänster. Insatser för
minskad klimatpåverkan behövs i
företagen så att de både ökar sin
användning av förnybar energi och
effektiviserar sin energianvändning.
Detta bidrar till Europa 2020 och
lyfts fram i den svenska
partnerskapsöverenskommelsen och
i regionala strategier i SkåneBlekinge.

04 - Stödja övergången
till en koldioxidsnål
ekonomi inom alla
sektorer

4c - Att stödja energieffektivitet,
smart energiförvaltning och
användning av förnybar energi
inom offentliga infrastrukturer,
även i offentliga byggnader och
inom bostadssektorn

Skåne-Blekinge uppfyller inte de
nationella miljömålen. Utsläpp av
växthusgaser i regionen kommer
främst från användning av fossila
bränslen från transporter,
uppvärmning samt produktion av
varor och tjänster. Insatser behövs i
offentlig sektor och bostadssektor
för både energieffektivisering och
ökad användning av förnybar energi.
Förnybar energi måste
tillgängliggöras. Det bidrar till
Europa 2020 och lyfts fram i
svenska
partnerskapsöverenskommelsen och
i regionala strategier i SkåneBlekinge.
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1.2 Motivering för fördelningen av medel
Motivering för fördelningen av medel (unionens stöd) till varje tematiskt mål och i
tillämpliga fall investeringsprioriteringar, i enlighet med kraven på tematisk
koncentration, och med hänsyn till förhandsutvärderingen.
Valet av insatsområden för Skåne-Blekinge grundar sig i de huvudsakliga utmaningar
som identifierats i den socioekonomiska analys som ligger till grund för programmet Skåne-Blekinges låga produktivitet, låga sysselsättningsgrad och stora inomregionala
skillnader. Det handlar om att skapa en hållbar tillväxt genom att få
innovationsinfrastrukturen att bidra till att öka graden av kommersialisering och om
behovet av insatser för ett hållbart samhälle i form av minskade koldioxidutsläpp. Som
en direkt följd av ovanstående har tematiska målen 1, 3 och 4 valts med en
medelsfördelning om drygt 88% varav ca 15% också omfattas av insatsområdet hållbar
stads- och samhällsutveckling. Tematiska målet 1 syftar till att öka effektiviteten i
innovationsinfrastrukturen och främja innovation framförallt för att möta de
samhällsutmaningar som lyfts i analysen och utpekade områden för smart specialisering.
Tematiska målet 1 utgör totalt ca 25% av programmet. Tematiskt mål 3 syftar till att
stärka det entreprenörskap inom samhällets alla sektorer som är avgörande för skapandet
av innovationer och framförallt kommersialiseringen av dessa. Inom ramarna för
tematiskt mål 3 finns en allokering om 20% för riskkapitalinsatser. Motivet till
allokeringen är en bedömning av hur stort tillskott av kapital som krävs för att skapa en
kritisk massa och göra Sydsvensk Entreprenörsfond självbärande. Tematiska målet 3
utgör totalt drygt 50% av programmet. Tematiskt mål 4 syftar till att öka produktivitet
och sysselsättning genom att utveckla lösningar och skapa samverkan för minskad
energianvändning och ökad användning av förnybar energi inom såväl privat som
offentlig sektor. Tematiskt mål 4 utgör drygt 13% av programmet.
Totalt sett öronmärks 15% av programmet för hållbar stads- och samhällsutveckling.
Bakgrunden är att insatsområdet Särskilda storstadsinsatser fanns i SkåneBlekingeprogrammet under 2007-2013 och under den perioden utvecklades
innovationsområdet Smarta hållbara städer som nu utgör en del av Skånes smarta
specialisering. Eftersom Malmö är regionens största tillväxtmotor och samtidigt har stora
sociala utmaningar, är det av stor betydelse att göra insatser inom hållbar stadsutveckling
och som samtidigt gynnar hållbar tillväxt i regionen som helhet.
Det finns stora inomregionala skillnader inom Skåne-Blekinge såväl vad gäller den
ekonomiska tillväxten som sysselsättningsgraden. För att utjämna dessa skillnader och
främja möjligheterna för varje del att växa utifrån sina förutsättningar har även tematiskt
mål 2 valts med en allokering om ca 8%. Insatserna syftar till att skapa underlag och
förutsättningar för ökade investeringar i IT-infrastruktur. Syftet är att bättre binda
samman regionen vad gäller näringslivets möjligheter till att nå sin marknad oavsett
lokalisering samt att skapa en bättre fungerande arbetsmarknad med ökad närhet till jobb
och utbildning i hela regionen.
Projekt bör endast i undantagsfall och vid särskilt strategiska regionala prioriterade
satsningar bestå av kostnader för investeringar i mark, fast egendom eller fysisk
infrastruktur.[1]
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Inriktningen på programmet och fördelningen av medel ska ses utifrån programmets
viktigaste uppdrag;
1. Den mobiliserande funktionen: Strukturfondsprogrammet stimulerar regionens
aktörer till gemensamma initiativ och engagemang för att skapa en hållbar
regional tillväxt
2. Katalysatoruppgiften: Strukturfondsprogrammet ger möjlighet att skapa nya
möjligheter genom att kombinera befintliga förutsättningar och/eller utnyttja nya
möjligheter
3. Strukturbyggande funktion: Strukturfondsprogrammet ger möjlighet att
kontinuerligt bygga och renovera innovations- och rådgivningssystem sett utifrån
målgruppernas behov
4. Förändrings-/förnyelseuppgiften: strukturfondsprogrammet är, som en del i den
europeiska sammanhållningspolitiken, såväl ett medel som en import/exporthamn för förnyelse och förändring av kunskap, processer och metoder för
att på bästa sätt främja och stärka de regionala tillväxtpolitiska förutsättningarna.
Ur detta perspektiv är storleken på programmet och dess olika insatsområden av
underordnad betydelse
[15] Med hänvisning till förordning (EU) 1303/2013, artikel 69(3), punkt b om
stödberättigade kostnader.
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Tabell 2: Översikt av det operativa programmets investeringsstrategi
Prioriterat
område

Fond

Unionsstöd (i
euro)

1

ERDF

9 469 741,00

Proportion av
unionens totala stöd
till det operativa
programmet
15.74%

2

ERDF

26 126 006,00

43.43%

3

ERDF

7 894 317,00

13.12%

4

ERDF

4 747 503,00

7.89%

5

ERDF

9 473 181,00

15.75%
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Tematiskt mål – Investeringsprioritering – Särskilt mål

01 - Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
1a - Att förbättra forsknings- och innovations-infrastrukturen och kapaciteten att utveckla spetskompetens inom
forskning och innovation samt främja kompetenscentrum, särskilt sådana som är av europeiskt intresse
1 - Ökad samverkan för en hållbar innovationsinfrastruktur som levererar resultat
1b - Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter
mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av
investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga
tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja
teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad
produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för
allmänna ändamål, samt främja investeringar som är nödvändiga för att stärka krishanteringsförmågan inom hälsooch sjukvården
1 - Ökad regional innovationsförmåga med fokus på regionens strategiska områden
03 - Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, jordbrukssektorn (för EJFLU) och fiske- och
vattenbrukssektorn (för EHFF)
3a - Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja
skapandet av nya företag, inklusive genom företagskuvöser
1 - Stärkt entreprenörskap och företagande
2 - Fler nya företag med tillväxtpotential
3d - Stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på regionala, nationella och
internationella marknader och ägna sig åt innovationsprocesser
1 - Ökad tillväxt i befintliga små och medelstora företag
04 - Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
4b - Att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag
1 - Minskad klimatpåverkan genom att företagen ökar sin användning av förnybar energi samtidigt som deras
energianvändning blir effektivare.
4c - Att stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentliga
infrastrukturer, även i offentliga byggnader och inom bostadssektorn
1 - Minskad klimatpåverkan genom att offentlig sektor och bostadssektorn ökar sin användning av förnybar
energi samtidigt som deras energianvändning blir effektivare.
02 - Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik
2a - Att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät och stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den
digitala ekonomin
1 - Förbättra möjligheten för tillgång till bredband
01 - Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
1b - Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter
mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av
investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga
tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja
teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad
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Gemensamma och
programspecifika indikatorer
för vilka ett mål har
fastställts
[0103, 101, 102 ]

[0305, 0306, 1300, 1301, 1304]

[0401, 0402, 0403]

[0202, 0203]

[000, 0302]

SV

Prioriterat
område

6

SV

Fond

ERDF

Unionsstöd (i
euro)

2 440 755,00

Proportion av
unionens totala stöd
till det operativa
programmet

4.06%

Tematiskt mål – Investeringsprioritering – Särskilt mål

produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för
allmänna ändamål, samt främja investeringar som är nödvändiga för att stärka krishanteringsförmågan inom hälsooch sjukvården
1 - Fler innovationer som svar på lokala samhällsutmaningar som bidrar till en hållbar stadsutveckling
03 - Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, jordbrukssektorn (för EJFLU) och fiske- och
vattenbrukssektorn (för EHFF)
3a - Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja
skapandet av nya företag, inklusive genom företagskuvöser
1 - Stärkt lokalt entreprenörskap för ökad sysselsättning
1 - Tekniskt stöd ska leda till att programmet genomförs ändamålsenligt, rättssäkert och effektivt samt bidrar till att
programmets mål nås inom övriga insatsområden.
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Gemensamma och
programspecifika indikatorer
för vilka ett mål har
fastställts
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2. INSATSOMRÅDEN
2.A BESKRIVNING AV INSATSOMRÅDEN ANDRA ÄN TEKNISKT STÖD
2.A.1 Insatsområde
Insatsområdets id-nummer

1
Smart tillväxt - innovation

Insatsområdets rubrik

 Hela det prioriterade området kommer endast att genomföras genom finansieringsinstrument
 Hela insatsområdet kommer att genomföras endast med finansieringsinstrument som inrättas på unionsnivå
 Hela det prioriterade området kommer att genomföras genom lokalt ledd lokal utveckling
 För ESF: Hela insatsområdet gäller social innovation, transnationellt samarbete eller båda
 För Eruf: Hela insatsområdet ägnas åt återuppbyggnadsinsatser vid större eller regionala naturkatastrofer
 För Eruf: Hela insatsområdet ägnas åt små och medelstora företag (artikel 39)
2.A.2 Motivering till inrättandet av ett insatsområde som omfattar mer än en regionkategori, tematiskt mål eller fond (i tillämpliga fall)
2.A.3 Fond, regionkategori och beräkningsunderlag för unionens stöd
Fond

Regionkategori

ERDF

Mer utvecklade

Beräkningsunderlag (summa stödberättigande utgifter eller stödberättigande
offentliga utgifter)
Totalt

Regionkategori för de yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade
områdena (i tillämpliga fall)

2.A.4 Investeringsprioritering
Investeringsprioriteringens
idnummer
Investeringsprioriteringens rubrik

1a
Att förbättra forsknings- och innovations-infrastrukturen och kapaciteten att utveckla spetskompetens inom forskning och innovation samt främja
kompetenscentrum, särskilt sådana som är av europeiskt intresse

2.A.5 Särskilda mål för investeringsprioriteringen och förväntade resultat
Det särskilda målets idnummer
Det särskilda målets
benämning
Resultat
som
medlemsstaterna

SV

1
Ökad samverkan för en hållbar innovationsinfrastruktur som levererar resultat

Målet är att effektivisera och utveckla innovationsinfrastrukturen i Skåne-Blekinge. Det finns många aktörer i den
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försöker uppnå
unionens stöd

med

regionala innovationsinfrastrukturen men de behöver samverka och utvecklas ytterligare för att generera resultat i form av
företag och innovationer. Infrastrukturen ska effektiviseras genom fördjupad samordning och utvecklad förmåga att täcka
hela innovationskedjan samt vara tillgänglig och möta efterfrågan från den mångfald av företag och entreprenörer som
finns. Samverkan särskilt inom prioriterade innovationsområden är grunden för bra resultat. Deltagare ska uppleva en hög
affärsnytta av det som genomförs. Modeller behöver utvecklas för att nå gemensamma resultat hos offentligt finansierade
aktörer.
Målet innebär också att innovationsinfrastrukturen ska skapa fler resultat i form av företag och innovationer. Fler företag
ska ges möjlighet att samarbeta med universitet och högskolor, offentlig samt idéburen sektor och genom dessa relationer
uppnå ökad affärsnytta samt åstadkomma fler innovationer. Målet är att fler forskningsresultat ska omsättas till
innovationer med målsättning att generera kommersiell avkastning.
Det övergripande målet med investeringsprioriteringen är att skapa incitament och långsiktiga strukturer för utvecklade
samarbeten mellan forskningsaktörer och näringsliv. En inkluderande innovationskultur behöver stimuleras i hela regionen
och nya modeller, processer och metoder behöver testas och användas. Regionens mångfald är en viktig resurs som
behöver tillvaratas och utvecklas. Män och kvinnor ska ges samma möjligheter att skapa innovationer med stöd från
innovationsinfrastrukturen. Framtidens hållbara ekonomi behöver både bredd och spets för att nå innovation. ESS och
MAX IV kommer att bli världsledande inom sina respektive forskningsområden. Det är därför av stor vikt att relationerna
mellan anläggningarna, Skåne-Blekinges näringsliv och universitet/högskolor i regionen stärks och ges möjlighet att skapa
värde inom innovationsområdet smarta material.
Forskningsresultat och innovationer inom och mellan branscher i näringslivet måste utväxlas i högre utsträckning. SMF
behöver samarbeta med de forskningstunga miljöerna i regionen. Långsiktiga satsningar för strukturella förändringar
behövs liksom incitament för samarbete mellan forskningsaktörer, samhällets olika delar och näringsliv. Skåne-Blekinge
behöver ett fortsatt starkt ledarskap för att utveckla bästa förutsättningar för innovation utifrån smart specialisering och
excellens.
[16] Insatserna under detta tematiska mål är i linje med regionens strategier för smart specialisering. ”Skånes regionala
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utvecklingsstrategi” och ”Attraktiva Blekinge 2014-2020” samt ”Internationell innovationsstrategi för Skåne”:
https://www.skane.se/sv/Stodfunktioner/Skanese_old/Skanes-utveckling/Regional-utvecklingsstrategi-for-Skane/,
http://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/naringslivsutveckling/innovationssystem/,
http://blekingestrategin.se.loopiadns.com/
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Tabell 3: Programspecifika resultatindikatorer (per särskilt mål) (för ERUF och Sammanhållningsfonden)
Specifikt mål
ID
102

SV

1 - Ökad samverkan för en hållbar innovationsinfrastruktur som levererar resultat
Indikator

Mätenhet

Andel företag (10-249 anställda) som samarbetar i sin Procent
innovationsverksamhet

Regionkategori (i
förekommande fall)
Mer utvecklade

Utgångsvärde
32,59

Utgångsår
2012

Målvärde
(2023)
39,48

Datakälla

Rapporteringsfrekvens

Statistiska centralbyrån, rapporten "Regional Vartannat år
innovationsstatistik i Sverige"
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2.A.6 Åtgärder som ska få stöd inom investeringsprioriteringen (per investeringsprioritering)
2.A.6.1 Beskriv den typ av åtgärder som ska få stöd, med exempel, och hur de förväntas bidra till de särskilda målen. I tillämpliga fall, ange även
huvudsakliga målgrupper, särskilda typer av territorier och typer av stödmottagare.
Investeringsprioritering

1a - Att förbättra forsknings- och innovations-infrastrukturen och kapaciteten att utveckla spetskompetens inom forskning och innovation samt främja kompetenscentrum,
särskilt sådana som är av europeiskt intresse

Regionen behöver effektivisera och utveckla en hållbar innovationsinfrastruktur för att skapa bästa förutsättningar för innovation utifrån smart
specialisering och excellens. Små och medelstora företag (SMF) i regionen behöver ett ökat samarbete med universitet och högskolor samt
forskningstunga miljöer. Aktiviteter ska syfta till att initiera och testa nya modeller, processer och metoder för att utveckla strukturella samarbeten där
innovation är målsättning. Gemensamma krafter och fortsatt starkt regionalt ledarskap behövs för att möjliggöra samarbeten och långsiktigt hållbara
lösningar och innovationer. Nya lösningar behövs exempelvis på utmaningar avseende bland annat demografisk förändring, ökade krav på hälso- och
sjukvårdssystem, hållbar råvaruförsörjning, miljö och klimat samt hållbar tillgång till energi och transporter. Miljödriven näringslivsutveckling
behöver därför stimuleras.
Exempel på aktiviteter som kan stödjas för att nå de specifika målen inom investeringsprioriteringen:
Satsningar som stärker, effektiviserar och utvecklar innovationsinfrastrukturen i syfte att nå fler och bättre tillgodose behov och efterfrågan från en
mångfald av företag och entreprenörer, både män och kvinnor.
Satsningar för att utveckla regionala styrkeområden och strategiska innovationsområden som identifierats i strategier
Satsningar för att utveckla institut för utbyte mellan näringsliv och forskning, särskilt inom strategiska innovationsområden utifrån samhällsutmaningar
och områden av EU-intresse.
Satsningar för att skapa hållbar samverkan mellan näringsliv och universitet och högskolor
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Investeringsprioritering

1a - Att förbättra forsknings- och innovations-infrastrukturen och kapaciteten att utveckla spetskompetens inom forskning och innovation samt främja kompetenscentrum,
särskilt sådana som är av europeiskt intresse

Satsningar för att utveckla samarbete mellan entreprenörer och forskare
Satsningar som sammanlänkar entreprenörskaps- och innovationsinsatser
Satsningar för att skapa kunskapsnoder i områden med låg utbildningsnivå
Satsningar för att utveckla arenor för innovation och ökad samverkan mellan parter i innovationskedjan
Satsningar för utmaningsdriven innovation som stärker både region och näringsliv
Satsningar för att utveckla kluster mot öppna innovationsarenor
Satsningar för att ta tillvara forskningsresultat för kommersialisering
Satsningar för samverkan inom och mellan innovationsmiljöer där företag och forskningsaktörer möts.
Stötta och stärka satsningar där tvärvetenskapliga team av studenter arbetar med att ta fram lösningar på näringslivets behov.
Satsningar för att stärka tillväxtmotorernas och de regionala kärnornas roll i innovationsinfrastrukturen
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Investeringsprioritering

1a - Att förbättra forsknings- och innovations-infrastrukturen och kapaciteten att utveckla spetskompetens inom forskning och innovation samt främja kompetenscentrum,
särskilt sådana som är av europeiskt intresse

Satsningar för att stärka internationalisering inom området för att bidra till genomförande av EU:s strategi för Östersjöregionen
Målgrupper:
Regionala och kommunala aktörer.
Innovationsinfrastrukturen inkl. universitet/högskolor.
Privata företag och organisationer.
Idéburen sektor.
Entreprenörer.
Stödmottagare:
Regionala och kommunala aktörer.
Innovationsinfrastrukturens aktörer som har en majoritet av offentlig finansiering och där ett offentligt ägande styr.
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Investeringsprioritering

1a - Att förbättra forsknings- och innovations-infrastrukturen och kapaciteten att utveckla spetskompetens inom forskning och innovation samt främja kompetenscentrum,
särskilt sådana som är av europeiskt intresse

Idéburen sektor.

2.A.6.2 Vägledande principer för urval av insatser
Investeringsprioritering

1a - Att förbättra forsknings- och innovations-infrastrukturen och kapaciteten att utveckla spetskompetens inom forskning och innovation samt främja kompetenscentrum,
särskilt sådana som är av europeiskt intresse

Projekt ska beskriva hur det bidrar till valt specifikt mål. Erfarenheter och kunskaper från tidigare insatser på området bör tillvaratas och användas där
så är lämpligt. Projekt ska utgå ifrån identifierat behov och bör beskriva hur det planeras samt genomförs i samverkan. Projekt prioriteras där behov
finns från flera parter. Projekt ska beskriva projektägarens organisatoriska kapacitet, erfarenhet och förankring hos projektdeltagare genomförs inför
projektstart. Då behov eller tydlig förankring inte kan påvisas bör en förstudie övervägas.
Projekt ska bidra till genomförande av relevanta strategier på lokal, regional, nationell och internationell nivå till exempel Europa 2020,
Östersjöstrategin, Blekingestrategin, Internationella innovationsstrategin för Skåne, Skånes regionala utvecklingsstrategi och Strukturbild för Skåne.
Projekt ska beskriva fortlevnad efter projektavslut samt beskriva upplägg för långsiktig finansiering. En långsiktig fortlevnad kan vara att arbeta in
projektresultat i ordinarie verksamheter. Det kan även vara fortsatt arbete via finansieringsinstrument – såväl regionalt eller nationellt finansierade som
de EU-finansierade strukturfonderna och sektorsprogrammen.
Projekt ska visa på tydlig medverkan av näringslivet. Privata näringslivet bör vara involverat i såväl förberedelsearbete som i genomförande av projekt.
Projekt ska redovisa medfinansiering där en del gärna får vara privat medfinansiering. Projekt bör om möjligt beskriva synergier synergiermellan olika
fonder, till exempel ESF och ERUF.
Projekt bör beskriva hur man kan ta tillvara den outnyttjade resurs som utgörs av socialt exkluderade grupper. Projekt bör även beskriva hur insatserna
bidrar till en jämställd och jämlik tillväxt. Här ska även avsnittet om horisontella kriterier beaktas.
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Investeringsprioritering

1a - Att förbättra forsknings- och innovations-infrastrukturen och kapaciteten att utveckla spetskompetens inom forskning och innovation samt främja kompetenscentrum,
särskilt sådana som är av europeiskt intresse

Projekt bör beskriva förutsättningar för internationell konkurrenskraft samt hur detta kan ge mervärde för deltagare i projekt. Deltagare med
marknadsnära behov och kunskap bör aktivt bidra och delta i projektet.
Projekt bör utnyttja möjligheten till att möta samhällsutmaningar genom samverkan mellan privat, akademisk, offentlig och idéburen sektor.
Projekt där universitet och högskolor deltar bör främst syfta till att omsätta forskningsresultat för marknadsnära innovationssatsningar och/eller
affärsutveckling där offentlig sektor, privat näringsliv eller idéburen sektor är parter. Projekt med universitet och högskolor bör i regel ha ett tydligt
syfte att främja och stärka förutsättningar för överföring av kunskap till näringsliv och samhälle med fokus på marknads- respektive samhällsnyttiga
innovationer och lösningar.
Projekt bör endast i undantagsfall och vid särskilt strategiska regionala prioriterade satsningar bestå av kostnader för investeringar i mark, fast
egendom eller fysisk infrastruktur.

2.A.6.3 Planerad användning av finansieringsinstrument (i tillämpliga fall)
Investeringsprioritering

1a - Att förbättra forsknings- och innovations-infrastrukturen och kapaciteten att utveckla spetskompetens inom forskning och innovation samt främja kompetenscentrum,
särskilt sådana som är av europeiskt intresse

2.A.6.4 Planerad användning av större projekt (i tillämpliga fall)
Investeringsprioritering
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1a - Att förbättra forsknings- och innovations-infrastrukturen och kapaciteten att utveckla spetskompetens inom forskning och innovation samt främja kompetenscentrum,
särskilt sådana som är av europeiskt intresse
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2.A.6.5 Utfallsindikatorer per investeringsprioritering och, i tillämpliga fall, per regionkategori
Tabell 5: Gemensamma och programspecifika utfallsindikatorer (per investeringsprioritering, uppdelade per regionkategori för ESF och i tillämpliga
fall för Eruf)
Investeringsprioritering
ID

60
CO01
CO04
CO05
CO08
CO26
CO27
CO29

1a - Att förbättra forsknings- och innovations-infrastrukturen och kapaciteten att utveckla spetskompetens inom forskning och innovation
samt främja kompetenscentrum, särskilt sådana som är av europeiskt intresse
Målvärde (2023)
Mätenhet
Fond
Regionkategori (i
Datakälla
Rapporteringsfrekvens
tillämpliga fall)
Män Kvinnor
Totalt

Indikator

Antal företag som upplever nytta av tjänster
innovationsstödssystemet
Produktiv investering: Antal företag som får stöd

från

Antal

Eruf

Mer utvecklade

656,00

Företag

Eruf

Mer utvecklade

937,00

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

Företag

Eruf

Mer utvecklade

937,00

Företag

Eruf

Mer utvecklade

94,00

Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag som får
stöd
Forskning, innovation: Antal företag som samarbetar med
forskningsinstitutioner
Forskning, innovation: Privat investering som matchar
offentligt stöd till innovations- eller FoU-projekt
Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att
introducera för företaget nya produkter

heltidsekvivalenter

Eruf

Mer utvecklade

281,00

Företag

Eruf

Mer utvecklade

234,00

euro

Eruf

Mer utvecklade

Företag

Eruf

Mer utvecklade

157 483
,00
937,00

Förvaltande
datasystem
Förvaltande
datasystem
Förvaltande
datasystem
Förvaltande
datasystem
Förvaltande
datasystem
Förvaltande
datasystem
Förvaltande
datasystem
Förvaltande
datasystem

myndighets

Löpande

myndighets

Löpande

myndighets

Löpande

myndighets

Löpande

myndighets

Löpande

myndighets

Löpande

myndighets

Löpande

myndighets

Löpande

2.A.4 Investeringsprioritering
Investeringsprioriteringens idnummer
Investeringsprioriteringens
rubrik

1b
Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och
den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga
tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet,
tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av
teknik för allmänna ändamål, samt främja investeringar som är nödvändiga för att stärka krishanteringsförmågan inom hälso- och sjukvården

2.A.5 Särskilda mål för investeringsprioriteringen och förväntade resultat
Det särskilda målets idnummer
Det särskilda målets
benämning

SV

1
Ökad regional innovationsförmåga med fokus på regionens strategiska områden

42

SV

Resultat
medlemsstaterna
försöker uppnå
unionens stöd

som
med

Målet är att stärka regionens internationella innovations- och konkurrenskraft genom att utveckla innovativa lösningar
inom regionens strategiska områden. I ett mer innovativt samhälle ska näringslivet ha en större förmåga att omvandla idéer
till konkurrenskraftiga varor, tjänster och processer. En ökad regional innovationsförmåga skapas i samverkan mellan
privata, offentliga, akademiska och idéburna aktörer. Fokus är samhällsutmaningar som exempelvis har identifierats i
regionala strategier för smart specialisering och sådana som är av internationellt intresse. Målet innebär också att offentliga
aktörer bidrar till att innovationer utvecklas genom innovationsupphandlingar.
Skåne-Blekinge har förflyttat sig i sitt innovationsarbete från riktade branschsatsningar till att arbeta i gränssnittet mellan
branscher och verksamheter, vilket stärker utvecklingen av innovationer. Hänsyn till inomregionala skillnader behöver tas
för att arbeta med de möjligheter som finns i hela regionen. Regionens mångfald är en viktig resurs och tillgång för ökad
innovationsförmåga och behöver därför tillvaratas på nya sätt. Fler behöver inkluderas och ingå i de strategiska
innovationsarbeten som genomförs. Företag samt offentliga och idéburna organisationer i hela regionen behöver ökad
förmåga att resurseffektivt utveckla efterfrågestyrda innovationer. Det behövs även ökad förmåga till tekniköverföring
mellan större investeringar t ex ESS och MAX IV i regionens näringsliv.
[16] Insatserna under detta tematiska mål är i linje med regionens strategier för smart specialisering. ”Skånes regionala
utvecklingsstrategi” och ”Attraktiva Blekinge 2014-2020” samt ”Internationell innovationsstrategi för Skåne”:
https://www.skane.se/sv/Stodfunktioner/Skanese_old/Skanes-utveckling/Regional-utvecklingsstrategi-for-Skane/,
http://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/naringslivsutveckling/innovationssystem/,
http://blekingestrategin.se.loopiadns.com/
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Tabell 3: Programspecifika resultatindikatorer (per särskilt mål) (för ERUF och Sammanhållningsfonden)
Specifikt mål
ID

1 - Ökad regional innovationsförmåga med fokus på regionens strategiska områden
Indikator

0103 Företagens utgifter för egen FoU-verksamhet, 10-249 anställda
101
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Mätenhet

Utgifter
genomsnitt,
MSEK
Andel företag (10-249 anställda) med innovationsverksamhet Procent
(produkt-, process-, organisatorisk, marknadsföring

Regionkategori (i
förekommande fall)
i Mer utvecklade
Mer utvecklade

Utgångsvärde

Utgångsår

2,44

2012

Målvärde
(2023)
2,55

55,00

2012

57,00

Datakälla
undersökning

"FoU

i Vartannat år

SCB:s

företag" (regional fördelning)
Statistiska centralbyrån, rapporten Vartannat år

"Regional
Sverige"
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Rapporteringsfrekvens

innovationsstatistik i
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2.A.6 Åtgärder som ska få stöd inom investeringsprioriteringen (per investeringsprioritering)
2.A.6.1 Beskriv den typ av åtgärder som ska få stöd, med exempel, och hur de förväntas bidra till de särskilda målen. I tillämpliga fall, ange även
huvudsakliga målgrupper, särskilda typer av territorier och typer av stödmottagare.
Investeringsprioritering

1b - Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och
den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga
tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för
allmänna ändamål, samt främja investeringar som är nödvändiga för att stärka krishanteringsförmågan inom hälso- och sjukvården

Exempel på aktiviteter som kan stödjas för att nå de specifika målen inom investeringsprioriteringen:
Samhällsutmaningsdriven innovation
Samhällsutmaningar och områden där gemensamma krafter i samverkan kan skapa innovation som löser samhällsutmaningar och där samtliga parter
kan bidra till och använda det slutliga resultatet.
Utveckla strategiska prioriterade innovationsområden och innovationer där samhällsutmaningar är centrala.
Satsningar som främjar socialt entreprenörskap, d.v.s. projekt som med affärsmässiga metoder stödjer innovativa lösningar på samhällsproblem som
inkluderar flera parter.
Utveckla det offentligas roll som beställare och drivmotor för innovation genom innovationsupphandling.
Stärkt samarbete/partnerskap mellan den offentliga, privata och idéburna sektorn utifrån prioriterade strategiska områden för innovation eller
samhällsutmaningar.
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Investeringsprioritering

1b - Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och
den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga
tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för
allmänna ändamål, samt främja investeringar som är nödvändiga för att stärka krishanteringsförmågan inom hälso- och sjukvården

Satsningar för att utveckla metoder och processer för att lösa samhällsutmaningar där jämställd tillväxt samt social inkludering är i fokus.
Satsningar för att undanröja strukturella hinder för att lösa samhällsutmaningar och möjliggöra sociala innovationer.
Utveckla modeller och genomföra satsningar för att skapa efterfrågestyrd innovation.
Utveckla miljödriven innovation för att lösa samhällsutmaningar.
Satsningar som utvecklar smart specialisering för hållbar tillväxt
Satsningar som utvecklar strukturer, plattformar och strukturella verktyg som stärker kompetensförsörjningen.
Samarbete för snabbare kommersialisering
Nya former av samverkan krävs för att stärka näringslivets möjligheter och förmåga till att smart och snabbare arbeta för att nå nya målgrupper och
marknader samt skapa innovationer.
Utveckla nya och etablerade former av användande av kunskap samt kunskaps- och tekniköverföring som leder till kommersialisering.
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Investeringsprioritering

1b - Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och
den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga
tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för
allmänna ändamål, samt främja investeringar som är nödvändiga för att stärka krishanteringsförmågan inom hälso- och sjukvården

Satsningar för att skapa snabbare innovationsprocesser med flera parter och kompetenser.
Satsningar för att stärka det regionala näringslivets möjligheter att använda forskningsinfrastruktur likt ESS och MAX IV.
Främja modeller, kunskap och metoder för behovsstyrd och marknadsnära utveckling och innovation.
Satsningar som möjliggör värdeskapande relationer internationellt för näringslivets behov av nya marknader och kapacitet till innovation, särskilt inom
prioriterade strategiska innovationsområden.
Satsningar som stärker näringslivets relationer och samverkan med kunskapsintensiva miljöer för snabbare kommersialisering.
Satsningar för att utveckla nya modeller för att nå nya marknader genom en jämlik- och jämställdhetsintegrering.
Stärka näringslivets innovations- och konkurrenskraft
Näringslivets förmåga till internationell innovations- och konkurrenskraft är avgörande för samhällets utveckling. Ett starkt växande näringsliv i hela
regionen med kunskap och kompetens är viktigt.
Satsningar för att utveckla modeller för hållbar och innovationsorienterad produkt- och processutveckling.
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Investeringsprioritering

1b - Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och
den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga
tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för
allmänna ändamål, samt främja investeringar som är nödvändiga för att stärka krishanteringsförmågan inom hälso- och sjukvården

Satsningar som utvecklar näringslivets omställningsförmåga med hänsyn till inomregionala skillnader.
Satsningar för att utveckla olika typer av systemlösningar som kan vara kommersialiserbara internationellt.
Satsningar för att möjliggöra innovation inom näringslivet genom tillvaratagandet av tillgänglig internationell kompetens.
Satsningar för att stärka konkurrens och innovationsförmåga genom ett tillvaratagande av spetskompetens hos personer med funktionsnedsättning.
Satsningar för att stärka näringslivets konkurrens- och innovationskraft med koppling till investeringar som till exempel ESS och MAX IV.
Satsningar för att arbeta med innovationsupphandling som främjar företagande och nya lösningar som kan hitta nya marknader och kunder.
Stödja kapaciteten för SMF att delta i tillväxt- och innovationsprocesser.
Medfinansiering av företagsstöd via godkända nationella stödförordningar i syfte att stimulera till innovations- och konkurrenskraft.
Satsningar som utvecklar strukturer, plattformar och strukturella verktyg som stärker kompetensförsörjningen.
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Investeringsprioritering

1b - Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och
den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga
tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för
allmänna ändamål, samt främja investeringar som är nödvändiga för att stärka krishanteringsförmågan inom hälso- och sjukvården

Ökad internationalisering
Regionen behöver stärka relationer och kontakter som kan utveckla förmågan att arbeta på internationella marknader och hitta relevanta
samarbetsparter inom regionens prioriterade innovationsområden.
Skapa internationella partnerskap och konkreta satsningar i östersjöområdet.
Möjliggöra aktivt deltagande i EU-initiativ och program till exempel KIC (Knowledge Innovation Communities), Horisont 2020, Flagship FETs samt
Europeiska innovationspartnerskap (EIP).
Målgrupper:
Regionala och kommunala aktörer.
Innovationsinfrastrukturen inkl. universitet/högskolor.
Privata företag och organisationer.
Idéburen sektor.
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Investeringsprioritering

1b - Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och
den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga
tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för
allmänna ändamål, samt främja investeringar som är nödvändiga för att stärka krishanteringsförmågan inom hälso- och sjukvården

Entreprenörer.
Stödmottagare:
Regionala och kommunala aktörer.
Innovationsinfrastrukturens aktörer som har en majoritet av offentlig finansering och där ett offentligt ägande styr.
Idéburen sektor.

2.A.6.2 Vägledande principer för urval av insatser
Investeringsprioritering

1b - Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och
den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga
tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för
allmänna ändamål, samt främja investeringar som är nödvändiga för att stärka krishanteringsförmågan inom hälso- och sjukvården

Projekt ska beskriva hur det bidrar till valt specifikt mål. Erfarenheter och kunskaper från tidigare insatser på området bör tillvaratas och användas där
så är lämpligt. Projekt ska utgå ifrån identifierat behov och bör beskriva hur det planeras samt genomförs i samverkan. Projekt prioriteras där behov
finns från flera parter. Projekt ska beskriva projektägarens organisatoriska kapacitet, erfarenhet och förankring hos projektdeltagare genomförs inför
projektstart. Då behov eller tydlig förankring inte kan påvisas bör en förstudie övervägas.
Projekt ska bidra till genomförande av relevanta strategier på lokal, regional, nationell och internationell nivå till exempel Europa 2020,
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Investeringsprioritering

1b - Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och
den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga
tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för
allmänna ändamål, samt främja investeringar som är nödvändiga för att stärka krishanteringsförmågan inom hälso- och sjukvården

Östersjöstrategin, Blekingestrategin, Internationella innovationsstrategin för Skåne, Skånes regionala utvecklingsstrategi och Strukturbild för Skåne.
Projekt ska beskriva fortlevnad efter projektavslut samt beskriva upplägg för långsiktig finansiering. En långsiktig fortlevnad kan vara att arbeta in
projektresultat i ordinarie verksamheter. Det kan även vara fortsatt arbete via finansieringsinstrument – såväl regionalt eller nationellt finansierade som
de EU-finansierade strukturfonderna och sektorsprogrammen.
Projekt ska visa på tydlig medverkan av näringslivet. Privata näringslivet bör vara involverat i såväl förberedelsearbete som i genomförande av projekt.
Projekt ska redovisa medfinansiering där en del gärna får vara privat medfinansiering. Projekt bör om möjligt beskriva synergier mellan olika fonder,
till exempel ESF och ERUF.
Projekt bör beskriva hur man kan ta tillvara den outnyttjade resurs som utgörs av socialt exkluderade grupper. Projekt bör även beskriva hur insatserna
bidrar till en jämställd och jämlik tillväxt. Här ska även avsnittet om horisontella kriterier beaktas.
Projekt bör beskriva förutsättningar för internationell konkurrenskraft samt hur detta kan ge mervärde för deltagare i projekt. Deltagare med
marknadsnära behov och kunskap bör aktivt bidra och delta i projektet.
Projekt bör utnyttja möjligheten till att möta samhällsutmaningar genom samverkan mellan privat, akademisk, offentlig och idéburen sektor.
Projekt där universitet och högskolor deltar bör främst syfta till att omsätta forskningsresultat för marknadsnära innovationssatsningar och/eller
affärsutveckling där offentlig sektor, privat näringsliv eller idéburen sektor är parter. Projekt med universitet och högskolor bör i regel ha ett tydligt
syfte att främja och stärka förutsättningar för överföring av kunskap till näringsliv och samhälle med fokus på marknads- respektive samhällsnyttiga
innovationer och lösningar.
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Investeringsprioritering

1b - Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och
den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga
tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för
allmänna ändamål, samt främja investeringar som är nödvändiga för att stärka krishanteringsförmågan inom hälso- och sjukvården

Projekt bör endast i undantagsfall och vid särskilt strategiska regionala prioriterade satsningar bestå av kostnader för investeringar i mark, fast
egendom eller fysisk infrastruktur.

2.A.6.3 Planerad användning av finansieringsinstrument (i tillämpliga fall)
Investeringsprioritering

1b - Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och
den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga
tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för
allmänna ändamål, samt främja investeringar som är nödvändiga för att stärka krishanteringsförmågan inom hälso- och sjukvården

2.A.6.4 Planerad användning av större projekt (i tillämpliga fall)
Investeringsprioritering

SV

1b - Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och
den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga
tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för
allmänna ändamål, samt främja investeringar som är nödvändiga för att stärka krishanteringsförmågan inom hälso- och sjukvården
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2.A.6.5 Utfallsindikatorer per investeringsprioritering och, i tillämpliga fall, per regionkategori
Tabell 5: Gemensamma och programspecifika utfallsindikatorer (per investeringsprioritering, uppdelade per regionkategori för ESF och i tillämpliga
fall för Eruf)
Investeringsprioritering

ID

Indikator

1b - Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den
högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga tillämpningar,
efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för
allmänna ändamål, samt främja investeringar som är nödvändiga för att stärka krishanteringsförmågan inom hälso- och sjukvården
Målvärde (2023)
Mätenhet
Fond
Regionkategori (i tillämpliga fall)
Datakälla
Rapporteringsfrekvens
Män
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CO01
CO04
CO05
CO08
CO26

CO27

CO28
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Antal
företag
som
upplever nytta av tjänster
från
innovationsstödssystemet
Produktiv
investering:
Antal företag som får
stöd
Produktiv
investering:
Antal företag som får
annat stöd än ekonomiskt
Produktiv
investering:
Antal nya företag som får
stöd
Produktiv
investering:
Sysselsättningsökning i
företag som får stöd
Forskning, innovation:
Antal
företag
som
samarbetar
med
forskningsinstitutioner
Forskning, innovation:
Privat investering som
matchar offentligt stöd
till innovations- eller
FoU-projekt
Forskning, innovation:
Antal företag som får
stöd för att introducera
för
marknaden
nya
produkter

Kvinnor

Totalt

Antal

Eruf

Mer utvecklade

328,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Företag

Eruf

Mer utvecklade

469,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Företag

Eruf

Mer utvecklade

469,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Företag

Eruf

Mer utvecklade

47,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

heltidsekvivalenter

Eruf

Mer utvecklade

141,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Företag

Eruf

Mer utvecklade

281,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

euro

Eruf

Mer utvecklade

328 101,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Företag

Eruf

Mer utvecklade

469,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande
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2.A.7 Social innovation, transnationellt samarbete och bidrag till de tematiska målen 1–7
Insatsområde

1 - Smart tillväxt - innovation

2.A.8 Resultatram
Tabell 6: Det prioriterade områdets resultatram (per fond och, för Eruf och ESF, per regionkategori)
Insatsområde
ID

Typ av indikator

1 - Smart tillväxt - innovation
Indikator eller viktigt genomförandesteg

Om
mätenhet

tillämpligt,

Fond

Milstolpe för 2018

Regionkategori
Män

020

Finansiell

Utgifter

CO26

Aktivitet

Forskning,
innovation:
forskningsinstitutioner

Antal

företag

som

samarbetar

med

Kvinnor

Slutmål (2023)

Totalt

Euro

Eruf

Mer utvecklade

6 061 069

Företag

Eruf

Mer utvecklade

138

Män

Kvinnor

Datakälla

I förekommande fall, en förklaring av indikatorns
relevans

Totalt
18 939 482,0
0
515,00

Förvaltande
myndighet
Projekt

Kompletterande kvalitativ information om inrättandet av resultatramen
Förvaltande myndighet har bedömt att det är mest lämpligt att använda sig av aktivitetsindikatorer för resultatramverket och komplettera dessa med en
finansiell indikator per insatsområde. Bedömningen motiveras av att aktivitetsindikatorer kan härledas till programmets genomförande till fullo och att de
är möjliga att mäta kontinuerligt under programmets genomförande. Resultatindikatorer kommer inte att användas.
De metoder och kriterier som har använts för att välja ut relevanta aktivitetsindikatorer följer de riktlinjer som kommissionen har angivit. Beräkningarna
av ett rimligt värde för delmålet för 2018 för varje utvald aktivitetsindikator har grundats på erfarenheter från föregående programperiod samt en
bedömning av hur snabbt projekt inom respektive insatsområde kan förväntas generera utfall för varje aktivitetsindikator. Det uppskattade totala antalet
projekt inom respektive insatsområde har också beaktats. Förvaltande myndighet gör bedömningen att de valda aktivitetsindikatorerna uppfyller kravet
om att omfatta mer än 50% av den finansiella allokeringen för insatsområdet.
När det gäller den finansiella indikatorn ”Utbetalda medel” per insatsområde, har beräkningarna utgått från kravet om att samtliga utbetalningar som
ingår ska grundas på stödberättigande kostnader utbetalda till stödmottagaren och att dessa ska vara attesterade av attesterande myndighet. Förvaltande
myndighet har beaktat erfarenheter från programperioden 2007-2013 och då särskilt fokuserat på hur utbetalningarna genomfördes under motsvarande
del av programperioden dvs 2007-2011. Det faktum att programmet för programperioden 2014-2020 är mer fokuserat och koncentrerat samt att
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förvaltande myndighet har en väl fungerande organisation på plats har också vägts in. Utbetalningsnivån har skiljt sig åt mellan programmens
insatsområden under programperioden 2007-2013 och förvaltande myndighet har vägt in dessa variationer vid fastställande av resultatramverket.
Förvaltande myndighet överväger möjligheterna att i vissa särskilda fall, tillåta längre projektperioder än vad som varit möjligt under programperioden
2007-2013. Längre projektperioder medför att utfallet för aktivitetsindikatorerna kommer att komma relativt långt in i programperioden, vilket resulterar
i att delmålen för 2018 i resultatramverket i dessa fall är lägre än för andra insatsområden.
I de flesta fall har endast en aktivitetsindikator per insatsområde valts ut till resultatramverket. Motivet till detta är att programmet är så pass fokuserat
och koncentrerat att varje utvald aktivitetsindikator bedöms omfatta en större del av de förväntade projekten. Få indikatorer i resultatramverket gör det
också lättare att följa upp och överblicka genomförandet och ökar möjligheterna till korrigerande åtgärder om tendenserna pekar mot att
resultatramverket inte kommer att uppfyllas.

2.A.9 Insatskategorier
Insatskategorier motsvarande innehållet i det prioriterade området, baserat på en nomenklatur som antagits av kommissionen och en preliminär
uppdelning av unionens stöd.
Tabellerna 7–11: Insatskategorier
Tabell 7: Dimension 1 – Interventionsområde
Insatsområde
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1 - Smart tillväxt - innovation

Fond

Regionkategori

Kod

ERDF

Mer utvecklade

058. Forsknings- och innovationsinfrastruktur (offentlig)

ERDF

Mer utvecklade

060. Forsknings- och innovationsverksamheter inom offentliga forsknings- och kompetenscentrum, inklusive nätverksarbete

ERDF

Mer utvecklade

062. Tekniköverföring och samarbete mellan universitet och företag, främst till stöd för små och medelstora företag

ERDF

Mer utvecklade

063. Klusterstöd och företagsnätverk, främst till stöd för små och medelstora företag

ERDF

Mer utvecklade

064. Forsknings- och innovationsprocesser i små och medelstora företag (inklusive kupongsystem och innovation inom processer, design och tjänster samt på det sociala
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belopp i
euro
1 396 589,0
0
1 569 486,0
0
1 569 486,0
0
1 569 486,0
0
1 403 434,0
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Insatsområde

1 - Smart tillväxt - innovation

Fond

Regionkategori

ERDF

Mer utvecklade

Kod

belopp i
euro

065. Forsknings- och innovationsinfrastruktur, processer, tekniköverföring och samarbete i företag med inriktning på en koldioxidsnål ekonomi och motståndskraft mot
klimatförändringar

1 961 260,0
0

området)

0

Tabell 8: Dimension 2 – Finansieringsform
Insatsområde

1 - Smart tillväxt - innovation
Fond

Regionkategori

ERDF

Kod

Mer utvecklade

belopp i euro

01. Bidrag utan återbetalningsskyldighet

9 469 741,00

Tabell 9: Dimension 3 – Typ av område
Insatsområde

1 - Smart tillväxt - innovation

Fond

Regionkategori

Kod

belopp i euro

ERDF

Mer utvecklade

01. Storstadsområden (tätbefolkade, >50 000 invånare)

3 670 392,00

ERDF

Mer utvecklade

02. Mindre stadsområden (mindre tätbefolkade, >5 000 invånare)

2 178 374,00

ERDF

Mer utvecklade

03. Landsbygdsområden (glesbefolkade)

3 620 975,00

Tabell 10: Dimension 4 – Territoriella genomförandemekanismer
Insatsområde

1 - Smart tillväxt - innovation
Fond
ERDF

Regionkategori

Kod

Mer utvecklade

belopp i euro

07. Ej tillämpligt

9 469 741,00

Tabell 11: Dimension 6 – ESF:s andratema (bara ESF och YEI)
Insatsområde

1 - Smart tillväxt - innovation
Fond

Regionkategori

Kod

belopp i euro

2.A.10 Sammanfattning av den planerade användningen av tekniskt stöd, vid behov inklusive åtgärder för att öka den administrativa
kapaciteten hos de myndigheter som är delaktiga i förvaltningen och kontrollen av programmen och stödmottagarna (i tillämpliga fall)
(per insatsområde)
Insatsområde:
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1 - Smart tillväxt - innovation
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.
2.A.1 Insatsområde
Insatsområdets id-nummer

2
Smart tillväxt - små och medelstora företag

Insatsområdets rubrik

 Hela det prioriterade området kommer endast att genomföras genom finansieringsinstrument
 Hela insatsområdet kommer att genomföras endast med finansieringsinstrument som inrättas på unionsnivå
 Hela det prioriterade området kommer att genomföras genom lokalt ledd lokal utveckling
 För ESF: Hela insatsområdet gäller social innovation, transnationellt samarbete eller båda
 För Eruf: Hela insatsområdet ägnas åt återuppbyggnadsinsatser vid större eller regionala naturkatastrofer
 För Eruf: Hela insatsområdet ägnas åt små och medelstora företag (artikel 39)
2.A.2 Motivering till inrättandet av ett insatsområde som omfattar mer än en regionkategori, tematiskt mål eller fond (i tillämpliga fall)
2.A.3 Fond, regionkategori och beräkningsunderlag för unionens stöd
Fond

Regionkategori

ERDF

Mer utvecklade

Beräkningsunderlag (summa stödberättigande utgifter eller stödberättigande
offentliga utgifter)
Totalt

Regionkategori för de yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade
områdena (i tillämpliga fall)

2.A.4 Investeringsprioritering
Investeringsprioriteringens
idnummer
Investeringsprioriteringens rubrik

3a
Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, inklusive genom
företagskuvöser

2.A.5 Särskilda mål för investeringsprioriteringen och förväntade resultat
Det särskilda målets id-nummer
Det särskilda målets benämning

1
Stärkt entreprenörskap och företagande

Resultat som medlemsstaterna
försöker uppnå med unionens
stöd

Målet är att stärka befintliga entreprenörer samt att få fler att vilja bli och verka som entreprenörer. Målet innebär att
säkerställa att det finns insatser för ett ökat entreprenörskap inom samhällets alla sektorer (privat, offentlig, akademisk och
idéburen sektor) och som inkluderar en mångfald av medborgare. Det specifika målet syftar även till att skapa nya samt
vidareutveckla etablerade stödstrukturer, inkubationsmiljöer, mötesplatser och nätverk. Programmet ska även leda till att fler
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entreprenörer etablerar sin verksamhet i Skåne-Blekinge.
Det särskilda målets id-nummer
Det särskilda målets benämning

2
Fler nya företag med tillväxtpotential

Resultat som medlemsstaterna
försöker uppnå med unionens
stöd

Målet är att bidra till att det skapas nya företag med tillväxtpotential genom att stödja företagens kapitalförsörjning där
marknaden inte fungerar tillfredsställande. En väl fungerande kapitalförsörjning är avgörande för start av företag och hållbar
tillväxt. Det finns behov av direktinvesteringar tillsammans med privat kapital främst i tidiga utvecklingsskeden och vid
kommersialisering av innovativa affärsidéer.
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Tabell 3: Programspecifika resultatindikatorer (per särskilt mål) (för ERUF och Sammanhållningsfonden)
Specifikt mål
ID

1 - Stärkt entreprenörskap och företagande
Indikator

0306 SMF med 0-249 anställda
medelbefolkning (16-64 år)

Mätenhet

per

1

000

Specifikt mål
ID

invånare, SMF

Regionkategori (i
förekommande fall)
Mer utvecklade

Utgångsår

168,50

2013

Målvärde
(2023)
187,40

Datakälla

Rapporteringsfrekvens

Statistiska
centralbyrån, Vartannat år
Företagens ekonomi

2 - Fler nya företag med tillväxtpotential
Indikator

Mätenhet

0305 Företag med årlig tillväxttakt (omsättning) med minst 10% under tre år där Antal
företaget hade minst 3 anställda i början av mätperioden
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Utgångsvärde

Regionkategori (i
förekommande fall)
Mer utvecklade
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Utgångsvärde
475,00

Utgångsår
2012

Målvärde
(2023)
510,00

Datakälla
Statistiska
centralbyrån,
Företagens ekonomi

Rapporteringsfrekvens
Vartannat år
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2.A.6 Åtgärder som ska få stöd inom investeringsprioriteringen (per investeringsprioritering)
2.A.6.1 Beskriv den typ av åtgärder som ska få stöd, med exempel, och hur de förväntas bidra till de särskilda målen. I tillämpliga fall, ange även
huvudsakliga målgrupper, särskilda typer av territorier och typer av stödmottagare.
Investeringsprioritering

3a - Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, inklusive genom
företagskuvöser

Exempel på aktiviteter som kan stödjas för att nå de specifika målen inom investeringsprioriteringen:
Stärka det entreprenöriella förhållningssättet
För att stödja utvecklingen av ett entreprenöriellt förhållningssätt är det nödvändigt att redan från tidig ålder stimulera entreprenörskap genom att
arbeta med attityder och uppfattningar bland annat inom utbildningssystemet men även genom att generellt öka kunskapen om entreprenörskapets
betydelse för hållbar tillväxt.
Insatser för att utveckla och stärka aktörsystemet för entreprenörskap kopplat till utbildningssystemet.
Initiativ som syftar till att fler, såväl kvinnor som män, vill bli entreprenörer.
Insatser för att stärka högskolor och universitets arbete med entreprenörskap.
Insatser för att öka förståelse/kunskap om entreprenörskapets betydelse för hållbar tillväxt och utveckling.
Stärka entreprenörer
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Investeringsprioritering

3a - Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, inklusive genom
företagskuvöser

Entreprenörens behov av stöd i form av exempelvis information, rådgivning, coachning och finansiering varierar över tid och omfattning alltifrån
idéutvecklingsstadiet till olika faser i ett företags utveckling. Behovet av stöd varierar också beroende på den tjänst eller produkt som håller på att
utvecklas, samt inom vilken bransch man verkar.
Insatser som stödjer entreprenören/nyföretagaren i hela processen från idéutveckling, marknadsetablering och företagsutveckling.
Initiativ som stärker och utvecklar entreprenöriellt ledarskap.
Initiativ som syftar till att stärka entreprenörer - såväl kvinnor som män - och ta tillvara entreprenörskapet oberoende av entreprenörens etniska, och
kulturella bakgrund.
Modeller för att stimulera och stötta entreprenörskap och entreprenörer inom såväl privat, offentlig, akademisk som idéburen sektor.
Skapande och utveckling av lokala mötesplatser för entreprenörer och inkubationsmiljöer för nya och/eller mindre företag.
Initiativ för att stödja samhällsentreprenörer och utveckling av sociala, samhällsutmaningsdrivna innovationer.
Initiativ som sammanlänkar entreprenörskaps- och innovationsinsatser.
Modeller som syftar till att effektivisera stödstrukturen för målgruppen entreprenörer.
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Investeringsprioritering

3a - Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, inklusive genom
företagskuvöser

Satsningar för att stärka internationalisering inom området för att bidra till genomförande av EU:s strategi för Östersjöregionen.
Attrahera nya entreprenörer
Initiativ som syftar till att fler väljer att utöva sitt entreprenörskap i Skåne-Blekinge
Initiativ som verkar för att entreprenörer och deras idéer visas upp och syns
Nya företag med tillväxtpotential
Aktiviteter som kan stödjas ska bidra till skapandet av nya företag genom att stödja företagens kapitalförsörjning där marknaden inte fungerar
tillfredsställande. Direktinvesteringar tillsammans med privat kapital främst i tidiga utvecklingsskeden och vid kommersialisering av innovativa
affärsidéer.
Satsningar som utvecklar befintliga modeller samt kompletterande finansieringslösningar för SMF utifrån regionens förutsättningar.
Satsningar för finansiering av affärsidéer i tidigt skede.
Satsningar för att öka det regionala utbudet av ägarkapital
Satsningar för att utveckla privata finansieringslösningar för sociala investeringar till exempel via offentlig/privata partnerskap.
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Investeringsprioritering

3a - Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, inklusive genom
företagskuvöser

Satsningar för utveckling av former och modeller för investeringsmöjligheter som bidrar till kortare ledtider.
Stödja modeller för mikrofinansiering för att främja socialt företagande och sociala innovationer.
Stödja modeller för gräsrotsfinansiering (crowdfunding) dvs. ett sätt att samla ihop startkapital och finansiera projekt/idéer via ett stort antal
finansiärer.
Satsningar som förbereder SMF för att kunna få tillgång till riskkapital via andra EU-finansierade program såsom COSME.
Målgrupper:
Regionala och kommunala aktörer.
Innovationsinfrastrukturen inkl. universitet/högskolor.
Privata företag och organisationer.
Idéburen sektor.
Entreprenörer.

SV

64

SV

Investeringsprioritering

3a - Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, inklusive genom
företagskuvöser

Stödmottagare:
Regionala och kommunala aktörer.
Innovationsinfrastrukturens aktörer som har en majoritet av offentlig finansering och där ett offentligt ägande styr.
Idéburen sektor.

2.A.6.2 Vägledande principer för urval av insatser
Investeringsprioritering

3a - Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, inklusive genom
företagskuvöser

Projekt ska beskriva hur det bidrar till valt specifikt mål. Erfarenheter och kunskaper från tidigare insatser på området bör tillvaratas och användas där
så är lämpligt. Projekt ska utgå ifrån identifierat behov och bör beskriva hur det planeras samt genomförs i samverkan. Projekt prioriteras där behov
finns från flera parter. Projekt ska beskriva projektägarens organisatoriska kapacitet, erfarenhet och förankring hos projektdeltagare genomförs inför
projektstart. Då behov eller tydlig förankring inte kan påvisas bör en förstudie övervägas.
Projekt ska bidra till genomförande av relevanta strategier på lokal, regional, nationell och internationell nivå till exempel Europa 2020,
Östersjöstrategin, Blekingestrategin, Internationella innovationsstrategin för Skåne, Skånes regionala utvecklingsstrategi och Strukturbild för Skåne.
Projekt ska beskriva fortlevnad efter projektavslut samt beskriva upplägg för långsiktig finansiering. En långsiktig fortlevnad kan vara att arbeta in
projektresultat i ordinarie verksamheter. Det kan även vara fortsatt arbete via finansieringsinstrument – såväl regionalt eller nationellt finansierade som
de EU-finansierade strukturfonderna och sektorsprogrammen.
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Investeringsprioritering

3a - Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, inklusive genom
företagskuvöser

Projekt ska visa på tydlig medverkan av näringslivet. Privata näringslivet bör vara involverat i såväl förberedelsearbete som i genomförande av projekt.
Projekt ska redovisa medfinansiering där en del gärna får vara privat medfinansiering. Projekt bör om möjligt beskriva synergier mellan olika fonder,
till exempel ESF och ERUF.
Projekt bör beskriva hur man kan ta tillvara den outnyttjade resurs som utgörs av socialt exkluderade grupper. Projekt bör även beskriva hur insatserna
bidrar till en jämställd och jämlik tillväxt. Här ska även avsnittet om horisontella kriterier beaktas.
Projekt bör beskriva förutsättningar för internationell konkurrenskraft samt hur detta kan ge mervärde för deltagare i projekt. Deltagare med
marknadsnära behov och kunskap bör aktivt bidra och delta i projektet.
Projekt bör utnyttja möjligheten till att möta samhällsutmaningar genom samverkan mellan privat, akademisk, offentlig och idéburen sektor.
Projekt där universitet och högskolor deltar bör främst syfta till att omsätta forskningsresultat för marknadsnära innovationssatsningar och/eller
affärsutveckling där offentlig sektor, privat näringsliv eller idéburen sektor är parter. Projekt med universitet och högskolor bör i regel ha ett tydligt
syfte att främja och stärka förutsättningar för överföring av kunskap till näringsliv och samhälle med fokus på marknads- respektive samhällsnyttiga
innovationer och lösningar.
Projekt bör endast i undantagsfall och vid särskilt strategiska regionala prioriterade satsningar bestå av kostnader för investeringar i mark, fast
egendom eller fysisk infrastruktur.

2.A.6.3 Planerad användning av finansieringsinstrument (i tillämpliga fall)
Investeringsprioritering
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företagskuvöser
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Investeringsprioritering

3a - Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, inklusive genom
företagskuvöser

En väl fungerande kapitalförsörjning är avgörande för start av företag och för en hållbar tillväxt. Företags behov av externt kapital ska i första hand
tillgodoses på den privata marknaden, men det finns områden där det kan finnas behov av marknadskompletterande finansiering, bland annat i tidiga
utvecklingsskeden och vid kommersialisering av innovativa affärsidéer.
Implementering av finansiella instrument under kommande programperiod 2014-2020 kommer belysas inom ramen för de erfarenheter som redan
finns. De så kallade fondprojekten som implementerats inom ramen för de regionala strukturfondsprogrammen under perioden 2007–2013 och som
syftar till att öka det regionala utbudet av ägarkapital har mött stor efterfrågan. Satsningen har omfattat totalt 2,4 miljarder SEK och motsvarar cirka en
femtedel av hela venture-marknaden i Sverige år 2011. Inledningsvis fanns en osäkerhet om det skulle finnas privata medfinansiärer som var villiga att
medinvestera. Resultat tom juli 2013 visar att varje investerad fondkrona i genomsnitt har växlats upp med 1,9 kronor privata medel.
Finansieringsinstrumenten skapar således en hävstångseffekt på den regionala fonden. Den första investeringsfasen har enligt följeforskare och
genomförare varit lyckosam genom att man från idébärare fått in tillräckligt bra idéer att investera i och intresserade privata medinvesterare att
investera med. Inte minst när det gäller etablering av en regional infrastruktur för riskkapital har satsningen varit drivande. Däremot kan enligt
följeforskare de horisontella kriterierna integreras bättre i genomförandet.
Mot bakgrund av detta:
 Ska programmet ge utrymme för implementering av finansiella instrument inom tematiskt mål 3.
 Ska insatserna inriktas mot att stödja företagens kapitalförsörjning där marknaden inte fungerar tillfredsställande
 Ska vid implementering av Finansiella instrument resultaten av den förhandsbedömning av finansiella instrument som Tillväxtverket har
uppdraget att ta fram beaktas
 Ska instrument med inriktning ägarkapital genomföras inom ramen för befintlig struktur och med beaktande av erfarenheter från de s.k.
fondprojekten som genomförts under programperioden 2007–2013. Insatser kan även omfatta andra finansiella instrument
 Ska långsiktigheten i denna typ av insatser beaktas
 Ska kunskaper och erfarenheter tillvaratas från följeforskning och utvärdering på området
 Ska samordning av alla insatser för finansiella instrument eftersträvas
 Ska de horisontella kriterierna integreras i insatserna
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Investeringsprioritering

3a - Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, inklusive genom
företagskuvöser

2.A.6.4 Planerad användning av större projekt (i tillämpliga fall)
Investeringsprioritering

3a - Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, inklusive genom
företagskuvöser

2.A.6.5 Utfallsindikatorer per investeringsprioritering och, i tillämpliga fall, per regionkategori
Tabell 5: Gemensamma och programspecifika utfallsindikatorer (per investeringsprioritering, uppdelade per regionkategori för ESF och i tillämpliga
fall för Eruf)
Investeringsprioritering
ID

Indikator

3a - Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av
nya företag, inklusive genom företagskuvöser
Mätenhet
Fond
Regionkategori (i
Datakälla
Rapporteringsfrekvens
Målvärde (2023)
tillämpliga fall)
Män Kvinnor
Totalt

CO01

Produktiv investering: Antal företag som får stöd

Företag

Eruf

Mer utvecklade

1 145,0
0

CO03

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

Företag

Eruf

Mer utvecklade

43,00

CO04

Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt

Företag

Eruf

Mer utvecklade

1 102,0
0

CO05

Produktiv investering: Antal nya företag som får stöd

Företag

Eruf

Mer utvecklade

165,00

CO07

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

euro

Eruf

Mer utvecklade

23 796
329,00

CO08

Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag som får stöd

heltidsekvivalenter

Eruf

Mer utvecklade

357,00

Förvaltande
myndighets
datasystem
Förvaltande
myndighets
datasystem
Förvaltande
myndighets
datasystem
Förvaltande
myndighets
datasystem
Förvaltande
myndighets
datasystem
Förvaltande
myndighets
datasystem

Löpande
Löpande
Löpande
Löpande
Löpande
Löpande

2.A.4 Investeringsprioritering
Investeringsprioriteringens
nummer
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id-

3d
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Investeringsprioriteringens
idnummer
Investeringsprioriteringens rubrik

3d
Stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på regionala, nationella och internationella marknader och ägna sig åt
innovationsprocesser

2.A.5 Särskilda mål för investeringsprioriteringen och förväntade resultat
Det särskilda målets id-nummer
Det särskilda målets benämning

1
Ökad tillväxt i befintliga små och medelstora företag

Resultat som medlemsstaterna
försöker uppnå med unionens
stöd

Det övergripande målet med investeringsprioriteringen är att stärka tillväxten i små och medelstora företag för att skapa fler
arbetstillfällen och bidra till en hållbar regional tillväxt i Skåne-Blekinge. Näringslivet i regionen behöver gå mot att bli mer
kunskaps- och innovationsdrivet. Insatser ska ske utifrån de behov som företag i regionen har och ta hänsyn till
inomregionala skillnader. Regionens mångfald är en viktig resurs för att nå smart tillväxt och behöver tillvaratas samt
utvecklas på nya sätt. Män och kvinnor ska ges samma förutsättningar och möjligheter att skapa bärkraftiga innovationer
med stöd från innovationsinfrastrukturen.
Kvinnor är fortfarande påtagligt underrepresenterade bland företagare jämfört med män, vilket leder till att en stor mängd
kompetens, bra affärsidéer och affärsmodeller går förlorade. Insatser som främjar kvinnors företagande och som bidrar till en
mer jämställd tillväxt bör därför genomföras.
Programmet avser att utveckla små och medelstora företags förmåga att ta till sig kunskap och nya affärsmodeller som bidrar
till att stärka deras konkurrenskraft. Företag ska ges möjligheter till att utveckla kompetens och kontakter som kan ge resultat
på internationella marknader. För att små och medelstora företag ska bli mer konkurrenskraftiga och växa behöver de
ständigt utveckla sina verksamheter. För att detta ska vara möjligt ökar trycket på ständig förnyelse av produkter, tjänster och
processer i näringslivet. Strukturer för kunskaps- och tekniköverföring ska stärkas mellan företag och forskningsaktörer.
Inkubatorer och forskningsparker kan vara viktiga aktörer för att ge företag kunskap och metoder för att utvecklas.
Satsningar som syftar till företags internationalisering och erfarenhetsutbyte samt förmåga att ta till sig kunskap ska främjas.
Det är strategiskt viktigt för företagare att hitta rätt marknad (nationellt och internationellt) för sina produkter och tjänster.
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Tabell 3: Programspecifika resultatindikatorer (per särskilt mål) (för ERUF och Sammanhållningsfonden)
Specifikt mål
ID

1 - Ökad tillväxt i befintliga små och medelstora företag
Indikator

1300 Förädlingsvärde i SMF

Mätenhet
Förädlingsvärde,MSEK

Regionkategori (i
förekommande fall)
Mer utvecklade

Utgångsvärde

1301 Sysselsättning i SMF

Antal anställda omräknat till Mer utvecklade
heltidstjänster
1304 Andel SMF med 0-249 anställda som Procent
Mer utvecklade
bedriver export
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Utgångsår

120 045,00

2011

Målvärde
(2023)
142 267,00

183 764,00

2011

196 242,00

2,80

2013

3,00

Datakälla

Rapporteringsfrekvens

Statistiska
centralbyrån, Vartannat år
Företagens ekonomi
Statistiska
centralbyrån, Vartannat år
Företagens ekonomi
Statistiska
centralbyrån, Vartannat år
Företagens ekonomi

SV

2.A.6 Åtgärder som ska få stöd inom investeringsprioriteringen (per investeringsprioritering)
2.A.6.1 Beskriv den typ av åtgärder som ska få stöd, med exempel, och hur de förväntas bidra till de särskilda målen. I tillämpliga fall, ange även
huvudsakliga målgrupper, särskilda typer av territorier och typer av stödmottagare.
Investeringsprioritering

3d - Stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på regionala, nationella och internationella marknader och ägna sig åt innovationsprocesser

Exempel på aktiviteter som kan stödjas för att nå det specifika målet inom investeringsprioriteringen:
Programmet avser att utveckla små och medelstora företags förmåga att ta till sig kunskap och nya affärsmodeller som bidrar till att stärka deras
konkurrenskraft och internationalisering. Aktiviteter som sätter mångfaldhet i fokus, främjar kvinnors företagande och bidrar till en mer jämställd och
socialt inkluderande tillväxt är viktiga.
Satsningar som konkret stärker SMFs internationaliseringsgrad och kapacitet att växa internationellt.
Satsningar riktade till små och medelstora företag som stödjer deras möjligheter att växa, effektiviseras och utvecklas.
Satsningar/modeller för att mäkla forskning och kunskap mellan privat sektor och akademi. Exempelvis forum, nätverk, mäklarfunktioner och
uppsökande verksamhet.
Etableringar av mötesplatser för möten och samverkan mellan företag, aktörer och branscher.
Satsningar som stärker SMFs möjligheter att leverera varor och tjänster till större investeringar till exempel MAX IV, ESS, Fehmarn Bält.
Satsningar som stärker SMFs vilja och förmåga att växa och bidra till miljödriven och hållbar tillväxt.
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Investeringsprioritering

3d - Stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på regionala, nationella och internationella marknader och ägna sig åt innovationsprocesser

Insatser som bidrar till fler snabbväxande företag.
Insatser som syftar till företagsutveckling exempelvis genom mentorskap, coachning och praktik.
Modeller som syftar till att effektivisera stödsystemet för målgruppen SMF i tillväxtfas.
Satsningar som kompetensutvecklar SMF inom till exempel export-, sälj-, produkt-, process- och marknadsutveckling.
Satsningar för att utveckla hållbara affärsmodeller som svarar på miljöutmaningar och nya lösningar med minimal miljöpåverkan.
Stödja kapaciteten för SMF att delta i tillväxt- och innovationsprocesser, särskilt inom prioriterade områden.
Insatser som ökar mångfalden bland företagare och främjar olika affärsmodeller och företagsformer.
Satsningar för att utveckla företagsnätverk och internationella partners.
Satsningar för att stärka företags deltagande i nationella program och EU-program för konkurrenskraft och hållbar tillväxt.
Medfinansiering av företagsstöd via godkända nationella stödförordningar i syfte att stimulera investering i affärsutveckling, marknadsutveckling,
produktutveckling, kompetensutveckling, globalisering och koppling till FoU.
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Investeringsprioritering

3d - Stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på regionala, nationella och internationella marknader och ägna sig åt innovationsprocesser

Satsningar för att stärka internationalisering inom området för att bidra till genomförande av EU:s strategi för Östersjöregionen.
Målgrupper:
Regionala och kommunala aktörer.
Innovationsinfrastrukturen inkl. universitet/högskolor.
Privata företag och organisationer.
Idéburen sektor.
Entreprenörer.
Stödmottagare:
Regionala och kommunala aktörer.
Innovationsinfrastrukturens aktörer som har en majoritet av offentlig finansering och där ett offentligt ägande styr.
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Investeringsprioritering

3d - Stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på regionala, nationella och internationella marknader och ägna sig åt innovationsprocesser

Idéburen sektor

2.A.6.2 Vägledande principer för urval av insatser
Investeringsprioritering

3d - Stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på regionala, nationella och internationella marknader och ägna sig åt innovationsprocesser

Projekt ska beskriva hur det bidrar till valt specifikt mål. Erfarenheter och kunskaper från tidigare insatser på området bör tillvaratas och användas där
så är lämpligt. Projekt ska utgå ifrån identifierat behov och bör beskriva hur det planeras samt genomförs i samverkan. Projekt prioriteras där behov
finns från flera parter. Projekt ska beskriva projektägarens organisatoriska kapacitet, erfarenhet och förankring hos projektdeltagare genomförs inför
projektstart. Då behov eller tydlig förankring inte kan påvisas bör en förstudie övervägas.
Projekt ska bidra till genomförande av relevanta strategier på lokal, regional, nationell och internationell nivå till exempel Europa 2020,
Östersjöstrategin, Blekingestrategin, Internationella innovationsstrategin för Skåne, Skånes regionala utvecklingsstrategi och Strukturbild för Skåne.
Projekt ska beskriva fortlevnad efter projektavslut samt beskriva upplägg för långsiktig finansiering. En långsiktig fortlevnad kan vara att arbeta in
projektresultat i ordinarie verksamheter. Det kan även vara fortsatt arbete via finansieringsinstrument – såväl regionalt eller nationellt finansierade som
de EU-finansierade strukturfonderna och sektorsprogrammen.
Projekt ska visa på tydlig medverkan av näringslivet. Privata näringslivet bör vara involverat i såväl förberedelsearbete som i genomförande av projekt.
Projekt ska redovisa medfinansiering där en del gärna får vara privat medfinansiering. Projekt bör om möjligt beskriva synergier mellan olika fonder,
till exempel ESF och ERUF.
Projekt bör beskriva hur man kan ta tillvara den outnyttjade resurs som utgörs av socialt exkluderade grupper. Projekt bör även beskriva hur insatserna
bidrar till en jämställd och jämlik tillväxt. Här ska även avsnittet om horisontella kriterier beaktas.
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Investeringsprioritering

3d - Stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på regionala, nationella och internationella marknader och ägna sig åt innovationsprocesser

Projekt bör beskriva förutsättningar för internationell konkurrenskraft samt hur detta kan ge mervärde för deltagare i projekt. Deltagare med
marknadsnära behov och kunskap bör aktivt bidra och delta i projektet.
Projekt bör utnyttja möjligheten till att möta samhällsutmaningar genom samverkan mellan privat, akademisk, offentlig och idéburen sektor.
Projekt där universitet och högskolor deltar bör främst syfta till att omsätta forskningsresultat för marknadsnära innovationssatsningar och/eller
affärsutveckling där offentlig sektor, privat näringsliv eller idéburen sektor är parter. Projekt med universitet och högskolor bör i regel ha ett tydligt
syfte att främja och stärka förutsättningar för överföring av kunskap till näringsliv och samhälle med fokus på marknads- respektive samhällsnyttiga
innovationer och lösningar.
Projekt bör endast i undantagsfall och vid särskilt strategiska regionala prioriterade satsningar bestå av kostnader för investeringar i mark, fast
egendom eller fysisk infrastruktur.

2.A.6.3 Planerad användning av finansieringsinstrument (i tillämpliga fall)
Investeringsprioritering

3d - Stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på regionala, nationella och internationella marknader och ägna sig åt innovationsprocesser

2.A.6.4 Planerad användning av större projekt (i tillämpliga fall)
Investeringsprioritering
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2.A.6.5 Utfallsindikatorer per investeringsprioritering och, i tillämpliga fall, per regionkategori
Tabell 5: Gemensamma och programspecifika utfallsindikatorer (per investeringsprioritering, uppdelade per regionkategori för ESF och i tillämpliga
fall för Eruf)
Investeringsprioritering

3d - Stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på regionala, nationella och internationella marknader och ägna sig åt
innovationsprocesser
Målvärde (2023)
Mätenhet
Fond
Regionkategori (i
Datakälla
Rapporteringsfrekvens
tillämpliga fall)
Män Kvinnor
Totalt

ID

Indikator

CV24

Antal små och medelstora företag som får ickeekonomiskt stöd
Produktiv investering: Antal företag som får stöd

Företag

Eruf

Mer utvecklade

165,00

Företag

Eruf

Mer utvecklade

Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än
ekonomiskt
Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag
som får stöd

Företag

Eruf

Mer utvecklade

heltidsekvivalenter

Eruf

Mer utvecklade

2 204,
00
2 204,
00
771,00

CO01
CO04
CO08

Förvaltande
datasystem
Förvaltande
datasystem
Förvaltande
datasystem
Förvaltande
datasystem

myndighets

Löpande

myndighets

Löpande

myndighets

Löpande

myndighets

Löpande

2.A.7 Social innovation, transnationellt samarbete och bidrag till de tematiska målen 1–7
Insatsområde

2 - Smart tillväxt - små och medelstora företag

2.A.8 Resultatram
Tabell 6: Det prioriterade områdets resultatram (per fond och, för Eruf och ESF, per regionkategori)
Insatsområde
ID

Typ av indikator

2 - Smart tillväxt - små och medelstora företag
Indikator eller viktigt genomförandesteg

Om tillämpligt, mätenhet

Fond

Regionkategori

Milstolpe för 2018
Män

020
CO01

Finansiell
Aktivitet

Utgifter
Produktiv investering: Antal företag som får stöd

Euro
Företag

Eruf
Eruf

Kvinnor

Mer utvecklade
Mer utvecklade

Datakälla

Slutmål (2023)
Totalt

13 180 078
759

Män

Kvinnor

I förekommande fall, en förklaring av indikatorns relevans

Totalt
52 252 012,00
3 349,00

Förvaltande myndighet
Projekt

Kompletterande kvalitativ information om inrättandet av resultatramen
Förvaltande myndighet har bedömt att det är mest lämpligt att använda sig av aktivitetsindikatorer för resultatramverket och komplettera dessa med en
finansiell indikator per insatsområde. Bedömningen motiveras av att aktivitetsindikatorer kan härledas till programmets genomförande till fullo och att de
är möjliga att mäta kontinuerligt under programmets genomförande. Resultatindikatorer kommer inte att användas.
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De metoder och kriterier som har använts för att välja ut relevanta aktivitetsindikatorer följer de riktlinjer som kommissionen har angivit. Beräkningarna
av ett rimligt värde för delmålet för 2018 för varje utvald aktivitetsindikator har grundats på erfarenheter från föregående programperiod samt en
bedömning av hur snabbt projekt inom respektive insatsområde kan förväntas generera utfall för varje aktivitetsindikator. Det uppskattade totala antalet
projekt inom respektive insatsområde har också beaktats. Förvaltande myndighet gör bedömningen att de valda aktivitetsindikatorerna uppfyller kravet
om att omfatta mer än 50% av den finansiella allokeringen för insatsområdet.
När det gäller den finansiella indikatorn ”Utbetalda medel” per insatsområde, har beräkningarna utgått från kravet om att samtliga utbetalningar som
ingår ska grundas på stödberättigande kostnader utbetalda till stödmottagaren och att dessa ska vara attesterade av attesterande myndighet. Förvaltande
myndighet har beaktat erfarenheter från programperioden 2007-2013 och då särskilt fokuserat på hur utbetalningarna genomfördes under motsvarande
del av programperioden dvs 2007-2011. Det faktum att programmet för programperioden 2014-2020 är mer fokuserat och koncentrerat samt att
förvaltande myndighet har en väl fungerande organisation på plats har också vägts in. Utbetalningsnivån har skiljt sig åt mellan programmens
insatsområden under programperioden 2007-2013 och förvaltande myndighet har vägt in dessa variationer vid fastställande av resultatramverket.
Förvaltande myndighet överväger möjligheterna att i vissa särskilda fall, tillåta längre projektperioder än vad som varit möjligt under programperioden
2007-2013. Längre projektperioder medför att utfallet för aktivitetsindikatorerna kommer att komma relativt långt in i programperioden, vilket resulterar
i att delmålen för 2018 i resultatramverket i dessa fall är lägre än för andra insatsområden.
I de flesta fall har endast en aktivitetsindikator per insatsområde valts ut till resultatramverket. Motivet till detta är att programmet är så pass fokuserat
och koncentrerat att varje utvald aktivitetsindikator bedöms omfatta en större del av de förväntade projekten. Få indikatorer i resultatramverket gör det
också lättare att följa upp och överblicka genomförandet och ökar möjligheterna till korrigerande åtgärder om tendenserna pekar mot att
resultatramverket inte kommer att uppfyllas.

2.A.9 Insatskategorier
Insatskategorier motsvarande innehållet i det prioriterade området, baserat på en nomenklatur som antagits av kommissionen och en preliminär
uppdelning av unionens stöd.
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Tabellerna 7–11: Insatskategorier
Tabell 7: Dimension 1 – Interventionsområde
Insatsområde
Fond

2 - Smart tillväxt - små och medelstora företag
Regionkategori

Kod

belopp i euro

ERDF

Mer utvecklade

001. Allmänna produktiva investeringar i små och medelstora företag

ERDF

Mer utvecklade

066. Avancerade stödtjänster för små och medelstora företag och grupper av sådana företag (inklusive lednings-, marknadsförings- och designtjänster)

14 457 694,23
5 827 619,00

ERDF

Mer utvecklade

067. Företagsutveckling av små och medelstora företag, stöd till entreprenörskap och företagskuvöser (inklusive stöd till spin-off- och spin-out-företag)

5 840 692,77

Tabell 8: Dimension 2 – Finansieringsform
Insatsområde

2 - Smart tillväxt - små och medelstora företag

Fond

Regionkategori

Kod

belopp i euro

ERDF

Mer utvecklade

01. Bidrag utan återbetalningsskyldighet

13 760 414,00

ERDF

Mer utvecklade

03. Stöd genom finansieringsinstrument: riskkapital, eget kapital eller motsvarande

12 365 592,00

Tabell 9: Dimension 3 – Typ av område
Insatsområde

2 - Smart tillväxt - små och medelstora företag

Fond

Regionkategori

Kod

belopp i euro

ERDF

Mer utvecklade

01. Storstadsområden (tätbefolkade, >50 000 invånare)

11 224 564,00

ERDF

Mer utvecklade

02. Mindre stadsområden (mindre tätbefolkade, >5 000 invånare)

5 254 041,00

ERDF

Mer utvecklade

03. Landsbygdsområden (glesbefolkade)

9 647 401,00

Tabell 10: Dimension 4 – Territoriella genomförandemekanismer
Insatsområde

2 - Smart tillväxt - små och medelstora företag
Fond
ERDF

Regionkategori

Kod

Mer utvecklade

belopp i euro

07. Ej tillämpligt

26 126 006,00

Tabell 11: Dimension 6 – ESF:s andratema (bara ESF och YEI)
Insatsområde

2 - Smart tillväxt - små och medelstora företag
Fond
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Regionkategori

Kod

79

belopp i euro
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2.A.10 Sammanfattning av den planerade användningen av tekniskt stöd, vid behov inklusive åtgärder för att öka den administrativa
kapaciteten hos de myndigheter som är delaktiga i förvaltningen och kontrollen av programmen och stödmottagarna (i tillämpliga fall)
(per insatsområde)
Insatsområde:
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2 - Smart tillväxt - små och medelstora företag
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.
2.A.1 Insatsområde
Insatsområdets id-nummer

3
Hållbar tillväxt - koldioxidsnål ekonomi

Insatsområdets rubrik

 Hela det prioriterade området kommer endast att genomföras genom finansieringsinstrument
 Hela insatsområdet kommer att genomföras endast med finansieringsinstrument som inrättas på unionsnivå
 Hela det prioriterade området kommer att genomföras genom lokalt ledd lokal utveckling
 För ESF: Hela insatsområdet gäller social innovation, transnationellt samarbete eller båda
 För Eruf: Hela insatsområdet ägnas åt återuppbyggnadsinsatser vid större eller regionala naturkatastrofer
 För Eruf: Hela insatsområdet ägnas åt små och medelstora företag (artikel 39)
2.A.2 Motivering till inrättandet av ett insatsområde som omfattar mer än en regionkategori, tematiskt mål eller fond (i tillämpliga fall)
2.A.3 Fond, regionkategori och beräkningsunderlag för unionens stöd
Fond

Regionkategori

ERDF

Mer utvecklade

Beräkningsunderlag (summa stödberättigande utgifter eller stödberättigande
offentliga utgifter)
Totalt

Regionkategori för de yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade
områdena (i tillämpliga fall)

2.A.4 Investeringsprioritering
Investeringsprioriteringens id-nummer
Investeringsprioriteringens rubrik

4b
Att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag

2.A.5 Särskilda mål för investeringsprioriteringen och förväntade resultat
Det särskilda målets id-nummer
Det särskilda målets benämning

1
Minskad klimatpåverkan genom att företagen ökar sin användning av förnybar energi samtidigt som deras energianvändning blir effektivare.

Resultat som medlemsstaterna
försöker uppnå med unionens
stöd

Områdena transporter och energiförsörjning står för de största utsläppen av växthusgaser. Arbetsmaskiner och
industriprocesser, även inom jordbruket, är eftersatta områden för klimatåtgärder. Energianvändning inom bostäder och
lokaler samt industri är ett strategiskt område då 38 procent (2,6 Mton koldioxidekvivalenter per år) av växthusgasutsläppen
och 72 procent (28 TWh/år) av energianvändningen i Skåne kommer från dessa sektorer. I Blekinge står också
industrisektorn för en stor del av energianvändningen, men p.g.a. av enskilda företags genomslag i statistiken utgörs 70% av
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förnybar energi. För bostäder och lokaler är förhållandena liknande Skånes och utgör därmed ett strategiskt område för
insatser. Investeringsprioriteringen ska därför bidra till att ta fram underlag för både energieffektivare teknik och hushållning
med energi i företagen.
Samtidigt som energieffektiviseringen måste öka krävs också en övergång till förnybar energi. Transporter är ett kritiskt
område då det till 94 % är beroende av fossila bränslen, men även värme, kyla och elektricitet i företagen måste i mycket
högre grad komma från förnybar energi. Insatserna inom investeringsprioriteringen ska därför bidra till hur företagen kan
ansluta sig till ett samhällssystem för god, standardiserad och säker tillgång på förnybar energi. Att ta vara på energi som kan
utvinnas ur lokala restprodukter och lokal biomassa är strategiskt viktigt.
God, standardiserad och säker tillgång till förnybar energi är en kritisk faktor för övergången till en koldioxidsnål ekonomi.
Samtidigt måste energieffektiviseringar ske vad gäller el, värme, kyla, produktionsprocesser och transporter. Områdena
transporter och energiförsörjning står för de största utsläppen av växthusgaser. Arbetsmaskiner och industriprocesser är
eftersatta områden för klimatåtgärder. Både energieffektivare teknik och hushållning med energi behövs.
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Tabell 3: Programspecifika resultatindikatorer (per särskilt mål) (för ERUF och Sammanhållningsfonden)
Specifikt mål
ID

1 - Minskad klimatpåverkan genom att företagen ökar sin användning av förnybar energi samtidigt som deras
energianvändning blir effektivare.
Indikator

Mätenhet

0401 Slutlig energianvändning per förädlingsvärde för små- och MW
medelstora industriföretag
miljon kr
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Regionkategori (i
förekommande fall)
timmar/ Mer utvecklade

83

Utgångsvärde
37,93

Utgångsår
2011

Målvärde
(2023)
35,47

Datakälla
Statistiska
centralbyrån (SCB

Rapporteringsfrekvens
Vartannat år
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2.A.6 Åtgärder som ska få stöd inom investeringsprioriteringen (per investeringsprioritering)
2.A.6.1 Beskriv den typ av åtgärder som ska få stöd, med exempel, och hur de förväntas bidra till de särskilda målen. I tillämpliga fall, ange även
huvudsakliga målgrupper, särskilda typer av territorier och typer av stödmottagare.
Investeringsprioritering

4b - Att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag

Aktiviteter som kan stödjas är projekt som tar fram affärsmodeller för hur samhällsnyttiga investeringar i energieffektivisering (med en för lång
återbetalningstid ur en företagsekonomisk synvinkel) ska kunna implementeras med gemensamma satsningar. Projekt som utvecklar, testar och
demonstrerar nyskapande koldioxidsnål teknologi/lösningar/produkter i egen verksamhet eller i kundledet är viktiga liksom sådana som bidrar till att
skapa medvetande, kunskap och erfarenhetsutbyte hos konsumenter.
Företagens klimatpåverkan kan minskas genom att företag eller kluster driver projekt som handlar om energieffektivisering av de egna
fastighetsbestånden och som tar fram planer och föreslår strategier m.m. för att ställa om avfallshantering och inköp genom resurseffektivisering,
återbruk och återvinning. De kan också stödjas för att ta fram modeller för utveckling av koldioxidsnåla logistiksystem som inkluderar planer för en
sammankopplad och standardiserad energiförsörjning till transportsektorn och gemensamma företagsplaner som ökar andelen koldioxidsnåla
tjänsteresor. I samband med logistikproblematiken kan också projekt om hur man bygger energieffektiva produktions- och distributionssystem för
lokalproducerade varor stödjas. Projekt ska utveckla och skapa erfarenhetsutbyte.
Exempel på aktiviteter som kan stödjas för att nå det specifika målet inom investeringsprioriteringen:
Satsningar som skapar fler arbetstillfällen inom energiteknikbranschen och i övrigt inom området koldioxidsnål ekonomi.
Satsningar som utvecklar, testar och demonstrerar nyskapande koldioxidsnål teknologi/ lösningar/ produkter i egen verksamhet eller i kundledet.
Insatser som bidrar till att skapa medvetande, kunskap och erfarenhetsutbyte hos konsumenterna/ kunderna om system och modeller för att minska
energiförbrukning samt återanvända, utnyttja och återvinna resurser.
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Investeringsprioritering

4b - Att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag

Satsningar som utvecklar koldioxidsnåla logistiksystem och en sammankopplad och standardiserad energiförsörjning till transportsektorn.
Insatser för att utveckla lokala energieffektiva produktions- och distributionssystem för varor.
Insatser för energieffektivisering av fastighetsbestånd.
Insatser som utvecklar och skapar erfarenhetsutbyte om ovanstående.
Medfinansiering av företagsstöd via godkända nationella stödförordningar i syfte att stimulera till energieffektivisering och användning av förnybar
energi.
Satsningar för att stärka internationalisering inom området för att bidra till genomförande av EU:s strategi för Östersjöregionen.
Målgrupper:
Privata företag och organisationer
Innovationsinfrastrukturen inkl. universitet/högskolor
Regionala och lokala branschorganisationer
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Investeringsprioritering

4b - Att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag

Myndigheter
Stödmottagare:
Privata företag och organisationer
Innovationsinfrastrukturen inkl. universitet/högskolor
Regionala och lokala branschorganisationer
Myndigheter

2.A.6.2 Vägledande principer för urval av insatser
Investeringsprioritering

4b - Att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag

Projekt ska beskriva hur det bidrar till valt specifikt mål. Erfarenheter och kunskaper från tidigare insatser på området bör tillvaratas och användas där
så är lämpligt. Projekt ska utgå ifrån identifierat behov och bör beskriva hur det planeras samt genomförs i samverkan. Projekt prioriteras där behov
finns från flera parter. Projekt ska beskriva projektägarens organisatoriska kapacitet, erfarenhet och förankring hos projektdeltagare genomförs inför
projektstart. Då behov eller tydlig förankring inte kan påvisas bör en förstudie övervägas.
Projekt ska bidra till genomförande av relevanta strategier på lokal, regional, nationell och internationell nivå till exempel Europa 2020,
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Investeringsprioritering

4b - Att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag

Östersjöstrategin Blekingestrategin, Internationella innovationsstrategin för Skåne, Skånes regionala utvecklingsstrategi och Strukturbild för Skåne.
Projekt ska beskriva fortlevnad efter projektavslut samt beskriva upplägg för långsiktig finansiering. En långsiktig fortlevnad kan vara att arbeta in
projektresultat i ordinarie verksamheter. Det kan även vara fortsatt arbete via finansieringsinstrument – såväl regionalt eller nationellt finansierade som
de EU-finansierade strukturfonderna och sektorsprogrammen.
Projekt ska visa på tydlig medverkan av näringslivet. Privata näringslivet bör vara involverat i såväl förberedelsearbetete som i genomförande av
projekt. Projekt ska redovisa medfinansiering där en del gärna får vara privat medfinansiering. Projekt bör om möjligt beskriva synergier mellan olika
fonder, till exempel ESF och ERUF.
Projekt bör beskriva hur man kan ta tillvara den outnyttjade resurs som utgörs av socialt exkluderade grupper. Projekt bör även beskriva hur insatserna
bidrar till en jämställd och jämlik tillväxt. Här ska även avsnittet om horisontella kriterier beaktas.
Projekt bör beskriva förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hur detta kan ge mervärde för deltagare i projekt. Deltagare med
marknadsnära behov och kunskap bör aktivt bidra och delta i projekt.
Projekt bör utnyttja möjligheten till att möta samhällsutmaningar genom samverkan mellan privat, akademisk, offentlig och idéburen sektor.
Projekt där universitet och högskolor deltar bör främst syfta till att omsätta forskningsresultat för marknadsnära innovationssatsningar och/eller
affärsutveckling där offentlig sektor, privat näringsliv eller idéburen sektor är parter. Projekt med universitet och högskolor bör i regel ha ett tydligt
syfte att främja och stärka förutsättningar för överföring av kunskap till näringsliv och samhälle med fokus på marknads- respektive samhällsnyttiga
innovationer och lösningar.
Projekt bör endast i undantagsfall och vid särskilt strategiska regionala prioriterade satsningar bestå av kostnader för investeringar i mark, fast
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Investeringsprioritering

4b - Att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag

egendom eller fysisk infrastruktur.
Projekt ska ha fokus på konkreta resultat utifrån miljöutmaningarna och de föreslagna aktiviteterna. Aktiviteter som leder till mätbara resultat inom
programperioden prioriteras. Resultat kan vara direkt minskad förbrukning av energi och ökad andel av förnybar energi hos den enskilda
projektdeltagaren, framtagna konkreta planer och strategier för deltagande organisationer men också direkt påvisbara beteende-, organisations- och
rutinförändringar hos medborgare, organisationer och bolag.

2.A.6.3 Planerad användning av finansieringsinstrument (i tillämpliga fall)
Investeringsprioritering

4b - Att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag

2.A.6.4 Planerad användning av större projekt (i tillämpliga fall)
Investeringsprioritering

4b - Att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag

2.A.6.5 Utfallsindikatorer per investeringsprioritering och, i tillämpliga fall, per regionkategori
Tabell 5: Gemensamma och programspecifika utfallsindikatorer (per investeringsprioritering, uppdelade per regionkategori för ESF och i tillämpliga
fall för Eruf)
Investeringsprioritering
ID

58
59
CO01
CO04
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4b - Att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag
Indikator

Mätenhet

Fond

Regionkategori (i
tillämpliga fall)

Minskad energiförbrukning hos projektmedverkande företag och
organisatiner
Användning av förnybar energi hos projektmedverkande företag och
organisationer
Produktiv investering: Antal företag som får stöd

Mwh

Eruf

Mer utvecklade

Mwh

Eruf

Mer utvecklade

Företag

Eruf

Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än
ekonomiskt

Företag

Eruf

Målvärde (2023)
Män

Kvinnor

Datakälla

Rapporteringsfrekvens

Totalt
Förvaltande
myndighets
datasystem
Förvaltande myndighets

Löpande

Mer utvecklade

7 763,
00
7 763,
00
234,00

myndighets

Löpande

Mer utvecklade

234,00

Förvaltande
datasystem
Förvaltande
datasystem

myndighets

Löpande

88

Löpande
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2.A.4 Investeringsprioritering
Investeringsprioriteringens
idnummer
Investeringsprioriteringens rubrik

4c
Att stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, även i offentliga byggnader och inom
bostadssektorn

2.A.5 Särskilda mål för investeringsprioriteringen och förväntade resultat
Det särskilda målets id-nummer
Det särskilda målets benämning

1
Minskad klimatpåverkan genom att offentlig sektor och bostadssektorn ökar sin användning av förnybar energi samtidigt som deras energianvändning blir effektivare.

Resultat som medlemsstaterna
försöker uppnå med unionens
stöd

En ökad produktion av förnybar energi medför att ökad användning måste stimuleras och göras mer tillgänglig. Tillfällig
överproduktion av t.ex. vind- och solenergi måste tas tillvara och utjämna produktions- och förbrukningstoppar. Det behövs
nät för lagring av överskottsenergi inkl. sammankoppling med elnät så att samtliga energiresurser utnyttjas optimalt. Mindre
energi förloras då mellan producent och användare.
Övergången till ett koldioxidsnålt samhälle kräver strategiska, systembaserade beslut och ändrade konsumtions- och
resvanor samt attityder hos medborgare. Konsumenternas insikt om att var och en faktiskt kan påverka utvecklingen kan
dessutom skapa ett större tryck på samhällets beslutsfattare. Därför måste ett aktivt arbete drivas av kommuner och
organisationer för att förankra och skapa förståelse för behovet av förändringar som gynnar en cirkulär ekonomi samt för att
påverka beteende- och konsumtionsmönster hos regionens medborgare.
Transporter och energiförsörjning står för de största utsläppen av växthusgaser. Både energieffektivare teknik och
hushållning med energi behövs. Samtidigt som energieffektiviseringen måste öka krävs en övergång till användning av
förnybar energi. Olika typer av förnybar energi måste tillgängliggöras. Det inkluderar lagring av överskottsenergi som
möjliggör utjämning av produktions- och förbrukningstoppar mellan de lika energikällorna. Ett ökat samspel och utveckling
av tekniska eller ekonomiska lösningar kommer att möjliggöra användande av lokalproducerad förnybar energi. Transporter
är ett kritiskt område då det till 94% är beroende av fossila bränslen, men även värme, kyla och elektricitet måste i mycket
högre grad komma från förnybar energi. God standardiserad och säker tillgång till förnybar och renare energi är därmed en
kritisk faktor.
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Tabell 3: Programspecifika resultatindikatorer (per särskilt mål) (för ERUF och Sammanhållningsfonden)
Specifikt mål
ID

1 - Minskad klimatpåverkan genom att offentlig sektor och bostadssektorn ökar sin användning av förnybar energi samtidigt som deras
energianvändning blir effektivare.
Indikator

Mätenhet

0402 Koldioxidutsläpp
från
transporter
(exkl. Ton/år
internationell luftfart och sjöfart)
0403 Andel användning av förnybar energi (av total Procent
slutanvändning)

SV

Regionkategori (i
förekommande fall)
Mer utvecklade

Utgångsvärde
2 790 949,00

2011

Mer utvecklade

27,30

2011

90

Utgångsår

Målvärde
Datakälla
(2023)
2 316 500,0 Länsstyrelsen,
regional
utveckling
0
samverkan i miljömålssystemet (RUS).
40,00
Statistiska centralbyrån (SCB)

Rapporteringsfrekvens
och Vartannat år
Vartannat år
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2.A.6 Åtgärder som ska få stöd inom investeringsprioriteringen (per investeringsprioritering)
2.A.6.1 Beskriv den typ av åtgärder som ska få stöd, med exempel, och hur de förväntas bidra till de särskilda målen. I tillämpliga fall, ange även
huvudsakliga målgrupper, särskilda typer av territorier och typer av stödmottagare.
Investeringsprioritering

4c - Att stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, även i offentliga byggnader och inom
bostadssektorn

Sektorsövergripande samverkan och tillvaratagande av kunskap och erfarenhet från bl.a bostads- och transportsektorn gällande energieffektivisering,
förnybar energi och koldioxidutsläpp bör eftersträvas för att för att mer effektivt möta gemensamma klimatutmaningar, möjliggöra synergier och
uppnå mervärden i aktuella insatser för att bidra till omställningen mot en koldioxidsnål ekonomi.
Aktiviteter som kan stödjas är samverkansprojekt och insatser som demonstrerar gemensamma affärsmodeller och strategier samt risktagande inom
området. Projekt kan utveckla, testa och demonstrera innovativ teknologi och visa på goda exempel. För att minska energiförbrukningen ska
programmet dels stödja utveckling av system och modeller för att återanvända, utnyttja och återvinna resurser (inklusive överskottsenergi) dels
program och planer som bidrar till att fler produkter hyrs/leasas ut och är konstruerade för längre användning, återanvändning, isärtagning och
renovering.
Projekt som utvecklar den kommunala kompetensen inom innovativ samhälls-, stads-, energi- och bostadsplanering kan göra att kommunerna i ännu
högre grad påverkar och styr stadsutvecklingen i en hållbar riktning. Detta gäller också integrering av kollektivtrafik i samhällsplaneringen för den
offentliga infrastrukturen. [1]
Projekt kan stödjas som ställer om de offentliga aktörernas egna fastighetsbestånd, tjänsteresor, avfallshantering, inköp och transporter till förnybara
energisystem, liksom modeller för utveckling av koldioxidsnåla trafiksystem i den offentliga infrastrukturen och andelen resor gjorda med förnybar
energi som drivmedel. Modeller för energieffektivisering av fastighetsbestånd, demonstration av nybyggnation av passivhus och plushus etc. som
starkt reducerar energibehoven i offentlig sektor kan också ge signaler och inspiration till exempelvis privata fastighetsbolag och andra företag.
Den sociala aspekten vid ombyggnation av befintlig bebyggelse är viktig. Renoveringar som leder till energieffektivisering måste väga in både
miljöaspekter och sociala aspekter. Renovering kan innebära kraftigt höjda hyror för de boende i socialt utsatta områden. Att kombinera renovering
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Investeringsprioritering

4c - Att stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, även i offentliga byggnader och inom
bostadssektorn

och energieffektiviseringsåtgärder med jobbskapande och trivselåtgärder kan ge stora ekonomiska besparingar till samhället.
Offentliga aktörer kan stödjas i projekt som bidrar till resurseffektivisering och återvinning samt projekt för att samordna, implementera och sprida
medvetande, kunskap och erfarenhetsutbyte hos medborgare/konsumenter men också till andra kommuner och företag om system och modeller för att
återanvända, utnyttja och återvinna resurser.
Medvetenheten om att nuvarande arbetssätt inte förmår tackla dagens utmaningar signalerar också att det krävs förmåga att utmana etablerade tankesätt
och mentala modeller. Vägen till ett effektivt arbete och framgångsrika åtgärder går via en gemensam grund, gemensamma mål, åtgärder på kort och
lång sikt där alla berörda aktörer gör viktiga åtaganden utifrån respektive roller, mandat och förutsättningar. Det finns en stor potential för utveckling
av regionen mot en cirkulär ekonomi genom att ta vara på samhällets egna drivkrafter (invånare, företag, organisationer, kommuner). Ideella
intresseorganisationer har en uppgift att driva på bland annat för framtagande, spridning och implementering av ny kunskap och kan därför vara
projektpartners. För att omställningen ska lyckas måste samtliga sektorer i samhället ta ansvar och samarbeta. Samtliga projekt ska utveckla och skapa
erfarenhetsutbyte mellan aktörer och externt.
Ökat samarbete och innovativa tekniska och ekonomiska lösningar behövs för att knyta ihop stad och land och möjliggöra användande av
lokalproducerad förnybar energi i städerna. Insatserna förväntas därför bidra direkt till hållbar stadsutveckling - genom att minska till exempel
luftföroreningar men också genom att minska städernas importberoende av både fossil och förnybar energi.
Exempel på aktiviteter som kan stödjas för att nå det specifika målet inom investeringsprioriteringen:
Insatser som utvecklar kommunal och regional energiplanering, inkluderat utveckling av styrmedel.
Insatser för att utveckla system och modeller för att återanvända, utnyttja och återvinna resurser, inklusive överskottsenergi.
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Investeringsprioritering

4c - Att stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, även i offentliga byggnader och inom
bostadssektorn

Satsningar som bidrar till att fler produkter hyrs/leasas ut och är konstruerade för längre användning, återanvändning, isärtagning och renovering.
Satsningar som bidrar till effektivare och smartare lagring av energi.
Insatser som bidrar till att skapa medvetande, kunskap och erfarenhetsutbyte hos medborgare/konsumenter om system och modeller för att minska
energiförbrukning samt att återanvända, utnyttja och återvinna resurser.
Satsningar som ökar den offentliga sektorns förmåga att ställa klimat- och energikrav vid upphandling.
Insatser som ökar andelen resor gjorda med förnybar energi som drivmedel.
Utveckling av innovativa koldioxidsnåla persontransportlösningar.
Insatser som knyter samman regionen genom effektivare transportsystem och kollektivtrafik.
Utveckla hållbara transportlösningar i städer
Insatser som bidrar till att fler koldioxidsnåla godstransporter utförs via järnväg och sjöfart.
Utveckling av nya attityd- och beteendepåverkande åtgärder inom trafikplaneringen som används för att öka det hållbara resandet i samhället.
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Investeringsprioritering

4c - Att stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, även i offentliga byggnader och inom
bostadssektorn

Flödesanalyser för att utveckla effektivare transportsystem som bidrar till lägre koldioxidutsläpp från transportnätet.
Främja innovativa markanvisningsmodeller med längre negativ miljöpåverkan.
Utveckling av koldioxidsnåla logistiksystem.
Satsningar som bidrar till energieffektivisering av fastighetsbestånd inkl. nybyggnation, vilket handlar om demonstration av t.ex. nybyggnation av
passivhus och plushus.
Utvecklar och skapar sektorsöverskridande erfarenhetsutbyte om ovanstående.
Satsningar för att stärka internationalisering inom området för att bidra till genomförande av EU:s strategi för Östersjöregionen.
Målgrupper:
Regionala och kommunala aktörer
Myndigheter
Regionala och lokala branschorganisationer
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Investeringsprioritering

4c - Att stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, även i offentliga byggnader och inom
bostadssektorn

(Sam)kommunala fastighetsbolag och renhållningsbolag
Utvecklingsstiftelser och – institut Idéburen sektor
Stödmottagare:
Regionala och kommunala aktörer
Myndigheter
Regionala och lokala branschorganisationer
(Sam)kommunala fastighetsbolag och renhållningsbolag
Utvecklingsstiftelser och – institut Idéburen sektor

[1] Insatser kopplade till transporter i stadsområden och i regionen i övrigt ska ske i enlighet med gällande direktiv och förordningar och beakta
relevanta strategier till exempel 'Together toward competitive and resource-efficient urban mobility” COM(2013)913.

SV

95

SV

Investeringsprioritering

4c - Att stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, även i offentliga byggnader och inom
bostadssektorn

2.A.6.2 Vägledande principer för urval av insatser
Investeringsprioritering

4c - Att stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, även i offentliga byggnader och inom
bostadssektorn

Projekt ska beskriva hur det bidrar till valt specifikt mål. Erfarenheter och kunskaper från tidigare insatser på området bör tillvaratas och användas där
så är lämpligt. Projekt ska utgå ifrån identifierat behov och bör beskriva hur det planeras samt genomförs i samverkan. Projekt prioriteras där behov
finns från flera parter. Projekt ska beskriva projektägarens organisatoriska kapacitet, erfarenhet och förankring hos projektdeltagare genomförs inför
projektstart. Då behov eller tydlig förankring inte kan påvisas bör en förstudie övervägas.
Projekt ska bidra till genomförande av relevanta strategier på lokal, regional, nationell och internationell nivå till exempel Europa 2020,
Östersjöstrategin Blekingestrategin, Internationella innovationsstrategin för Skåne, Skånes regionala utvecklingsstrategi och Strukturbild för Skåne.
Projekt ska beskriva fortlevnad efter projektavslut samt beskriva upplägg för långsiktig finansiering. En långsiktig fortlevnad kan vara att arbeta in
projektresultat i ordinarie verksamheter. Det kan även vara fortsatt arbete via finansieringsinstrument – såväl regionalt eller nationellt finansierade som
de EU-finansierade strukturfonderna och sektorsprogrammen.
Projekt bör visa på tydlig medverkan av näringslivet. Privata näringslivet bör vara involverat i såväl förberedelsearbetete som i genomförande av
projekt. Projekt ska redovisa medfinansiering där en del gärna får vara privat medfinansiering. Projekt bör om möjligt beskriva synergier mellan olika
fonder, till exempel ESF och ERUF.
Projekt bör beskriva hur man kan ta tillvara den outnyttjade resurs som utgörs av socialt exkluderade grupper. Projekt bör även beskriva hur insatserna
bidrar till en jämställd och jämlik tillväxt. Här ska även avsnittet om horisontella kriterier beaktas.

SV

96

SV

Investeringsprioritering

4c - Att stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, även i offentliga byggnader och inom
bostadssektorn

Projekt bör beskriva förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hur detta kan ge mervärde för deltagare i projekt. Deltagare med
marknadsnära behov och kunskap bör aktivt bidra och delta i projekt.
Projekt bör utnyttja möjligheten till att möta samhällsutmaningar genom samverkan mellan privat, akademisk, offentlig och idéburen sektor.
Projekt där universitet och högskolor deltar bör främst syfta till att omsätta forskningsresultat för marknadsnära innovationssatsningar och/eller
affärsutveckling där offentlig sektor, privat näringsliv eller idéburen sektor är parter. Projekt med universitet och högskolor bör i regel ha ett tydligt
syfte att främja och stärka förutsättningar för överföring av kunskap till näringsliv och samhälle med fokus på marknads- respektive samhällsnyttiga
innovationer och lösningar.
Projekt bör endast i undantagsfall och vid särskilt strategiska regionala prioriterade satsningar bestå av kostnader för investeringar i mark, fast
egendom eller fysisk infrastruktur.
Projekt ska ha fokus på konkreta resultat utifrån miljöutmaningarna och de föreslagna aktiviteterna. Aktiviteter som leder till mätbara resultat inom
programperioden prioriteras. Resultat kan vara direkt minskad förbrukning av energi och ökad andel av förnybar energi hos den enskilda
projektdeltagaren, framtagna konkreta planer och strategier för deltagande organisationer men också direkt påvisbara beteende-, organisations- och
rutinförändringar hos medborgare, organisationer och bolag.

2.A.6.3 Planerad användning av finansieringsinstrument (i tillämpliga fall)
Investeringsprioritering
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2.A.6.4 Planerad användning av större projekt (i tillämpliga fall)
Investeringsprioritering

4c - Att stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, även i offentliga byggnader och inom
bostadssektorn

2.A.6.5 Utfallsindikatorer per investeringsprioritering och, i tillämpliga fall, per regionkategori
Tabell 5: Gemensamma och programspecifika utfallsindikatorer (per investeringsprioritering, uppdelade per regionkategori för ESF och i tillämpliga
fall för Eruf)
Investeringsprioritering
ID

4c - Att stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, även i
offentliga byggnader och inom bostadssektorn
Målvärde (2023)
Mätenhet
Fond
Regionkategori (i
Datakälla
Rapporteringsfrekvens
tillämpliga fall)
Män Kvinnor
Totalt

Indikator

13

Antal analyser för att hitta metoder för en mer koldioxidsnål
användning av person- och godstransportsystemet
Minskad energiförbrukning hos projektmedverkande företag och
organisatiner
Användning av förnybar energi hos projektmedverkande företag och
organisationer
Energieffektivitet:
Antal
hushåll
med
förbättrad
energiförbrukningsklass
Minskning av växthusgaser: Uppskattad minskning av växthusgaser per
år

58
59
CO31
CO34

Antal

Eruf

Mer utvecklade

5,00

Mwh

Eruf

Mer utvecklade

Mwh

Eruf

Mer utvecklade

Hushåll

Eruf

Mer utvecklade

Ton
CO2ekvivalenter

Eruf

Mer utvecklade

8 438,
00
8 438,
00
2 760,
00
938,00

förvaltande myndighets
datasystem
Förvaltande
myndighets datasystem
Förvaltande
myndighetsdatasystem
Förvaltande
myndighets datasystem
Förvaltande
myndighets datasystem

Löpande
Löpande
Löpande
Löpande
Löpande

2.A.7 Social innovation, transnationellt samarbete och bidrag till de tematiska målen 1–7
Insatsområde

3 - Hållbar tillväxt - koldioxidsnål ekonomi

2.A.8 Resultatram
Tabell 6: Det prioriterade områdets resultatram (per fond och, för Eruf och ESF, per regionkategori)
Insatsområde
ID

Typ
indikator

3 - Hållbar tillväxt - koldioxidsnål ekonomi
av

Indikator eller viktigt genomförandesteg

Om
mätenhet

tillämpligt,

Fond

Regionkategori

Milstolpe för 2018
Män

Kvinnor

Totalt

020

Finansiell

Utgifter

Euro

Eruf

Mer utvecklade

2572361

CO01

Aktivitet

Produktiv investering: Antal företag som får stöd

Företag

Eruf

Mer utvecklade

40
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Datakälla

Slutmål (2023)
Män

Kvinnor

I förekommande fall, en förklaring av indikatorns
relevans

Totalt
15 788 634,
00
234,00

Förvaltande myndighet
Förvaltande myndighets datasystem
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Insatsområde
ID

Typ
indikator

CO31

Aktivitet

3 - Hållbar tillväxt - koldioxidsnål ekonomi
av

Indikator eller viktigt genomförandesteg
Energieffektivitet:
Antal
energiförbrukningsklass

hushåll

Om
mätenhet
med

förbättrad

Hushåll

tillämpligt,

Fond

Regionkategori

Eruf

Mer utvecklade

Milstolpe för 2018

Slutmål (2023)
640

Datakälla
2 760,00

FÖRVALTANDE
DATASYSTEM

I förekommande fall, en förklaring av indikatorns
relevans
MYNDIGHETS

Kompletterande kvalitativ information om inrättandet av resultatramen
Förvaltande myndighet har bedömt att det är mest lämpligt att använda sig av aktivitetsindikatorer för resultatramverket och komplettera dessa med en
finansiell indikator per insatsområde. Bedömningen motiveras av att aktivitetsindikatorer kan härledas till programmets genomförande till fullo och att de
är möjliga att mäta kontinuerligt under programmets genomförande. Resultatindikatorer kommer inte att användas.
De metoder och kriterier som har använts för att välja ut relevanta aktivitetsindikatorer följer de riktlinjer som kommissionen har angivit. Beräkningarna
av ett rimligt värde för delmålet för 2018 för varje utvald aktivitetsindikator har grundats på erfarenheter från föregående programperiod samt en
bedömning av hur snabbt projekt inom respektive insatsområde kan förväntas generera utfall för varje aktivitetsindikator. Det uppskattade totala antalet
projekt inom respektive insatsområde har också beaktats. Förvaltande myndighet gör bedömningen att de valda aktivitetsindikatorerna uppfyller kravet
om att omfatta mer än 50% av den finansiella allokeringen för insatsområdet.
När det gäller den finansiella indikatorn ”Utbetalda medel” per insatsområde, har beräkningarna utgått från kravet om att samtliga utbetalningar som
ingår ska grundas på stödberättigande kostnader utbetalda till stödmottagaren och att dessa ska vara attesterade av attesterande myndighet. Förvaltande
myndighet har beaktat erfarenheter från programperioden 2007-2013 och då särskilt fokuserat på hur utbetalningarna genomfördes under motsvarande
del av programperioden dvs 2007-2011. Det faktum att programmet för programperioden 2014-2020 är mer fokuserat och koncentrerat samt att
förvaltande myndighet har en väl fungerande organisation på plats har också vägts in. Utbetalningsnivån har skiljt sig åt mellan programmens
insatsområden under programperioden 2007-2013 och förvaltande myndighet har vägt in dessa variationer vid fastställande av resultatramverket.
Förvaltande myndighet överväger möjligheterna att i vissa särskilda fall, tillåta längre projektperioder än vad som varit möjligt under programperioden
2007-2013. Längre projektperioder medför att utfallet för aktivitetsindikatorerna kommer att komma relativt långt in i programperioden, vilket resulterar
i att delmålen för 2018 i resultatramverket i dessa fall är lägre än för andra insatsområden.
I de flesta fall har endast en aktivitetsindikator per insatsområde valts ut till resultatramverket. Motivet till detta är att programmet är så pass fokuserat
och koncentrerat att varje utvald aktivitetsindikator bedöms omfatta en större del av de förväntade projekten. Få indikatorer i resultatramverket gör det
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också lättare att följa upp och överblicka genomförandet och ökar möjligheterna till korrigerande åtgärder om tendenserna pekar mot att
resultatramverket inte kommer att uppfyllas.

2.A.9 Insatskategorier
Insatskategorier motsvarande innehållet i det prioriterade området, baserat på en nomenklatur som antagits av kommissionen och en preliminär
uppdelning av unionens stöd.
Tabellerna 7–11: Insatskategorier
Tabell 7: Dimension 1 – Interventionsområde
Insatsområde

3 - Hållbar tillväxt - koldioxidsnål ekonomi

Fond

Regionkategori

Kod

belopp i
euro
2 608 558,0
0
938 165,00

ERDF

Mer utvecklade

013. Demonstrationsprojekt samt stödjande åtgärder för energieffektiv renovering av offentlig infrastruktur

ERDF

Mer utvecklade

014. Demonstrationsprojekt samt stödjande åtgärder för energieffektiv renovering av befintligt bostadsbestånd

ERDF

Mer utvecklade

043. Infrastruktur för och främjande av åtgärder för ren stadstrafik (inklusive utrustning och rullande materiel)

ERDF

Mer utvecklade

069. Stöd till miljövänliga produktionsprocesser och resurseffektivitet i små och medelstora företag

ERDF

Mer utvecklade

071. Utveckling och främjande av företag specialiserade på tillhandahållande av tjänster som bidrar till en koldioxidsnål ekonomi och till klimattålighet (inklusive stöd till
sådana tjänster)

1 693 274,0
0
1 327 160,0
0
1 327 160,0
0

Tabell 8: Dimension 2 – Finansieringsform
Insatsområde

3 - Hållbar tillväxt - koldioxidsnål ekonomi
Fond
ERDF

Regionkategori
Mer utvecklade

Kod
01. Bidrag utan återbetalningsskyldighet

belopp i euro
7 894 317,00

Tabell 9: Dimension 3 – Typ av område
Insatsområde
Fond
ERDF

SV

3 - Hållbar tillväxt - koldioxidsnål ekonomi
Regionkategori
Mer utvecklade

Kod
01. Storstadsområden (tätbefolkade, >50 000 invånare)

100

belopp i euro
3 249 255,00

SV

Insatsområde

3 - Hållbar tillväxt - koldioxidsnål ekonomi

Fond

Regionkategori

Kod

belopp i euro

ERDF

Mer utvecklade

02. Mindre stadsområden (mindre tätbefolkade, >5 000 invånare)

1 693 274,00

ERDF

Mer utvecklade

03. Landsbygdsområden (glesbefolkade)

2 951 788,00

Tabell 10: Dimension 4 – Territoriella genomförandemekanismer
Insatsområde

3 - Hållbar tillväxt - koldioxidsnål ekonomi
Fond
ERDF

Regionkategori

Kod

Mer utvecklade

belopp i euro

07. Ej tillämpligt

7 894 317,00

Tabell 11: Dimension 6 – ESF:s andratema (bara ESF och YEI)
Insatsområde

3 - Hållbar tillväxt - koldioxidsnål ekonomi
Fond

Regionkategori

Kod

belopp i euro

2.A.10 Sammanfattning av den planerade användningen av tekniskt stöd, vid behov inklusive åtgärder för att öka den administrativa
kapaciteten hos de myndigheter som är delaktiga i förvaltningen och kontrollen av programmen och stödmottagarna (i tillämpliga fall)
(per insatsområde)
Insatsområde:
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.
2.A.1 Insatsområde
Insatsområdets id-nummer

4
Inkluderande tillväxt - bredband

Insatsområdets rubrik

 Hela det prioriterade området kommer endast att genomföras genom finansieringsinstrument
 Hela insatsområdet kommer att genomföras endast med finansieringsinstrument som inrättas på unionsnivå
 Hela det prioriterade området kommer att genomföras genom lokalt ledd lokal utveckling
 För ESF: Hela insatsområdet gäller social innovation, transnationellt samarbete eller båda
 För Eruf: Hela insatsområdet ägnas åt återuppbyggnadsinsatser vid större eller regionala naturkatastrofer
 För Eruf: Hela insatsområdet ägnas åt små och medelstora företag (artikel 39)
2.A.2 Motivering till inrättandet av ett insatsområde som omfattar mer än en regionkategori, tematiskt mål eller fond (i tillämpliga fall)
2.A.3 Fond, regionkategori och beräkningsunderlag för unionens stöd
Fond

Regionkategori

ERDF

Mer utvecklade

Beräkningsunderlag (summa stödberättigande utgifter eller stödberättigande
offentliga utgifter)
Totalt

Regionkategori för de yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade
områdena (i tillämpliga fall)

2.A.4 Investeringsprioritering
Investeringsprioriteringens id-nummer
Investeringsprioriteringens rubrik

2a
Att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät och stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin

2.A.5 Särskilda mål för investeringsprioriteringen och förväntade resultat
Det särskilda målets id-nummer
Det särskilda målets benämning

1
Förbättra möjligheten för tillgång till bredband

Resultat som medlemsstaterna
försöker uppnå med unionens
stöd

Målet är att skapa förutsättningar för att i nästa läge söka investeringsmedel för bredbandsutbyggnad. Förutsättningarna kan
handla om att utveckla kunskap, metoder, strategier och stöd till aktörer som möjliggör bredbandsutbyggnad i områden som
inte täcks av marknadskrafterna och som i förlängningen kan leda till ökad konkurrenskraft för företag oavsett geografisk
lokalisering i regionen.
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Tabell 3: Programspecifika resultatindikatorer (per särskilt mål) (för ERUF och Sammanhållningsfonden)
Specifikt mål
ID

1 - Förbättra möjligheten för tillgång till bredband
Indikator

Mätenhet

0202 Andel företag som fått möjlig tillgång till procent
bredband (minst 100 Mbit/s)
0203 Förberedda och överenskomna
bredbandsstrategier

SV

kommunala Antal

Regionkategori (i
förekommande fall)
Mer utvecklade

Utgångsvärde
35,20

Utgångsår
2012

Målvärde
(2023)
95,00

Datakälla
Post-

och

telestyrelsen,

Rapporteringsfrekvens
rapporten Vartannat år

"Bredbandskartläggning" (tabellbilaga)
Mer utvecklade

19,00

2013

103

38,00

Tillväxtverket

Vartannat år
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2.A.6 Åtgärder som ska få stöd inom investeringsprioriteringen (per investeringsprioritering)
2.A.6.1 Beskriv den typ av åtgärder som ska få stöd, med exempel, och hur de förväntas bidra till de särskilda målen. I tillämpliga fall, ange även
huvudsakliga målgrupper, särskilda typer av territorier och typer av stödmottagare.
Investeringsprioritering

2a - Att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät och stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin

Programmet möjliggör analyser och kartläggningar inför kommande satsningar samt strategiska utvecklingsprojekt inför investeringar inom detta
område. Programmet syftar inte till att genomföra investeringar i infrastruktur. Investeringsmedel kan komma från exempelvis
Landsbygdsprogrammet, andra offentliga medel samt privata finansiärer.
Exempel på aktiviteter som kan stödjas för att nå det specifika målet inom investeringsprioriteringen:
Insatser som innefattar framtagning av statistik, geografiska data, analyser, kostnadsberäkningar, utbyggnadsstrategier, metodstöd, kunskapsstöd och
projektstöd för att bidra till kommande satsningar för utbyggnad av bredband.
Satsningar för att ta fram utbyggnadsstrategier i avsikt att öka och effektivisera processer för bredbandsutbyggnad.
Satsningar med coachande funktioner för kommuner i processen att ta fram egna eller kommunövergripande strategier i avsikt att öka utbyggnad av
bredband.
Initiativ med syfte att utarbeta metod- och kunskapsstöd i avsikt att öka utbyggnaden av bredband.
Satsningar som innefattar gemensamt kunskapsbyggande och kunskapsstöd för intressenter i form av till exempel kommuner, byalag och enskilda
hushåll i avsikt att öka kunskap och investeringsvilja för utbyggnad av bredband.
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Investeringsprioritering

2a - Att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät och stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin

Satsningar som riktar sig till byalag och projekt på landsbygden med metodstöd, hjälp till marknadsanalyser, överblick över befintliga bidragskällor
och stöd vid ansökningar.
Initiativ till att inrätta tvärsektoriella regionala forum för att i samverkan identifiera och undanröja hinder samt verka för kunskapsspridning om
bredbandsutbyggnad.
Initiativ som syftar till koordinering med andra program och finansieringskällor i avsikt att stärka och underlätta utbyggnad av bredband.
Initiativ för att undersöka hur offentlig verksamhet via innovationsupphandling kan bidra till en intensifierad utbyggnadstakt och utvecklade
tekniklösningar.
Insatser för att redan i underlagen till utbyggnation av bredbandsnätet verka för en jämställd IT-användning.
Målgrupper:
Regionala och kommunala aktörer
Privata företag och organisationer
Idéburen sektor
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Investeringsprioritering

2a - Att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät och stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin

Stödmottagare:
Regionala och kommunala aktörer
Myndigheter
Idéburen sektor i form av till exempel byalag

2.A.6.2 Vägledande principer för urval av insatser
Investeringsprioritering

2a - Att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät och stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin

Projekt ska beskriva hur det bidrar till valt specifikt mål. Erfarenheter och kunskaper från tidigare insatser på området bör tillvaratas och användas där
så är lämpligt. Projekt ska utgå ifrån identifierat behov och bör beskriva hur det planeras samt genomförs i samverkan. Projekt prioriteras där behov
finns från flera parter. Projekt ska beskriva projektägarens organisatoriska kapacitet, erfarenhet och förankring hos projektdeltagare genomförs inför
projektstart. Då behov eller tydlig förankring inte kan påvisas bör en förstudie övervägas.
Projekt ska bidra till genomförande av relevanta strategier på lokal, regional, nationell och internationell nivå, till exempel Europa 2020,
Östersjöstrategin, Blekingestrategin, Internationella innovationsstrategin för Skåne, Skånes regionala utvecklingsstrategi och Strukturbild för Skåne.
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Investeringsprioritering

2a - Att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät och stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin

Projekt ska beskriva fortlevnad efter projektavslut samt beskriva upplägg för långsiktig finansiering. En långsiktig fortlevnad kan vara att arbeta in
projektets resultat i ordinarie verksamheter. Det kan även vara fortsatt arbete via finansieringsinstrument – såväl regionalt eller nationellt finansierade
som de EU-finansierade strukturfonderna och sektorsprogrammen.
Projekt bör visa tydlig medverkan av näringslivet. Privata näringslivet bör vara involverat i såväl förberedelsearbete som i genomförande av projekt.
Projekt ska redovisa medfinansiering där en del gärna får vara privat medfinansiering. Projekt bör om möjligt beskriva synergier mellan olika fonder,
till exempel ESF och ERUF.
Projekt bör beskriva hur man kan ta tillvara den outnyttjade resurs som utgörs av socialt exkluderade grupper. Projekt bör även beskriva hur insatserna
bidrar till en jämställd och jämlik tillväxt. Här ska även avsnittet om horisontella kriterier beaktas.
Projekt bör beskriva förutsättningar för internationell konkurrenskraft samt hur detta kan ge mervärde för deltagare i projekt. Deltagare med
marknadsnära behov och kunskap ska aktivt bidra och delta i projektet.
Projekt bör utnyttja möjligheten till att möta samhällsutmaningar genom samverkan mellan privat, akademisk, offentlig och idéburen sektor.
Projekt där universitet och högskolor deltar bör främst syfta till att omsätta forskningsresultat för marknadsnära innovationssatsningar och/eller
affärsutveckling där offentlig sektor, privat näringsliv eller idéburen sektor är parter. Projekt med universitet och högskolor bör i regel ha ett tydligt
syfte att främja och stärka förutsättningar för överföring av kunskap till näringsliv och samhälle med fokus på marknads- respektive samhällsnyttiga
innovationer och lösningar.

2.A.6.3 Planerad användning av finansieringsinstrument (i tillämpliga fall)
Investeringsprioritering
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Investeringsprioritering

2a - Att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät och stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin

2.A.6.4 Planerad användning av större projekt (i tillämpliga fall)
Investeringsprioritering

2a - Att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät och stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin

2.A.6.5 Utfallsindikatorer per investeringsprioritering och, i tillämpliga fall, per regionkategori
Tabell 5: Gemensamma och programspecifika utfallsindikatorer (per investeringsprioritering, uppdelade per regionkategori för ESF och i tillämpliga
fall för Eruf)
Investeringsprioritering
ID

2a - Att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät och stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin

Indikator

Mätenhet

Fond

Regionkategori (i tillämpliga fall)

Målvärde (2023)
Män

15

Antal organisationer som får stöd

Antal organisationer

Eruf

Kvinnor

Mer utvecklade

Datakälla

Rapporteringsfrekvens

Totalt
1 811,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

2.A.7 Social innovation, transnationellt samarbete och bidrag till de tematiska målen 1–7
Insatsområde

4 - Inkluderande tillväxt - bredband

2.A.8 Resultatram
Tabell 6: Det prioriterade områdets resultatram (per fond och, för Eruf och ESF, per regionkategori)
Insatsområde
ID

Typ av indikator

4 - Inkluderande tillväxt - bredband
Indikator eller viktigt genomförandesteg

Om tillämpligt, mätenhet

Fond

Regionkategori

Milstolpe för 2018
Män

020
21
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Finansiell
Aktivitet

Utgifter
Organisationer som får stöd

Euro
Antal

Eruf
Eruf

Kvinnor

Mer utvecklade
Mer utvecklade

Totalt
3 303 564
525
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Datakälla

Slutmål (2023)
Män

Kvinnor

I förekommande fall, en förklaring av indikatorns relevans

Totalt
9 495 006,00
1 811,00

Förvaltande myndighet
Projekt

SV

Kompletterande kvalitativ information om inrättandet av resultatramen
Förvaltande myndighet har bedömt att det är mest lämpligt att använda sig av aktivitetsindikatorer för resultatramverket och komplettera dessa med en
finansiell indikator per insatsområde. Bedömningen motiveras av att aktivitetsindikatorer kan härledas till programmets genomförande till fullo och att de
är möjliga att mäta kontinuerligt under programmets genomförande. Resultatindikatorer kommer inte att användas.
De metoder och kriterier som har använts för att välja ut relevanta aktivitetsindikatorer följer de riktlinjer som kommissionen har angivit. Beräkningarna
av ett rimligt värde för delmålet för 2018 för varje utvald aktivitetsindikator har grundats på erfarenheter från föregående programperiod samt en
bedömning av hur snabbt projekt inom respektive insatsområde kan förväntas generera utfall för varje aktivitetsindikator. Det uppskattade totala antalet
projekt inom respektive insatsområde har också beaktats. Förvaltande myndighet gör bedömningen att de valda aktivitetsindikatorerna uppfyller kravet
om att omfatta mer än 50% av den finansiella allokeringen för insatsområdet.
När det gäller den finansiella indikatorn ”Utbetalda medel” per insatsområde, har beräkningarna utgått från kravet om att samtliga utbetalningar som
ingår ska grundas på stödberättigande kostnader utbetalda till stödmottagaren och att dessa ska vara attesterade av attesterande myndighet. Förvaltande
myndighet har beaktat erfarenheter från programperioden 2007-2013 och då särskilt fokuserat på hur utbetalningarna genomfördes under motsvarande
del av programperioden dvs 2007-2011. Det faktum att programmet för programperioden 2014-2020 är mer fokuserat och koncentrerat samt att
förvaltande myndighet har en väl fungerande organisation på plats har också vägts in. Utbetalningsnivån har skiljt sig åt mellan programmens
insatsområden under programperioden 2007-2013 och förvaltande myndighet har vägt in dessa variationer vid fastställande av resultatramverket.
Förvaltande myndighet överväger möjligheterna att i vissa särskilda fall, tillåta längre projektperioder än vad som varit möjligt under programperioden
2007-2013. Längre projektperioder medför att utfallet för aktivitetsindikatorerna kommer att komma relativt långt in i programperioden, vilket resulterar
i att delmålen för 2018 i resultatramverket i dessa fall är lägre än för andra insatsområden.
I de flesta fall har endast en aktivitetsindikator per insatsområde valts ut till resultatramverket. Motivet till detta är att programmet är så pass fokuserat
och koncentrerat att varje utvald aktivitetsindikator bedöms omfatta en större del av de förväntade projekten. Få indikatorer i resultatramverket gör det
också lättare att följa upp och överblicka genomförandet och ökar möjligheterna till korrigerande åtgärder om tendenserna pekar mot att
resultatramverket inte kommer att uppfyllas.
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2.A.9 Insatskategorier
Insatskategorier motsvarande innehållet i det prioriterade området, baserat på en nomenklatur som antagits av kommissionen och en preliminär
uppdelning av unionens stöd.
Tabellerna 7–11: Insatskategorier
Tabell 7: Dimension 1 – Interventionsområde
Insatsområde

4 - Inkluderande tillväxt - bredband

Fond

Regionkategori

Kod

ERDF

Mer utvecklade

082. IKT-tjänster och IKT-tillämpningar för små och medelstora företag (inklusive e-handel, e-affärer, affärsprocesser i nätverk, levande laboratorier, webbentreprenörer,
nystartade IKT-företag osv.)

belopp i
euro
4 747 503,0
0

Tabell 8: Dimension 2 – Finansieringsform
Insatsområde

4 - Inkluderande tillväxt - bredband
Fond

Regionkategori

ERDF

Kod

Mer utvecklade

belopp i euro

01. Bidrag utan återbetalningsskyldighet

4 747 503,00

Tabell 9: Dimension 3 – Typ av område
Insatsområde

4 - Inkluderande tillväxt - bredband

Fond

Regionkategori

Kod

belopp i euro

ERDF

Mer utvecklade

01. Storstadsområden (tätbefolkade, >50 000 invånare)

1 239 550,00

ERDF

Mer utvecklade

02. Mindre stadsområden (mindre tätbefolkade, >5 000 invånare)

1 143 787,00

ERDF

Mer utvecklade

03. Landsbygdsområden (glesbefolkade)

2 364 166,00

Tabell 10: Dimension 4 – Territoriella genomförandemekanismer
Insatsområde

4 - Inkluderande tillväxt - bredband
Fond
ERDF
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Regionkategori
Mer utvecklade

Kod
07. Ej tillämpligt
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belopp i euro
4 747 503,00
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Tabell 11: Dimension 6 – ESF:s andratema (bara ESF och YEI)
Insatsområde

4 - Inkluderande tillväxt - bredband
Fond

Regionkategori

Kod

belopp i euro

2.A.10 Sammanfattning av den planerade användningen av tekniskt stöd, vid behov inklusive åtgärder för att öka den administrativa
kapaciteten hos de myndigheter som är delaktiga i förvaltningen och kontrollen av programmen och stödmottagarna (i tillämpliga fall)
(per insatsområde)
Insatsområde:
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.
2.A.1 Insatsområde
Insatsområdets id-nummer

5
Hållbar stads- och samhällsutveckling

Insatsområdets rubrik

 Hela det prioriterade området kommer endast att genomföras genom finansieringsinstrument
 Hela insatsområdet kommer att genomföras endast med finansieringsinstrument som inrättas på unionsnivå
 Hela det prioriterade området kommer att genomföras genom lokalt ledd lokal utveckling
 För ESF: Hela insatsområdet gäller social innovation, transnationellt samarbete eller båda
 För Eruf: Hela insatsområdet ägnas åt återuppbyggnadsinsatser vid större eller regionala naturkatastrofer
 För Eruf: Hela insatsområdet ägnas åt små och medelstora företag (artikel 39)
2.A.2 Motivering till inrättandet av ett insatsområde som omfattar mer än en regionkategori, tematiskt mål eller fond (i tillämpliga fall)
Insatsområdet fokuserar på innovation och entreprenörskap utifrån stadens förnyelsebehov som ska bidra till att lösa stadens utmaningar med låg tillväxt,
låg sysselsättning och segregation. Malmö stad är ansvarig för att ta fram en sektorsövergripande integrerad plan i enlighet med insatsområdets
investeringsprioriteringar och specifika mål. Planen kommer att ligga till grund för insatser inom Insatsområde 5. Med Malmös utmaningar som
utgångspunkt är det viktigt att använda den potential och de samordningsvinster som kan uppstå, dels genom sektorsövergripande samverkan mellan en
mångfald av aktörer och dels genom synergier som kan utvinnas mellan de två tematiska målen i en lokal kontext.

2.A.3 Fond, regionkategori och beräkningsunderlag för unionens stöd
Fond

Regionkategori

ERDF

Mer utvecklade

Beräkningsunderlag (summa stödberättigande utgifter eller stödberättigande
offentliga utgifter)
Totalt

Regionkategori för de yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade
områdena (i tillämpliga fall)

2.A.4 Investeringsprioritering
Investeringsprioriteringens idnummer
Investeringsprioriteringens
rubrik

SV

1b
Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och
den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga
tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet,
tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av
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Investeringsprioriteringens idnummer

1b
teknik för allmänna ändamål, samt främja investeringar som är nödvändiga för att stärka krishanteringsförmågan inom hälso- och sjukvården

2.A.5 Särskilda mål för investeringsprioriteringen och förväntade resultat
Det särskilda målets id-nummer
Det särskilda målets benämning

1
Fler innovationer som svar på lokala samhällsutmaningar som bidrar till en hållbar stadsutveckling

Resultat som medlemsstaterna
försöker uppnå med unionens
stöd

Det specifika målet syftar till att stimulera innovationsprocesser med utgångspunkt i Malmös lokala samhällsutmaningar.
Detta ska bl.a. bidra till fler sociala och gröna innovationer samt en ökad andel företag som samarbetar i sin
innovationsverksamhet.

Malmö har en ledande position i Skåne-Blekinge när det gäller arbete med hållbar stadsutveckling och eftersträvar att bli en
innovationsarena för nya arbetssätt och lösningar för en hållbar stad i form av nya produkter, tjänster och systemlösningar
utifrån invånarnas behov. Det stora omvandlings-och förnyelsebehovet innebär stora möjligheter för Malmö att agera
testbädd för insatser och bli ledande inom hållbar stadsutveckling.

Den stadsutveckling som behövs för att lösa hållbarhetsutmaningarna med invånarnas behov som drivande utvecklingskraft
kommer att ske i samverkan mellan offentlig och privat sektor för att engagera privat kapital i utvecklingen.
Skåne-Blekinges flerkärnighet skapar en bra grund för att kunna växla upp Malmös lokala satsningar och erfarenheter till en
regional nivå och på så vis bidra till en kunskapsintensivare region inom hållbar stadsutveckling. Framgångsrika modeller
har potential att spridas regionalt, nationellt och internationellt.
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Tabell 3: Programspecifika resultatindikatorer (per särskilt mål) (för ERUF och Sammanhållningsfonden)
Specifikt mål
ID
000

SV

1 - Fler innovationer som svar på lokala samhällsutmaningar som bidrar till en hållbar stadsutveckling
Indikator

Mätenhet

Människor i åldern 20-64 år som varken arbetar Antal
eller studerar

Regionkategori (i
förekommande fall)
Mer utvecklade

Utgångsvärde
41 725,00
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Utgångsår
2012

Målvärde
(2023)
41 725,00

Datakälla

Rapporteringsfrekvens

Statistiska centralbyrån, Företagens Vartannat år
ekonomi

SV

2.A.6 Åtgärder som ska få stöd inom investeringsprioriteringen (per investeringsprioritering)
2.A.6.1 Beskriv den typ av åtgärder som ska få stöd, med exempel, och hur de förväntas bidra till de särskilda målen. I tillämpliga fall, ange även
huvudsakliga målgrupper, särskilda typer av territorier och typer av stödmottagare.
Investeringsprioritering

1b - Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och
den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga
tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för
allmänna ändamål, samt främja investeringar som är nödvändiga för att stärka krishanteringsförmågan inom hälso- och sjukvården

Aktiviteter inom investeringsprioriteringen ska syfta till att stimulera innovationsprocesser som utgår från Malmös lokala samhällsutmaningar.
Aktiviteterna inom investeringsprioriteringen bör vara sektorsövergripande. Syftet är att säkerställa ett nytänkande inom hållbar stadsutveckling genom
att tillämpa ett helhetsgrepp och ett engagemang hos flera aktörer som traditionellt inte ingår i samma innovationsprocesser. Tvärsektoriella insatser
stimulerar en kunskapsöverföring mellan olika sektorer så att nya idéer utvecklas. Här finns möjlighet att utforma nya innovativa samarbetsformer
mellan Malmös invånare och aktörer från offentlig-, privat- och idéburen sektor samt universitet och högskolor. Insatser kan genomföras i samverkan
mellan Malmö stad, övriga regionala och kommunala aktörer, innovationsinfrastrukturen inkl. universitet/högskolor, privata företag och
organisationer, idéburen sektor och entreprenörer.
Exempel på insatser som kan stödjas för att nå det specifika målet inom investeringsprioriteringen:
Insatser för att stödja kapaciteten för SMF att delta i samhällsutmaningsdrivna innovationsprocesser som bidrar till en hållbar stadsutveckling.






Företagsfrämjande insatser med utgångspunkt i utmaningar och där lösningen bidrar till en hållbar stadsutveckling.
Utveckling av sociala innovationer för hållbar stadsutveckling.
Utveckling av gröna innovationer för hållbar stadsutveckling.
Insatser för att utveckla sektorsövergripande innovativa mötesplatser.
Insatser för att främja samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, idéburen sektor och lärosäten inom den högre utbildningen som bidrar till
en hållbar stadsutveckling.
 Insatser som stimulerar integration av olika system, energi, ICT och mobilitet i en hållbar kontext.
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Investeringsprioritering

1b - Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och
den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga
tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för
allmänna ändamål, samt främja investeringar som är nödvändiga för att stärka krishanteringsförmågan inom hälso- och sjukvården

 Insatser för att etablera eller utveckla plattformar där invånarnas behov, erfarenheter och kunskap är utgångspunkten för nya innovationer som
bidrar till en hållbar stadsutveckling.
 Insatser för att vidareutveckla och/eller etablera samarbetsplattformar för hållbar stadsutveckling i regionen med utgångspunkt från erfarenheter
i Malmö.
Målgrupper:
Kommunala aktörer
Innovationsinfrastrukturen inkl. universitet/högskolor
Privata företag och organisationer
Idéburen sektor
Entreprenörer
Organisering:
Malmö stad ansvarar för att ta fram en sektorsövergripande integrerad plan i enlighet med investeringsprioriteringens specifika mål. Malmö stad
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Investeringsprioritering

1b - Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och
den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga
tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för
allmänna ändamål, samt främja investeringar som är nödvändiga för att stärka krishanteringsförmågan inom hälso- och sjukvården

ansvarar även för urval av insatser.
Särskilda geografiska områden:
Malmö

2.A.6.2 Vägledande principer för urval av insatser
Investeringsprioritering

1b - Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och
den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga
tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för
allmänna ändamål, samt främja investeringar som är nödvändiga för att stärka krishanteringsförmågan inom hälso- och sjukvården

Principer för urval av insatser inom investeringsprioriteringen








Insatserna ska bidra till specifikt mål och Malmö stads sektorsövergripande plan.
Erfarenheter och kunskaper från tidigare insatser på området bör tillvaratas.
Insatser ska utgå ifrån identifierat behov och bör tillvarata möjligheten att samverka med flera parter.
Erfarenheter och förankring hos målgrupp ska tillvaratas.
Tydlig medverkan av näringslivet.
Synergier mellan olika fonder, t.ex. ESF och ERUF.
Skåne-Blekinges övriga regionala tillväxtmotorer och regionala kärnor bör involveras i en kunskapsutveckling om lösningar på de
gemensamma utmaningarna kring hållbar stadsutveckling.
 Tillvaratagande av den outnyttjade resurs som utgörs av socialt exkluderade grupper.
 Insatsernas bidrag till en jämställd och jämlik tillväxt. Horisontella kriterier ska beaktas.
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Investeringsprioritering

1b - Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och
den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga
tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för
allmänna ändamål, samt främja investeringar som är nödvändiga för att stärka krishanteringsförmågan inom hälso- och sjukvården

 Insatsers fortlevnad efter projektavslut ska beskrivas samt upplägg för långsiktig finansiering.
 Insatser där universitet och högskolor deltar bör i regel ha ett tydligt syfte att främja och stärka förutsättningar för överföring av kunskap till
näringsliv och samhälle med fokus på marknads- respektive samhällsnyttiga innovationer och lösningar.
 Insatser bör endast i undantagsfall bestå av kostnader för investeringar i mark, fast egendom eller fysisk infrastruktur.

2.A.6.3 Planerad användning av finansieringsinstrument (i tillämpliga fall)
Investeringsprioritering

1b - Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och
den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga
tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för
allmänna ändamål, samt främja investeringar som är nödvändiga för att stärka krishanteringsförmågan inom hälso- och sjukvården

2.A.6.4 Planerad användning av större projekt (i tillämpliga fall)
Investeringsprioritering

SV

1b - Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och
den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga
tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för
allmänna ändamål, samt främja investeringar som är nödvändiga för att stärka krishanteringsförmågan inom hälso- och sjukvården
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2.A.6.5 Utfallsindikatorer per investeringsprioritering och, i tillämpliga fall, per regionkategori
Tabell 5: Gemensamma och programspecifika utfallsindikatorer (per investeringsprioritering, uppdelade per regionkategori för ESF och i tillämpliga
fall för Eruf)
Investeringsprioritering

ID

Indikator

1b - Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre
utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga tillämpningar, efterfrågestimulans,
nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för
avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för allmänna ändamål, samt främja investeringar som är
nödvändiga för att stärka krishanteringsförmågan inom hälso- och sjukvården
Målvärde (2023)
Mätenhet
Fond
Regionkategori (i tillämpliga fall)
Datakälla
Rapporteringsfrekvens
Män

19

CO01

CO04

CO05

Antal
samarbetande
organisationer
från
olika
samhällsektorer
Produktiv
investering:
Antal företag
som får stöd
Produktiv
investering:
Antal företag
som får annat
stöd
än
ekonomiskt
Produktiv
investering:
Antal
nya
företag som får
stöd

Kvinnor

Totalt

Antal

Eruf

Mer utvecklade

14,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Företag

Eruf

Mer utvecklade

259,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Företag

Eruf

Mer utvecklade

259,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

Företag

Eruf

Mer utvecklade

21,00

Förvaltande myndighets datasystem

Löpande

2.A.4 Investeringsprioritering
Investeringsprioriteringens
idnummer
Investeringsprioriteringens rubrik

3a
Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, inklusive genom
företagskuvöser

2.A.5 Särskilda mål för investeringsprioriteringen och förväntade resultat
Det särskilda målets id-nummer
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Det särskilda målets benämning

Stärkt lokalt entreprenörskap för ökad sysselsättning

Resultat som medlemsstaterna
försöker uppnå med unionens
stöd

Det specifika målet syftar till att utveckla nya och redan etablerade strukturer, inkubatormiljöer, mötesplatser och samverkan
för att stärka det lokala entreprenörskapet och genom detta bidra till social inkludering, ökad sysselsättning och ökat
förädlingsvärde i lokala SMF. I flera av Malmös stadsområden finns möjligheter att koppla samman insatser kring
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och skapa arbetstillfällen utifrån områdenas förnyelsebehov.
Kunskaps- och innovationsdrivna ekonomier frodas i städerna genom människor och företag som möts och utvecklar nya
tjänster och produkter tillsammans. Samtidigt karaktäriseras en del städer av en social- och miljömässig problematik i form
av låg sysselsättning, segregation, fattigdom och höga koldioxidutsläpp. Det är emellertid också i städerna som potentialen
att kunna lösa många av problemen är störst.
Malmös utveckling präglas mycket av det kunskaps- och innovationsintensiva företagandet som vuxit fram de senaste åren
kopplat till satsningar på högskoleutbildningar, företagsinkubatorer mm. Här finns en stark ekonomi driven av enskilda
entreprenörer och företag som i olika nätverk utvecklar nya tjänster och produkter tillsammans. Med denna mix av
kunskaps- och innovationskraft å ena sidan och lokala utmaningar å andra sidan finns det potential att lösa många av
problemen. Det lokala entreprenörskapet i Malmö behövs för att ta tillvara denna potential. Ett entreprenörskap som utgår
från lokal kännedom och vilja till utveckling utifrån reella utmaningar och erfarenheter.
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Tabell 3: Programspecifika resultatindikatorer (per särskilt mål) (för ERUF och Sammanhållningsfonden)
Specifikt mål
ID

1 - Stärkt lokalt entreprenörskap för ökad sysselsättning
Indikator

0302 Sysselsättning i SMF i Malmö

SV

Mätenhet
Antal

Regionkategori (i förekommande fall)
Mer utvecklade

Utgångsvärde
48 788,00

Utgångsår
2011

121

Målvärde (2023)
61 444,00

Datakälla
Statistiska centralbyrån, Företagens ekonomi

Rapporteringsfrekvens
Vartannat år

SV

2.A.6 Åtgärder som ska få stöd inom investeringsprioriteringen (per investeringsprioritering)
2.A.6.1 Beskriv den typ av åtgärder som ska få stöd, med exempel, och hur de förväntas bidra till de särskilda målen. I tillämpliga fall, ange även
huvudsakliga målgrupper, särskilda typer av territorier och typer av stödmottagare.
Investeringsprioritering

3a - Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, inklusive genom
företagskuvöser

Insatser för att stärka det lokala entreprenörskapet bör vara sektorsövergripande. Syftet är att tillvarata möjligheter och tillväxtpotential genom
samverkan. Sektorsövergripande innebär att involvera en mångfald av aktörer (den offentliga-, privata- och idéburna sektorn samt invånare) och
kunskapsområden i genomförandet. Genom samverkan kan man säkerställa ett innovativt nytänkande som i sin tur kan leda till nya produkter, tjänster
och företag som främjar en hållbar stadsutveckling. I arbetet är social inkludering ett viktigt verktyg för hållbar tillväxt då detta är en av regionens
viktigaste tillväxtfrågor. Insatser kan genomföras i samverkan mellan Malmö stad, övriga regionala och kommunala aktörer, innovationsinfrastrukturen
inkl. universitet/högskolor, privata företag och organisationer, idéburen sektor och entreprenörer.

Exempel på insatser som kan stödjas för att nå de specifika målen inom investeringsprioriteringen:
Insatser som stärker det lokala entreprenörskapet och de boendes delaktighet i utvecklingen av det egna stadsområdet, t.ex. BID, Business
Improvement Districts.
Insatser där SMF får en viktig roll i utveckling av lokala planprocesser.
Insatser för att främja utvecklingen av lokalt företagande.
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Investeringsprioritering

3a - Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, inklusive genom
företagskuvöser

Insatser som främjar kvinnors företagande och som bidrar till en jämställd stadsutveckling.
Insatser som främjar samhällsentreprenörskap som syftar till att bidra till en hållbar stadsutveckling
Insatser för att utveckla lokala mötesplatser för entreprenörer.
Insatser för etablering av nya och vidareutveckling av redan befintliga inkubatormiljöer med stadens utveckling som fokus.
Insatser för att stärka internationalisering av företag inom hållbar stadsutveckling för att t.ex. bidra till genomförande av EU:s strategi för
Östersjöregionen.
Målgrupper:
Kommunala aktörer
Innovationsinfrastrukturen inkl. universitet/högskolor
Privata företag och organisationer
Idéburen sektor
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Investeringsprioritering

3a - Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, inklusive genom
företagskuvöser

Entreprenörer
Organisering:
Malmö stad ansvarar för att ta fram en sektorsövergripande integrerad plan i enlighet med investeringsprioriteringens specifika mål. Malmö stad
ansvarar även för urval av insatser.

Särskilda geografiska områden:
Malmö

2.A.6.2 Vägledande principer för urval av insatser
Investeringsprioritering
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3a - Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, inklusive genom
företagskuvöser

Insatserna ska bidra till specifikt mål och Malmö stads sektorsövergripande plan.
Erfarenheter och kunskaper från tidigare insatser på området bör tillvaratas.
Insatser ska utgå ifrån identifierat behov och bör tillvarata möjligheten att samverka med flera parter.
Erfarenheter och förankring hos målgrupp ska tillvaratas.
Tydlig medverkan av näringslivet.
Synergier mellan olika fonder, t.ex. ESF och ERUF.
Skåne-Blekinges övriga regionala tillväxtmotorer och regionala kärnor bör involveras i en kunskapsutveckling om lösningar på de
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Investeringsprioritering

3a - Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, inklusive genom
företagskuvöser

gemensamma utmaningarna kring hållbar stadsutveckling.
 Tillvaratagande av den outnyttjade resurs som utgörs av socialt exkluderade grupper.
 Insatsernas bidrag till en jämställd och jämlik tillväxt. Horisontella kriterier ska beaktas.
 Insatsers fortlevnad efter projektavslut ska beskrivas samt upplägg för långsiktig finansiering.
 Insatser där universitet och högskolor deltar bör i regel ha ett tydligt syfte att främja och stärka förutsättningar för överföring av kunskap till
näringsliv och samhälle med fokus på marknads- respektive samhällsnyttiga innovationer och lösningar.
 Insatser bör endast i undantagsfall bestå av kostnader för investeringar i mark, fast egendom eller fysisk infrastruktur.

2.A.6.3 Planerad användning av finansieringsinstrument (i tillämpliga fall)
Investeringsprioritering

3a - Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, inklusive genom
företagskuvöser

2.A.6.4 Planerad användning av större projekt (i tillämpliga fall)
Investeringsprioritering

3a - Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, inklusive genom
företagskuvöser

2.A.6.5 Utfallsindikatorer per investeringsprioritering och, i tillämpliga fall, per regionkategori
Tabell 5: Gemensamma och programspecifika utfallsindikatorer (per investeringsprioritering, uppdelade per regionkategori för ESF och i tillämpliga
fall för Eruf)
Investeringsprioritering
ID

SV

Indikator

3a - Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag,
inklusive genom företagskuvöser
Mätenhet
Fond
Regionkategori (i tillämpliga
Målvärde (2023)
Datakälla
Rapporteringsfrekvens
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fall)
19
CO01
CO04
CO05
CO08

Män

Kvinnor

Totalt

Antal samarbetande organisationer från olika
samhällsektorer
Produktiv investering: Antal företag som får stöd

Antal

Eruf

Mer utvecklade

9,00

Företag

Eruf

Mer utvecklade

431,00

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

Företag

Eruf

Mer utvecklade

431,00

Företag

Eruf

Mer utvecklade

21,00

Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag
som får stöd

heltidsekvivalenter

Eruf

Mer utvecklade

130,00

Förvaltande
datasystem
Förvaltande
datasystem
Förvaltande
datasystem
Förvaltande
datasystem
Förvaltande
datasystem

myndighets

Löpande

myndighets

Löpande

myndighets

Löpande

myndighets

Löpande

myndighets

Löpande

2.A.7 Social innovation, transnationellt samarbete och bidrag till de tematiska målen 1–7
Insatsområde

5 - Hållbar stads- och samhällsutveckling

2.A.8 Resultatram
Tabell 6: Det prioriterade områdets resultatram (per fond och, för Eruf och ESF, per regionkategori)
Insatsområde

5 - Hållbar stads- och samhällsutveckling

ID

Typ av indikator

Indikator eller viktigt genomförandesteg

Om tillämpligt, mätenhet

Fond

Regionkategori

020
19

Finansiell
Aktivitet

Utgifter
Antal samarbetande organisationer från olika samhällsektorer

Euro
Antal

Eruf
Eruf

Mer utvecklade
Mer utvecklade

Milstolpe för 2018
Män

Kvinnor

Datakälla

Slutmål (2023)
Totalt

6 590 039
5

Män

Kvinnor

I förekommande fall, en förklaring av indikatorns relevans

Totalt
18 946 362,00
23,00

Förvaltande myndighet
Projekt

Kompletterande kvalitativ information om inrättandet av resultatramen
Förvaltande myndighet har bedömt att det är mest lämpligt att använda sig av aktivitetsindikatorer för resultatramverket och komplettera dessa med en
finansiell indikator per insatsområde. Bedömningen motiveras av att aktivitetsindikatorer kan härledas till programmets genomförande till fullo och att de
är möjliga att mäta kontinuerligt under programmets genomförande. Resultatindikatorer kommer inte att användas.
De metoder och kriterier som har använts för att välja ut relevanta aktivitetsindikatorer följer de riktlinjer som kommissionen har angivit. Beräkningarna
av ett rimligt värde för delmålet för 2018 för varje utvald aktivitetsindikator har grundats på erfarenheter från föregående programperiod samt en
bedömning av hur snabbt projekt inom respektive insatsområde kan förväntas generera utfall för varje aktivitetsindikator. Det uppskattade totala antalet
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projekt inom respektive insatsområde har också beaktats. Förvaltande myndighet gör bedömningen att de valda aktivitetsindikatorerna uppfyller kravet
om att omfatta mer än 50% av den finansiella allokeringen för insatsområdet.
När det gäller den finansiella indikatorn ”Utbetalda medel” per insatsområde, har beräkningarna utgått från kravet om att samtliga utbetalningar som
ingår ska grundas på stödberättigande kostnader utbetalda till stödmottagaren och att dessa ska vara attesterade av attesterande myndighet. Förvaltande
myndighet har beaktat erfarenheter från programperioden 2007-2013 och då särskilt fokuserat på hur utbetalningarna genomfördes under motsvarande
del av programperioden dvs 2007-2011. Det faktum att programmet för programperioden 2014-2020 är mer fokuserat och koncentrerat samt att
förvaltande myndighet har en väl fungerande organisation på plats har också vägts in. Utbetalningsnivån har skiljt sig åt mellan programmens
insatsområden under programperioden 2007-2013 och förvaltande myndighet har vägt in dessa variationer vid fastställande av resultatramverket.
För insatsområde 5 som fokuserar på hållbar stadsutveckling har delmålet för den finansiella indikatorn satts till 4 393 359, vilket motsvarar 20% av det
slutliga målet. Detta är ett lägre delmål än de delmål som är satta för den finansiella indikatorn för övriga insatsområden i programmet. Motivet till ett
relativt sett lägre delmål baseras på tidigare erfarenheter av satsningar inom området hållbar stadsutveckling i regionen Skåne-Blekinge.
Förvaltande myndighet överväger möjligheterna att i vissa särskilda fall, tillåta längre projektperioder än vad som varit möjligt under programperioden
2007-2013. Längre projektperioder medför att utfallet för aktivitetsindikatorerna kommer att komma relativt långt in i programperioden, vilket resulterar
i att delmålen för 2018 i resultatramverket i dessa fall är lägre än för andra insatsområden.
I de flesta fall har endast en aktivitetsindikator per insatsområde valts ut till resultatramverket. Motivet till detta är att programmet är så pass fokuserat
och koncentrerat att varje utvald aktivitetsindikator bedöms omfatta en större del av de förväntade projekten. Få indikatorer i resultatramverket gör det
också lättare att följa upp och överblicka genomförandet och ökar möjligheterna till korrigerande åtgärder om tendenserna pekar mot att
resultatramverket inte kommer att uppfyllas.

2.A.9 Insatskategorier
Insatskategorier motsvarande innehållet i det prioriterade området, baserat på en nomenklatur som antagits av kommissionen och en preliminär
uppdelning av unionens stöd.
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Tabellerna 7–11: Insatskategorier
Tabell 7: Dimension 1 – Interventionsområde
Insatsområde

5 - Hållbar stads- och samhällsutveckling

Fond

Regionkategori

Kod

belopp i
euro
4 256 065,5
0
326 450,50

ERDF

Mer utvecklade

055. Annan social infrastruktur som bidrar till regional och lokal utveckling

ERDF

Mer utvecklade

060. Forsknings- och innovationsverksamheter inom offentliga forsknings- och kompetenscentrum, inklusive nätverksarbete

ERDF

Mer utvecklade

062. Tekniköverföring och samarbete mellan universitet och företag, främst till stöd för små och medelstora företag

94 579,50

ERDF

Mer utvecklade

063. Klusterstöd och företagsnätverk, främst till stöd för små och medelstora företag

60 257,00

ERDF

Mer utvecklade

94 579,50

ERDF

Mer utvecklade

ERDF

Mer utvecklade

064. Forsknings- och innovationsprocesser i små och medelstora företag (inklusive kupongsystem och innovation inom processer, design och tjänster samt på det sociala
området)
065. Forsknings- och innovationsinfrastruktur, processer, tekniköverföring och samarbete i företag med inriktning på en koldioxidsnål ekonomi och motståndskraft mot
klimatförändringar
067. Företagsutveckling av små och medelstora företag, stöd till entreprenörskap och företagskuvöser (inklusive stöd till spin-off- och spin-out-företag)

2 608 557,5
0
2 032 691,5
0

Tabell 8: Dimension 2 – Finansieringsform
Insatsområde

5 - Hållbar stads- och samhällsutveckling
Fond
ERDF

Regionkategori

Kod

Mer utvecklade

01. Bidrag utan återbetalningsskyldighet

belopp i euro
9 473 181,00

Tabell 9: Dimension 3 – Typ av område
Insatsområde
Fond
ERDF

5 - Hållbar stads- och samhällsutveckling
Regionkategori
Mer utvecklade

Kod
01. Storstadsområden (tätbefolkade, >50 000 invånare)

belopp i euro
9 473 181,00

Tabell 10: Dimension 4 – Territoriella genomförandemekanismer
Insatsområde
Fond
ERDF
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5 - Hållbar stads- och samhällsutveckling
Regionkategori
Mer utvecklade

Kod
02. Andra integrerade tillvägagångssätt för hållbar stadsutveckling
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belopp i euro
9 473 181,00
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Tabell 11: Dimension 6 – ESF:s andratema (bara ESF och YEI)
Insatsområde

5 - Hållbar stads- och samhällsutveckling
Fond

Regionkategori

Kod

belopp i euro

2.A.10 Sammanfattning av den planerade användningen av tekniskt stöd, vid behov inklusive åtgärder för att öka den administrativa
kapaciteten hos de myndigheter som är delaktiga i förvaltningen och kontrollen av programmen och stödmottagarna (i tillämpliga fall)
(per insatsområde)
Insatsområde:
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5 - Hållbar stads- och samhällsutveckling
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.
2.B BESKRIVNING AV INSATSOMRÅDEN FÖR TEKNISKT STÖD
2.B.1 Insatsområde
Insatsområdets id-nummer

6
Tekniskt stöd (TA)

Insatsområdets rubrik

2.B.2 Motivering till att inrätta ett insatsområde som omfattar mer än en regionkategori (i tillämpliga fall)
2.B.3 Fond och regionkategori
Fond
Eruf

Regionkategori

Beräkningsunderlag (summa stödberättigande utgifter eller stödberättigande offentliga utgifter)

Mer utvecklade

Offentlig

2.B.4 Särskilda mål och förväntade resultat
ID
1

Specifikt mål

Resultat som medlemsstaterna försöker uppnå med unionens stöd

Tekniskt stöd ska leda till att programmet genomförs ändamålsenligt, rättssäkert och
effektivt samt bidrar till att programmets mål nås inom övriga insatsområden.

Tekniskt stöd ska leda till att programmet genomförs ändamålsenligt, rättssäkert och
effektivt samt bidrar till att programmets mål nås inom övriga insatsområden.

2.B.5 Resultatindikatorer
Tabell 12: Programspecifika resultatindikatorer (per särskilt mål) (för Eruf/ESF/Sammanhållningsfonden)
Insatsområde
ID

Indikator

1 - Tekniskt stöd ska leda till att programmet genomförs ändamålsenligt, rättssäkert och effektivt samt bidrar till att programmets mål nås inom övriga insatsområden.
Mätenhet

Utgångsår

Utgångsvärde
Män

Kvinnor

Datakälla

Målvärde (2023)

Totalt

Män

Kvinnor

Rapporteringsfrekvens

Totalt

2.B.6 En beskrivning av åtgärder som ska få stöd och hur de förväntas bidra till de särskilda målen (per insatsområde)
2.B.6.1 En beskrivning av åtgärder som ska få stöd och hur de förväntas bidra till de särskilda målen
Insatsområde

6 - Tekniskt stöd (TA)

Tekniskt stöd kan lämnas för att programmet skall kunna genomföras på ett effektivt och rättssäkert sätt och för att informera om och stimulera ett brett
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Insatsområde

6 - Tekniskt stöd (TA)

deltagande i programmet. Tekniskt stöd kan finansiera en rad aktiviteter, däribland förberedelser, förvaltning, övervakning, utvärdering, information
och kontroller. Övervakningskommittén beslutar om budget för tekniskt stöd. Förvaltande myndighet beslutar om utbetalning av tekniskt stöd.
För förvaltande och attesterande myndigheten kan följande kostnader medfinansieras av tekniskt stöd; förberedelser, förvaltning, kontroller,
utvärdering, informationsinsatser, seminarier, datasystem och utvärderingar.
För revisionsmyndigheten kan kostnader för revision medfinansieras av tekniskt stöd.
För övervakningskommittén kan kostnader för förberedelser och genomförande av övervakningskommitténs möten medfinansieras av tekniskt stöd.
För strukturfondspartnerskapet kan kostnader för genomförande av partnerskapets möten medfinansieras av tekniskt stöd.
Det tekniska stödet ska användas för att nå ett enkelt och effektivt genomförande. Fokus i utvecklingsarbetet kommer att ligga på:
 Mer förenkling och minskad administrativ börda för projektägare.
 Ökad samordning och gränsöverskridande samverkan mellan olika program, projekt och fonder.
 Resultatorienterat arbetssätt där projekturval, indikatorer, uppföljning, utvärdering och lärande hänger ihop.

2.B.6.2 Aktivitetsindikatorer som förväntas bidra till resultaten
Tabell 13: Utfallsindikatorer (per insatsområde) (för Eruf/ESF/Sammanhållningsfonden)
Insatsområde
ID

SV

6 - Tekniskt stöd (TA)
Indikator (namn på indikator)

Mätenhet
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Målvärde (2023) (frivilligt)
Män
Kvinnor
Totalt

Datakälla

SV

22

Utbetalade medel av programmets totala budget

Procent

24

Antalet anställda (årsarbetskrafter) vilkas löner medfinansieras av TA

årsarbetskrafter

23

Externa utvärderingar har genomförts under programperiod

Antal

100,00

Förvaltande myndighets datasystem
Förvaltande myndighet- årliga genomföranderapporten

15,00

Förvaltande myndighet

2.B.7 Insatskategorier (per insatsområde)
Motsvarande insatskategorier, enligt en nomenklatur som antagits av kommissionen, och en preliminär fördelning av unionens medel
Tabellerna 14–16: Insatskategorier
Tabell 14: Dimension 1 – Interventionsområde
Insatsområde

6 - Tekniskt stöd (TA)

Fond

Regionkategori

Kod

Belopp i euro

Eruf

Mer utvecklade

121. Förberedelse, genomförande, övervakning och kontroll

2 196 679,50

Eruf

Mer utvecklade

122. Utvärdering och undersökningar

122 037,75

Eruf

Mer utvecklade

123. Information och kommunikation

122 037,75

Tabell 15: Dimension 2 – Finansieringsform
Insatsområde

6 - Tekniskt stöd (TA)
Fond

Eruf

Regionkategori
Mer utvecklade

Kod
01. Bidrag utan återbetalningsskyldighet

Belopp i euro
2 440 755,00

Tabell 16: Dimension 3 – Typ av område
Insatsområde
Fond

6 - Tekniskt stöd (TA)

Eruf

Regionkategori
Mer utvecklade

01. Storstadsområden (tätbefolkade, >50 000 invånare)

Eruf

Mer utvecklade

02. Mindre stadsområden (mindre tätbefolkade, >5 000 invånare)

Eruf

Mer utvecklade

03. Landsbygdsområden (glesbefolkade)
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Kod

Belopp i euro
927 486,00
512 559,00
1 000 710,00
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3. FINANSIERINGSPLAN
3.1 Medel per fond och belopp för resultatreserven
Tabell 17
Fond Regionkategori

Eruf

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totalt

Huvudsakligt
anslag

Resultatreserv

Huvudsakligt
anslag

Resultatreserv

Huvudsakligt
anslag

Resultatreserv

Huvudsakligt
anslag

Resultatreserv

Huvudsakligt
anslag

Resultatreserv

Huvudsakligt
anslag

Resultatreserv

Huvudsakligt
anslag

Resultatreserv

Huvudsakligt
anslag

Resultatreserv

7 714 934,00

492 443,00

7 869 388,00

502 302,00

8 026 912,00

512 357,00

7 989 739,00

509 984,00

8 149 637,00

520 190,00

8 312 729,00

530 600,00

8 479 071,00

541 217,00

56 542 410,00

3 609 093,00

7 714 934,00

492 443,00

7 869 388,00

502 302,00

8 026 912,00

512 357,00

7 989 739,00

509 984,00

8 149 637,00

520 190,00

8 312 729,00

530 600,00

8 479 071,00

541 217,00

56 542 410,00

3 609 093,00

Mer utvecklade

Totalt

3.2 Medel per fond och nationell medfinansiering (i euro)
Tabell 18a: Finansieringsplan
Prioriterat
område

Fond

Regionkategori

Beräkningsunderlag
för unionens stöd
(Summa
stödberättigande
kostnader eller
offentliga
stödberättigande
kostnader)

Unionsstöd
(a)

Nationell
motpart
(b) = (c)
+ (d)

Preliminär uppdelning av
den nationella
medfinansieringen
Nationell
offentlig
finansiering
(c )

Totalt
finansiering
(e) = (a) +
(b)

Samfinansieringsnivå
(f) = (a) / (e) (2)

MEDFINANSIERINGSGRAD
PÅ 100 % FÖR
RÄKENSKAPSÅRET 2020–
2021 (3)

EIBbidrag
(g)

Nationell
privat
finansiering
(d) (1)

Huvudsakligt anslag

Unionsstöd
(h) = (a) (j)

Nationell
medfinansiering
(i) = (b) – (k)

Resultatreserv

Unionsstöd
(j)

Resultatreserven
som andel av det
totala
unionsstödet

Nationell
medfinansiering
(k) = (b) * ((j) /
(a)

(l) = (j) / (a) *
100

1

Eruf

Mer utvecklade

Totalt

9 469 741,00

9 469 741,00

8 964 808,00

504 933,00

18 939 482,00

50,0000000000%

9 469 741,00

9 469 741,00

0,00

0,00

0,00%

2

Eruf

Mer utvecklade

Totalt

26 126 006,00

26 126 006,00

25 028 006,00

1 098 000,00

52 252 012,00

50,0000000000%

22 516 913,00

22 516 913,00

3 609 093,00

3 609 093,00

13,81%

3

Eruf

Mer utvecklade

Totalt

7 894 317,00

7 894 317,00

7 711 317,00

183 000,00

15 788 634,00

50,0000000000%

7 894 317,00

7 894 317,00

0,00

0,00

0,00%

4

Eruf

Mer utvecklade

Totalt

4 747 503,00

4 747 503,00

4 692 444,00

55 059,00

9 495 006,00

50,0000000000%

4 747 503,00

4 747 503,00

0,00

0,00

0,00%

5

Eruf

Mer utvecklade

Totalt

9 473 181,00

9 473 181,00

9 253 581,00

219 600,00

18 946 362,00

50,0000000000%

9 473 181,00

9 473 181,00

0,00

0,00

0,00%

6

Eruf

Mer utvecklade

Offentlig

2 440 755,00

2 440 755,00

2 440 755,00

0,00

4 881 510,00

50,0000000000%

2 440 755,00

2 440 755,00

Totalt

Eruf

Mer utvecklade

60 151 503,00

60 151 503,00

58 090 911,00

2 060 592,00

120 303 006,00

50,0000000000%

56 542 410,00

56 542 410,00

3 609 093,00

3 609 093,00

6,00%

60 151 503,00

60 151 503,00

58 090 911,00

2 060 592,00

120 303 006,00

50,0000000000%

56 542 410,00

56 542 410,00

3 609 093,00

3 609 093,00

Slutsumma

0,00

(1) Ska endast fyllas i om de insatsområdena uttrycks i totala kostnader.
(2) Detta tal kan rundas av till närmaste heltal i tabellen. Den exakta satsen som används för att ersätta betalningar är kvoten (f).
(3) Genom att kryssa i rutan begär medlemsstaten, i enlighet med artikel 25a.1 i förordning (EU) nr 1303/2013, att få tillämpa en medfinansieringsgrad på 100 % på de utgifter som deklarerats i betalningsansökningar under det
räkenskapsår som inleds den 1 juli 2020 och avslutas den 30 juni 2021 inom alla/vissa valda insatsområden i det operativa programmet.

Tabell 18c: Uppdelning av finansieringsplanen per insatsområde, fond, regionkategori och tematiskt mål
Prioriterat område
Smart tillväxt - innovation

SV

Fond

Regionkategori

Eruf

Mer utvecklade

Tematiskt mål
Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
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Unionsstöd
9 469 741,00

Nationell
motpart
9 469 741,00

Totalt
finansiering
18 939 482,00

SV

Prioriterat område

Fond

Regionkategori

Tematiskt mål

Unionsstöd
26 126 006,00

Nationell
motpart
26 126 006,00

Totalt
finansiering
52 252 012,00

Smart tillväxt - små och medelstora
företag
Hållbar tillväxt - koldioxidsnål
ekonomi
Inkluderande tillväxt - bredband

Eruf

Mer utvecklade

Eruf

Mer utvecklade

Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, jordbrukssektorn (för EJFLU) och fiskeoch vattenbrukssektorn (för EHFF)
Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

7 894 317,00

7 894 317,00

15 788 634,00

Eruf

Mer utvecklade

Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik

4 747 503,00

4 747 503,00

9 495 006,00

Hållbar
stadssamhällsutveckling
Hållbar
stadssamhällsutveckling
Totalt

och

Eruf

Mer utvecklade

Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

3 847 119,00

3 847 119,00

7 694 238,00

och

Eruf

Mer utvecklade

Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, jordbrukssektorn (för EJFLU) och fiskeoch vattenbrukssektorn (för EHFF)

5 626 062,00

5 626 062,00

11 252 124,00

57 710 748,00

57 710 748,00

115 421 496,00

Tabell 19: Preliminärt stödbelopp som ska användas för mål om klimatförändringar
Prioriterat område
1

Preliminärt stödbelopp som ska användas för mål om klimatförändringar (i euro)
1 961 260,00

Proportion av det operativa programmets totala anslag (%)
3,26%

3

6 082 056,60

10,11%

5

2 608 557,50

4,34%

10 651 874,10

17,71%

Totalt
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4.

INTEGRERAT
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
VID
TERRITORIELL
UTVECKLING
En beskrivning av det integrerade tillvägagångssättet vid territoriell utveckling som tar
hänsyn till det operativa programmets innehåll och mål med beaktande av
partnerskapsöverenskommelsen, och som visar hur det operativa programmet bidrar till
att programmets mål uppnås och till de förväntade resultaten
Regionens tre huvudsakliga utmaningar är låg produktivitet, låg sysselsättningsgrad och
stora inomregionala skillnader. Det finns framför allt stora skillnader mellan den
expansiva västra delen av regionen, som präglas av en ökad sysselsättning och
befolkning, och den östra delen, som har haft en utveckling med en sysselsättnings- och
befolkningstillväxt som ligger under riksgenomsnittet. Insatserna i det regionala
strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge 2014-2020 syftar till stärkt konkurrenskraft
för SME och hållbar tillväxt i hela regionen. Det handlar om att skapa fler innovationer,
stärka företagandet och insatser för att minska klimatpåverkan. Tillgången till bredband
är extra viktig mot bakgrund av de stora inomregionala skillnader som präglar SkåneBlekinge. I programmet är avsikten att använda en del av medlen även för att skapa
förutsättningar för att i nästa läge söka investeringsmedel för bredbandsutbyggnad.
Samtidigt som Malmö den största staden och regionens starkaste tillväxtmotor är det där
som utmaningarna för hållbar stadsutveckling är som mest koncentrerade. Malmö har
sociala utmaningar som låg sysselsättning, segregation, fattigdom men även
miljöproblem. Staden har samtidigt en tillväxtpotential. Eftersom Malmö är regionens
största tillväxtmotor är det av stor betydelse att göra insatser inom hållbar
stadsutveckling som gynnar hållbar tillväxt i regionen som helhet. För att uppnå en
hållbar stadsutveckling är samverkan mellan regionalfond och socialfond avgörande.
Detta gäller särskilt social inkludering som är en av de viktigaste tillväxtfrågorna för
Skåne-Blekinge.
4.1 Lokalt ledd utveckling (i tillämpliga fall)
Tillvägagångssättet vid användning av instrument för lokalt ledd utveckling samt
principerna för att fastställa i vilka områden de kommer att genomföras
Ej aktuellt

4.2 Integrerade åtgärder för hållbar stadsutveckling (i tillämpliga fall)
I tillämpliga fall, det preliminära beloppet för Eruf-stödet för integrerade åtgärder för
hållbar stadsutveckling, som ska genomföras i enlighet med artikel 7.2 i förordning (EU)
nr 1301/2013 och det preliminära ESF-stödet till integrerade åtgärder.
Insatsområdet Hållbar stadsutveckling fokuserar på innovation och entreprenörskap
utifrån stadens förnyelsebehov som ska bidra till att lösa stadens utmaningar.
Malmö stad är ansvarig för att ta fram en sektorsövergripande integrerad plan i enlighet
med insatsområdets investeringsprioriteringar och specifika mål. Planen kommer att
ligga till grund för insatser inom Insatsområdet. Med Malmös utmaningar som
utgångspunkt är det viktigt att använda den potential och de samordningsvinster som kan
uppstå, dels genom sektorsövergripande samverkan mellan en mångfald av aktörer och
dels genom synergier som kan utvinnas mellan de två tematiska målen i en lokal kontext
(se vidare i Kap 1 och 2). Malmö stad ansvarar för urval av insatser.
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Tabell 20: Integrerade åtgärder för hållbar stadsutveckling – preliminära belopp
för Eruf- och ESF-stöd
Fond

Eruf- och ESF-stöd
(preliminärt) (i euro)

Totalt Eruf
TOTALT
ERUF+ESF

Proportion av det totala anslaget från
fonden till programmet

9 473 181,00
9 473 181,00

15,75%
15,75%

4.3 Integrerade territoriella investeringar (ITI) (i tillämpliga fall)
Tillvägagångssättet vid användning av integrerade territoriella investeringar (enligt
definitionen i artikel 36 i förordning 1303/2013) i andra fall än dem som avses i punkt
4.2, och deras preliminära anslag från varje insatsområde.
Ej aktuellt i detta program

Tabell 21: Preliminära anslagsbelopp till andra integrerade
investeringar än dem som avses i punkt 4.2 (aggregerat belopp)
Insatsområde

Fond

territoriella

Preliminärt anslag (unionens stöd) (i euro)

Totalt

0,00

4.4 Bestämmelser för interregionala och transnationella åtgärder inom det
operativa programmet, där stödmottagarna finns i mer än en medlemsstat. (i
tillämpliga fall)
Interregionalt och transnationellt samarbete kommer att kunna genomföras i programmet
inom samtliga insatsområden under förutsättning att de bidrar till programmets
måluppfyllelse. Insatserna ska ha sin grund i en gränsöverskridande analys. Förvaltande
myndighet kan godkänna att en insats genomförs utanför programområdet inom ramen
för de villkor som anges i artikel 70.2 i förordning (EU) nr 1303/2013.
Samarbetsåtgärder som bidrar till EU:s strategi för Östersjöregionen kommer
programmet att kunna stödja på två sätt:
A – makroregionalt integrerade projekt
Projektansökan skrivs redan från början med transnationellt samarbete som en integrerad
del av projektet. De samarbetsparter som ska ingå i projektet från andra medlemsstater i
makroregionen är identifierade och avser att söka stöd från sina respektive program för
att kunna delta i projektet.
B – transnationell komponent
Redan pågående projekt ges möjlighet att söka ytterligare medel för samarbete med andra
relevanta projekt i makroregionen. Genom att medel för samarbete söks separat genom
en så kallad ”transnationell komponent” ges större flexibilitet gällande längd och
inriktning på samarbetet.
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Det är värt att notera att samarbetsåtgärderna kan genomföras med parter från olika
struktur- och investeringsfonder, t ex mellan regionalfonden och socialfonden eller
landsbygdfonden.
Förvaltande myndighet kommer att informera om möjligheterna till finansiering av
samarbete med aktörer i makroregionen. Ett konkret exempel kan vara särskilda
utlysningar med inriktning mot EU:s strategi för Östersjöregionen.
De insatser som kommer att stödjas enligt ovan ska ha ett mervärde för programområdet
samt bidra till strategins mål och prioriteringar.
Samverkansåtgärderna i programmet bör ha inriktning på att hitta och/eller genomföra
gemensamma lösningar på identifierade gränsöverskridande problem.

4.5 Hur de inom programmet planerade insatserna bidrar till makroregionala
strategier och havsområdesstrategier, enligt de behov för programområdet som
fastställts av medlemsstaten (i tillämpliga fall) (i tillämpliga fall)
(När medlemsstaten och regionerna deltar i makroregionala strategier och
havsområdesstrategier)
Många av de utmaningar som Sverige och EU står inför är gränsöverskridande i sin
natur, både för lokal, regional och nationell nivå. Även strategin för Europa 2020 betonar
vikten av ett närmare samarbete mellan unionens medlemmar. EU:s strategi för
Östersjöregionen ger en viktig vägledning för valet av insatser och bidrar till att det
regionala strukturfondsprogrammet kan användas på ett mer målmedvetet och fokuserat
sätt för att möta gemensamma utmaningar i makroregionen.
En framgångsfaktor för EU:s strategi för Östersjöregionen är en väl fungerande
flernivåstyrning mellan olika samhällssektorer. Alla nivåer behöver delta i arbetet för att
nå strategins mål; rädda havsmiljön, sammanlänka regionen och öka välståndet.
Ett Östersjöstrategiprojekt kan utgöras antingen av ett Flaggskeppsprojekt som anges i
strategins handlingsplan eller projekt med tydlig makroregional påverkan som bidrar till
att nå strategins mål och indikatorer genom att bidra till att genomföra en eller flera av
åtgärder i handlingsplanen.
I den svenska programkontexten kommer bidragen till genomförandet av EU:s strategi
för Östersjöregionen främst att innebära verksamhet som genomförs i samarbete med ett
eller flera andra länder i makroregionen.
I programmet framgår under Kapitel 1 en beskrivning om hur programmet förhåller sig
till EU:s strategi för Östersjöregionen. I Kapitel 2 beskrivs under respektive insatsområde
om och i så fall hur denna strategi ska hanteras inom det aktuella insatsområdet. Frågan
beskrivs således integrerat i programmet.
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5. SÄRSKILDA BEHOV I GEOGRAFISKA OMRÅDEN MED STÖRST
FATTIGDOM ELLER HOS MÅLGRUPPER SOM ÄR SÄRSKILT UTSATTA
FÖR DISKRIMINERING ELLER SOCIAL UTESTÄNGNING (i tillämpliga fall)
5.1 Geografiska områden med störst fattigdom eller målgrupper som är särskilt
utsatta för diskriminering eller social utestängning
Ej aktuellt i programmet
5.2 Strategi för att möta de särskilda behoven i geografiska områden med störst
fattigdom eller hos målgrupper som är särskilt utsatta för diskriminering eller
social utestängning samt, i tillämpliga fall, bidraget till det integrerade
tillvägagångssätt
som
anges
i
partnerskapsöverenskommelsen
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Tabell 22: Åtgärder för att möta de särskilda behoven i geografiska områden med störst fattigdom eller hos målgrupper som är särskilt utsatta
för diskriminering eller social utestängning
Målgrupp/geografiskt
område

SV

Huvudsaklig typ av planerade åtgärder som ingår i det integrerade
tillvägagångssättet

140

Prioriterat
område

Fond

Regionkategori

Investeringsprioritering

SV

6. SÄRSKILDA BEHOV I OMRÅDEN MED ALLVARLIGA OCH
PERMANENTA,
NATURBETINGADE
ELLER
DEMOGRAFISKA
NACKDELAR (I TILLÄMPLIGA FALL)
Med hänvisning till art 174 i fördraget berörs i Sverige endast programmen för Övre
Norrland respektive Mellersta Norrland. I dessa program såväl som i detta program
adresseras demografiska utmaningar och gleshet i programmets kapitel 1 och 2.
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7. MYNDIGHETER OCH ORGAN MED ANSVAR FÖR FÖRVALTNING,
KONTROLL OCH REVISION SAMT RELEVANTA PARTERS ROLL
7.1 Relevanta myndigheter och organ
Tabell 23: Relevanta myndigheter och organ
Myndighet/organ

Namn på
myndigheten/organe
t samt avdelning
eller enhet

Förvaltningsmyndig
het
Attesterande
myndighet
Revisionsmyndighet

Tillväxtverket

Namn på chef
för myndigheten
eller organet
(befattning eller
tjänst)
Generaldirektören

Tillväxtverket

Generaldirektören

Ekonomistyrningsver
ket

Organ till vilket
kommissionen
kommer att göra
utbetalningar

Riksgäldskontoret

Chef för
avdelningen för
EU-revision
Riksgäldsdirektör
en

Adres
s

E-post

tillvaxtverket@tillvaxtverke
t.se
tillvaxtverket@tillvaxtverke
t.se
registrator@esv.se
riksgalden@riksgalden.se

7.2 De relevanta parternas engagemang
7.2.1 Åtgärder som vidtagits för att engagera parterna i utformningen av det operativa
programmet och parternas roll i genomförandet, övervakningen och utvärderingen av
programmet
Framtagning av förslaget till Regionalt Strukturfondsprogram för Skåne-Blekinge 20142020 har skett i samverkan mellan Region Skåne, Region Blekinge och andra regionala
aktörer. Regeringen erbjöd den 31 januari 2013 Region Skåne att för Skåne-Blekinges
del inom målet Investeringar i tillväxt och sysselsättning dels samordna framtagandet av
förslag till regionalt strukturfondsprogram och dels ta fram en socioekonomisk analys
som ett underlag till ett nationellt program för socialfonden. Region Skåne antog
erbjudandet och beslöt tillsammans med Region Blekinge att använda
Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge som styrgrupp för det breda
länsöverskridande framskrivandepartnerskapet. Bakgrunden var att SFP är en fungerande
plattform för samverkan mellan Skåne och Blekinge där de högsta politiska ledningarna
finns representerade vilket möjliggör gemensamma länsöverskridande politiska
prioriteringar. Vidare finns det i SFP god kunskap representerad kring hållbar regional
tillväxt och de horisontella kriterierna jämställdhet, integration/mångfald och miljö.
Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge består av representanter för Region Skåne,
Region Blekinge, Kommunförbundet Skåne, LRF, SKL, LO, TCO, Länsstyrelserna i
Skåne och Blekinge, Arbetsförmedlingen samt Coompanion som representant för den
idéburna sektorn. Könsfördelningen mellan SFPs ledamöter är jämn. Kopplat till SFP
finns en operativ programmeringsgrupp med tjänstemannarepresentanter från Region
Skåne, Region Blekinge, Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet, Länsstyrelsen,
Kommunförbundet Skåne och Malmö stad. Länsstyrelsens sakkunniga i jämställdhet,
miljö och integration har deltagit i gruppen.
SFP Skåne-Blekinge har sammanträtt vid fem tillfällen och haft rollen att besluta om
insatsområden, tematiska mål, investeringsprioriteringar samt medelsfördelning. SFP
Skåne-Blekinge ansvarar också för kopplingen mellan regionalfond och socialfond samt
regional förankring av programmet. SFP Skåne-Blekinge kommer att ha rollen som
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prioriterande partnerskap och tillsammans med Tillväxtverket följa genomförandet av
programmet.
Regionala politiska beslut kring programförslag att skicka till regeringen den 30
september har fattas i Regionala tillväxtnämnden i Skåne efter beredning i SFP SkåneBlekinge och information till regionstyrelserna i Skåne och Blekinge.
Innehållet i det regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge är baserat på
regionala strategier för Skåne och Blekinge. Dialog kring innehåll har förts via befintliga
arenor i Skåne och Blekinge kopplat till sakfrågeområdena för att säkra förhållandet
mellan strukturfondsprogrammen och Regionala utvecklingsstrategin för Skåne,
Blekingestrategin, Internationella innovationsstrategin för Skåne och andra större
tillväxtfrämjande initiativ. Framtagandet av Skåne-Blekingeprogrammen sker parallellt
med att nya regionala utvecklingsstrategier görs för såväl Blekinge som Skåne.
Blekingestrategin har varit på remiss våren 2013. Samtliga skånska kommuner och andra
aktörer har medverkat i dialog om ny regional utvecklingsstrategi som tas fram för
Skåne. RUS-processerna och programskrivningsarbetet sker i dialog med varandra.
Utöver dialog på befintliga arenor har större workshops kring programinnehåll hållits.
Till dessa workshops har inbjudningar gått brett till för sakfrågeområdena relevanta
aktörer. Resultat från dialog med befintliga arenor och workshops har processats vidare i
arbetsgrupper. Aktörerna har alla en viktig roll för ett framgångsrikt genomförande av
programmet så dialogen kring innehållet tjänar samtidigt som förankring och
mobilisering inför genomförandet. Erfarenhet av coachningsinsatser och processtöd från
innevarande programperiod ska i nästa steg vidareutvecklas i syfte att stötta dessa
regionala och lokala aktörer i genomförandet av projekt som tydligt bidrar till en socialt
inkluderande regional tillväxt för såväl kvinnor som män. Projektstödet bör framöver
vara programövergripande och omfatta flera av EUs fonder och genomföras med
regionala utvecklingsansvariga som huvudansvariga.
I slutet av juni 2013 skickades ett första utkast till program på remiss till berörda aktörer.
Resultatet har arbetats in i programmet.
Tillväxtanalys har getts i uppdrag av regeringen att förhandsutvärdera de nio regionala
strukturfondsprogrammen. Kontakter med Tillväxtanalys har skett löpande under
programframtagandet och vid tre tillfällen har skriftliga utkast lämnats in för synpunkter.
I anslutning till förhandsutvärderingen har även miljöbedömning av det operationella
programmet gjorts av ett konsultbolag. Synpunkter från förhandsutvärdering och
miljökonsekvensbedömning har tagits i beaktande och arbetats in i programmet löpande.
Utöver gjorda förändringar i programförslaget görs två kommentarer till Tillväxtanalys
slutrapport. Sedan Tillväxtanalys senaste bedömning med kommentarer om behov av
ökat fokus har de tematiska målen 7 och 10 tagits bort vilket har lett till att två
insatsområden samt en investeringsprioritering i hållbar stads- och samhällsutveckling
har försvunnit. Insatsområdena är resultatet av en politisk process och är välförankrade i
den analys som utgör underlag för programmet vilket också Tillväxtanalys påpekar i sina
utlåtanden. Kraven på en stringent uppföljning i senare delar av programkedjan uppfylls
genom tydliga genomförandekriterier i avsnitten för Principer för urval som måste visas
hänsyn vid prioritering av projekt. Därför avser Skåne-Blekinge inte att minska antalet
aktiviteter eftersom dessa inte ska ses som aktiviteter som projektägare kan välja mellan,
utan som inspiration och exempel. Färre exempel riskerar att hämma idérikedom och
innovationsförmåga hos potentiella projektägare. Skåne-Blekinge menar också att det
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framgår tydligt att de horisontella kriterierna ska beaktas i urvalsprocessen och hänvisar
till avsnittet för Principer för urval i programmet.
Förvaltande och attesterande myndighet
Tillväxtverket är förvaltande och attesterande myndighet för de regionala
strukturfondsprogrammen med EU-styrda befogenheter. I förvaltande myndighets ansvar
ingår beredning, beslut om stöd samt utbetalning av medel till projektägare. Förvaltande
myndighet ska även utföra attesterande myndighets uppgift.
Tillväxtverket ska i sin beredning vid behov rådgöra med regional och nationell expertis i
sakfrågor och regional behovsanalys. Detta för att säkerställa ett väl förankrat
beslutsunderlag.Om ett finansiellt stöd beviljas till ett stort företag ska förvaltande
myndighet förvissa sig om att bidraget inte resulterar i en betydande förlust av
arbetstillfällen på befintliga arbetsplatser inom Unionen.
Förvaltningssystemet för regionala fonden godkändes 2007 av kommissionen och inga
systemfel har därefter konstaterats av revisorer. Sverige behåller därför befintligt
förvaltningssystem och den administrativa kapaciteten är därmed oförändrat god.
Revisionsmyndighet
Ekonomistyrningsverket är revisionsmyndighet för de regionala
strukturfondsprogrammen med EU-styrda befogenheter.
Strukturfondspartnerskap
För att säkerställa ett regionalt inflytande över genomförandet av programmet har ett
gemensamt strukturfondspartnerskap inom det geografiska
området bildats för programmet och för motsvarande regionala handlingsplan för
socialfonden.
Strukturfondspartnerskapens uppgift fastställs i Lag (2007:459) om
strukturfondspartnerskap. Strukturfondspartnerskapet har till uppgift att prioritera mellan
av förvaltande myndighet godkända projektansökningar.
Ansökningar ska lämnas till förvaltande myndighet som ansvarar för beredning och
beslut om stöd. Innan beslut om stöd fattas ska förvaltande myndighet föredra
beslutsunderlag och övrigt underlag för partnerskapet och får endast bevilja stöd i
enlighet med partnerskapets prioriteringar.
När förvaltande myndighet ska göra en utlysning i ett program ska de utlysningsspecifika
kriterierna stämmas av med strukturfondspartnerskapet innan utlysningen publiceras.
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Strukturfondspartnerskapets ordförande ska i samråd med förvaltande myndighet kalla
till möten.
Övervakningskommitté
Medlemsstaten ska inrätta en kommitté för att övervaka genomförandet av programmet.
För de åtta regionala strukturfondsprogrammen inrättas en gemensam
övervakningskommitté med representanter för berörda aktörer. Ordförande är en
representant från Näringsdepartementet. Regeringen återkommer i särskild ordning vad
gäller kommitténs sammansättning och arbetssätt.
Övervakningskommittén för de regionala strukturfondsprogrammen kan på eget initiativ
bilda utskott vid behov.
Uppföljning och utvärdering
I Strukturfondförordningen slås fast att utvärderingar ska göras ”i förhållande till
unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla”. Systematisk utvärdering är en
förutsättning för att bedöma politikens effektivitet, ändamålsenlighet och verkan, särskilt
när det gäller insatsernas bidrag till att nå målen i Europa 2020-strategin. Som ett led i ett
förstärkt resultatfokus behöver större ansträngningar göras i syfte att systematiskt
utvärdera projektens och de tematiska insatsernas samlade resultat och effekter samt
bidra till lärande och synliggöra insatsernas betydelse för att nå programmens mål och
hållbar tillväxt regionalt och nationellt.
Systematisk uppföljning och utvärdering ska vara en del av arbetet med såväl
genomförandet av den europeiska sammanhållningspolitiken som den regionala
tillväxtpolitiken. Det övergripande syftet är att bidra till lärande och att förbättra
kvaliteten i hela programcykeln, från programplanering och genomförande av projekt till
implementering i reguljär verksamhet. Utvärderingarna ska förändra, förbättra och
förstärka den regionala tillväxtpolitiken genom att erfarenheter och kunskaper sprids.
Uppföljningar och utvärderingar kommer att ske löpande och har något olika karaktär
och tjänar olika syften i olika faser. För att säkerställa god kvalitet i genomförande och
goda resultat i programmen behöver det finnas ett tydligt sammanhållet system där
projekturval, indikatorer, utvärdering, följeforskning och lärande hänger ihop. En viktig
aspekt i detta är att rutiner för datainsamling avseende bl.a. indikatorer för uppföljning
och utvärdering planeras i ett tidigt skede. Trots att ambitionsnivån på utvärdering för
lärande höjdes under programperioden 2007-2013 samt att satsningar på utvärdering och
följeforskning ökade, finns det ändå utrymme för förbättringar. Generellt sett behövs ett
större resultatfokus, inte minst mot bakgrund av kraven på detta på EU-nivå denna
programperiod. Ett område som behöver utvecklas är uppföljning och
resultatutvärdering, exempelvis bör nyttan med viss regelbundenhet mätas samt olika
former för mätning av resultat och effekter på bl.a. hållbar tillväxt och sysselsättning bör
utvecklas. Ett annat område som kommer att vara viktigt att utvärdera och följa upp är
integreringen av de horisontella kriterierna samt även att bidra till ett ökat lärande på
området.
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Utvärderingsarbetet under programgenomförandet ska utföras av oberoende part och ska
präglas av metoder för följeforskning och teoridriven utvärdering. Teoridriven
utvärdering innebär utvärdering av såväl process som resultat och effekter på kort och
lång sikt liksom av möjlig implementering i reguljär verksamhet. En central del av
utvärderingsuppdraget är att samordna och säkerställa att utvärderingsmetoder utvecklas
så att det blir möjligt att följa de långsiktiga effekterna på hållbar tillväxt och
sysselsättning av de insatser som genomförs i programmen.
Programperioden 2014-2020 ska präglas av en medveten satsning på en
utvärderingsansats och lärsystem som säkrar återföring av erfarenheter från projekten och
kunskapsbildning från programgenomförandet. En viktig förutsättning för detta är att
berörda parter i programgenomförandet, såsom regionala och nationella
utvecklingsaktörer, Förvaltande myndighet, strukturfondspartnerskap och projektparter
drar lärdomar av programmens insatser genom att följa utvärderingarna och ta del av
utvärderingsresultaten, men framförallt tar tillvara resultaten i det fortsatta arbetet.
Berörda parter ska också få en god kunskap om programmens mål och syfte. Slutförda
utvärderingar ska i linje med Kommissionens direktiv publiceras för att kunna nå alla
berörda av programmet men också för att skapa ett vidare lärande och inspiration.
Utvärderingsarbetet ska på ett tydligt sätt knytas till processtöd, analysinsatser och
plattformar för lärande och kunskapsutbyte. Samordning ska ske med ansvariga för
utvärderingsarbetet för de övriga ESI-fonderna för att skapa en samlad bild över
fondernas sammantagna bidrag till strukturförändringar för smart och hållbar tillväxt för
alla.
Kravet på ökad samordning gäller särskilt Regionalfondens- och Socialfondens insatser i
syfte att effektivisera utnyttjandet av fondmedlen. Det kan handla om gemensam
utvärdering av samordnade insatser, genomförandeorganisationerna, gemensam
referensgrupp för Socialfonden och Regionalfondens övervakningskommittéer,
gemensamma spridnings- och återföringsinsatser och gemensam upphandling av
kapacitetsutveckling av projektutvärdering.
Spridning av resultat från uppföljningar och utvärderingar samt att säkra att utvärderingar
kommer till användning bidrar till förbättrad styrning och måluppfyllelse i programmen.
Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket ska därför samverka med regionalt
tillväxtansvariga för att förmedla kunskaper och erfarenheter från fondverksamheten och
bidra till uppföljningen samt utvecklingen av det regionala tillväxtarbetet.
7.2.2 Samlade bidrag (för ESF, i tillämpliga fall)
7.2.3 Anslag till kapacitetsbyggande (för ESF, i tillämpliga fall)
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8. SAMORDNING MELLAN FONDERNA, EJFLU, EHFF OCH ANDRA
FINANSIERINGSINSTRUMENT PÅ UNIONSNIVÅ OCH NATIONELL NIVÅ
SAMT EIB
Mekanismerna för att säkerställa samordningen mellan fonderna, Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), Europeiska havs- och fiskerifonden
(EHFF) och andra finansieringsinstrument på unionsnivå och nationell nivå samt EIB,
med beaktande av de relevanta bestämmelserna i den gemensamma strategiska ramen.
Regionalfondsprogrammen kommer att verka i ett sammanhang där andra europeiska,
nationella, regionala och lokala initiativ, planer och program får betydelse för
programmens genomförande. En uttalad ambition för programperioden 2014–2020 är att
arbetet på ett tydligare sätt ska arbeta mot målen i Europa 2020-strategin och i EU:s
strategi för Östersjöregionen och i ökad grad kopplas till andra nationella och EUfinansierade program och verksamheter.
Den nationella innovationsstrategin
Den nationella innovationsstrategins målsättningar och vision att stärka det svenska
innovationsklimatet inom olika områden till 2020, knyter an till tematiskt mål 1 och har
betydelse för den regionala utvecklingskraften. Den lyfter tydligt fram den regionala
nivåns betydelse i innovationsarbetet och betydelse för att kunna uppnå strategins mål,
varav ett är att Sveriges regionala innovationsmiljöer ska vara globalt attraktiva.
Den nationella innovationsstrategin knyter på jordbruksområdet an till de möjligheter
som finns att inom landsbygdsprogrammet stötta innovativa satsningar inom ramen för
det Europeiska innovationspartnerskapet för jordbruk som i sin tur ger möjligheter till
samarbeten på europeisk nivå.
För Regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinges koppling till andra
europeiska, nationella och regionala planer och program se även kap 1.1.
COSME och Horisont 2020
Små och medelstora företag kan med hjälp av de regionala strukturfondsprogrammen öka
sin kunskapsintensitet, FoI-kontakter och stärka sina internationella nätverk. Det
underlättar ett framtida deltagande i nationella och europeiska forsknings- och
innovationsprogram. Arbetet med att stärka kopplingar mellan de regionala
strukturfondsprogrammen och Horisont 2020 kommer att utvecklas för att lägga grunden
för ett bredare deltagande i Horisont 2020. Resultat från COSME-projekt och Horisont
2020 samt tidigare forskningsprogram ska kunna omsättas i nya projekt i de regionala
strukturfondsprogrammen. På nationell nivå finns ett par viktiga myndigheter, särskilt
Vinnova och Tillväxtverket som kommer att ha roller inom både
regionalfondsprogrammen, Horisont 2020 och COSME vilket i praktiken kommer att
innebära ökad samordning och möjliggöra synergier. Grunden för detta läggs via
strategier för smart specialisering som bidrar till kraftsamling för att öka effekterna av de
investeringar som görs inom forskning och innovation för att öka tillväxten och skapa
fler jobb.
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Till exempel anges i forsknings- och innovationspropositionen 2012/13:30 att Verket för
innovationssystem (Vinnova) utifrån sitt verksamhetsområde bör stödja regionerna i
deras arbete med strategiskt innovationsarbete. I den nationella innovationsstrategin
betonas också behovet av att utveckla samspelet mellan nationella myndigheter,
regionala utvecklingsaktörer och arbetet med programmen inom EU. Vikten av att skapa
synergier och säkerställa samordning mellan programmen och EU:s olika fonder och
instrument för forskning, innovation och entreprenörskap betonas även i regeringens
direktiv till utarbetandet av regionalfondsprogram.
I riktlinjerna för RISE-koncernen (forskningsinstituten) anges på vilket sätt instituten
kommer att medverka i arbetet med regionala strategier avseende innovationsmiljöer och
genomförandet av regionalfondsprogram på regional och nationell nivå.
Möjligheten att under genomförandet kombinera finansiering från Horisont 2020 och
ESI-fonderna i olika satsningar ska undersökas. Det kan handla om att samverka över
programgränser, nationsgränser, att kombinera entreprenörskaps- och
innovationsåtgärder samt att främja företag med tillväxtpotential.
Koordinering mellan ESI-fonderna och de offentlig-offentliga forskningspartnerskapen
(Joint Programming Initiatives, ERA-NETs, samt forskningsprogrammen under artikel
185) samt de offentlig-privata forskningsprogrammen under artikel 187 (Joint
Technology Initiatives) ska, där så är lämpligt, säkerställas.
Landsbygdsprogrammet ger möjlighet för jordbruksföretag att inom ramen för det
Europeiska innovationspartnerskapet för jordbruk delta i samarbetssatsningar mellan
praktiker, rådgivare och forskare. Dessa satsningar skapar också möjlighet för
jordbruksföretagen att knyta internationella kontakter och delta i projekt inom ramen för
Horisont 2020.
För Regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinges koppling till europeiska
initiativ se kap 1.1.
Nationella programmet
Det grundläggande syftet med programmet är att tillföra ett mervärde till det regionala
tillväxtarbetet och genomförandet av sammanhållningspolitiken som inte kan uppnås
tillräckligt inom ramen för de regionala strukturfondsprogrammen. Programmet ska bidra
till följande mervärden:
- Få fram kvalitativa projekt i konkurrens i syfte att stödja en långsiktig utveckling inom
vissa tematiska områden.
- Stödja samverkansprojekt mellan län samt projekt mellan län och den nationella nivån
som bidrar till att utveckla regionala styrkeområden utifrån de regionala förutsättningarna
i olika delar av landet.
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- Bidra till att utveckla flernivåstyrning dvs. mellan nivåer och aktörer
- Främja insatser som bidrar till en ökad samverkan med andra relevanta EU-program
- Främja insatser som bidrar till en ökad medverkan av näringslivet i såväl utarbetandet
som genomförandet av programmet
- Utveckla arbetet med utvärdering, återföring av kunskap och lärande i
strukturfondsarbetet
Det nationella regionalfondsprogrammets innehåller följande insatsområden:
1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation – innehåller insatser inom
ramen för tematiskt mål 1. Fokus inom detta område ligger på att utveckla
svenska styrkeområden genom gränsöverskridande samverkan samt
forskningsinfrastruktur.
2. Öka små och medelstora företags konkurrenskraft. Insatserna inom detta område
syftar till att öka tillgången på riskkapital i tidiga skeden och främja tillkomsten
av fler privata aktörer på riskkapitalmarknaden genom implementering av ett
finansiellt instrument enligt strukturen fond-i-fond.
3. Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. Det är ur
budgethänseende programmets största operativa område och rymmer insatser
inom ramen för tematiskt mål 4 med fokus på dels energieffektivisering, dels
kapitalförsörjning med inriktning på företag vars verksamhet bidrar till
utvecklingen av en koldioxidsnål ekonomi.
Inom temaområde 4 finns även beskrivet insatser av processtödjande karaktär. Det
innebär ett nationellt kompetens- och metodstöd som ska bidra till ett ökat strategiskt
lärande genom att utveckla och sprida kunskap över geografiska och administrativa
gränser.
CAP
EU:s gemensamma jordbrukspolitik består av två pelare, där pelare I innehåller
marknadsstöd samt direktstöd och pelare II innehåller landsbygdsprogrammet. Pelare I
domineras av direktstödet, som till största del är frikopplat från produktionen och betalas
ut per hektar. Landsbygdsprogrammet och gårdsstödet genererar tillsammans viktiga stöd
för landsbygden och jordbruket. Den överenskommelse om gårdsstödet som nåddes
under 2013 innebär att ett flertal möjligheter att rikta stödet till olika grupper av
lantbrukare införts. Viktiga utgångspunkter för så väl arbetet med landsbygdsprogrammet
som gårdsstödet är förenkling, konkurrenskraft och aktivitet på landsbygden samt hög
miljönytta.
Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE)
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God tillgänglighet genom ett väl fungerande transportsystem är centralt för att uppnå
utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. För
glest befolkade regioner kan satsningar på transportsystemet, t.ex. investeringar i
infrastruktur vara avgörande för näringsliv, arbetsmarknad och livsmiljö.
Genom EU-samarbetet om transeuropeiska nätverket för transporter (TEN-T) och fr.o.m.
2014 ”Fonden för ett sammanlänkat Europa” (FSE) kan EU lämna bidrag till
infrastrukturutbyggnad i unionen. Tanken är att väl utbyggd infrastruktur ska ge bättre
förutsättningar att använda fördelarna med ett EU utan inre gränser. Genom att öka den
internationella tillgängligheten ges också svenska regioner tillgång till större marknader.
För att kunna söka medel ur budgeten för FSE måste infrastrukturen återfinnas på de
kartor som finns i riktlinjerna för TEN-T.
Utöver detta kan ett viktigt bidrag ges genom strukturfonderna. Stöd till hållbara
transporter genom strukturfonderna bör användas till åtgärder som stärker näringslivet
och arbetsmarknaden och som bidrar till attraktiva livs- och boendemiljöer. Bidrag
genom strukturfonderna kompletterar FSE genom större fokus på regionala frågor.
Telekommunikationsnät och – tjänster blir i allt högre grad internetbaserade
infrastrukturer där bredbandsnät och digitala tjänster har ett nära samband. Internet är en
mycket viktig plattform för kommunikation, tjänster utbildning, deltagande i samhällsliv
samt affärsverksamhet. Därför är den transeuropeiska tillgången till säkert och snabbt
bredband och digitala tjänster av stor betydelse för ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft
och social integration.
Inom ramen för FSE och transeuropeiska nät på området för
telekommunikationsinfrastruktur (TEN-TELE) kan satsningar göras för att främja
utbyggnaden och moderniseringen av transeuropeiska infrastrukturer för digitala tjänster
och deras gemensamma byggstenar och av bredbandsnät. Satsningarna inom området
digitala tjänster ska stödjas genom upphandling och/eller bidrag, medan satsningarna på
bredbandsnät ska stödjas genom finansiella instrument som ska vara öppna för
kompletterande bidrag från privata investerare, medlemsstater och bidrag från andra
källor – inklusive de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Vidare kan
satsningar för att främja integreringen av den inre marknaden för energi genomföras
inom ramen för FSE och transeuropeiska nät inom energiområdet (TEN-E).
LIFE
Se bilaga "Text Skåne-Blekinge"
Kreativa Europa
Se bilaga "Text Skåne-Blekinge"
”Europeiska socialfonden (ESF) – föreslagen regional handlingsplan för SkåneBlekinge
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Skåne-Blekinge arbetar integrerat med regionalfonden och socialfonden. Utgångspunkten
är att insatserna inom ERUF och ESF ska komplettera och förstärka varandra. En och
samma analys har gjorts som grund för det regionala strukturfondsprogrammet och det
nationella socialfondsprogrammets regionala handlingsplan. Social inkludering har
identifierats som regionens viktigaste tillväxtfråga vilket är utgångspunkten för
användandet av båda fonderna i Skåne-Blekinge. Innehållet i den regionala
handlingsplanen är tänkt att kopplas på olika sätt till insatsområdena i det regionala
strukturfondsprogrammet. I det regionala strukturfondsprogrammet genomförs
tillväxtskapande insatser som att utveckla kluster och innovationsinfrastrukturen, verka
för internationalisering och affärsutveckling i SMF, energieffektivisering och hållbar
stadsutveckling medan andra tillväxtskapande insatser som kompetensutveckling och
matchning på arbetsmarknaden som är av avgörande betydelse för näringslivets
möjligheter till utveckling omfattas av den regionala handlingsplanen för socialfonden.
Den regionala handlingsplanen omfattar också Sysselsättningsinitiativet för unga med
insatser för att öka sysselsättningen bland unga bl a genom att förbättra kopplingen
mellan utbildning och arbetsliv, förbättrad matchning och ökat entreprenörskap. Dessa
insatser riktar sig till unga arbetslösa men förstärker också kompetensförsörjning hos bl a
SMF. Vad gäller hållbar stadsutveckling genomförs insatser i Malmö kopplat till
innovation och entreprenörskap för att nå social inkludering och hållbar stadsutveckling
inom ramarna för det regionala strukturfondsprogrammet medan insatser kopplade till
arbetsmarknad och kompetensförsörjning för att motverka utanförskap kommer att göras
inom ramarna för socialfondsprogrammet. Malmö uppmanas att arbeta integrerat med
projekt med socialfonds- respektive regionalfondsfinansiering för att nå största möjliga
effekt vad gäller hållbar stadsutveckling. Det kan innebära att man skapar
projektportföljer bestående av projekt med olika typer av finansiering. Skåne-Blekinges
aktörer uppmanas också generellt att utnyttja möjligheten till överlappning mellan
programmen för att skapa integrerade tillväxtskapande insatser.
De förvaltande myndigheterna Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket och Jordbruksverket
har fått ett samordningsuppdrag för att skapa en effektivare och mer samordnad
förvaltning. Regionalt planeras därutöver för fondsamordnande insatser mellan regionala
tillväxtansvariga organisationer (Region Skåne och Region Blekinge) och de olika
programmens förvaltande myndigheter (Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket och
Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge). Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge och
partnerskapen för landsbygdsprogrammet i Skåne och Blekinge avser att träffas årligen
för att öka kunskapen kring respektive program, identifiera områden där en samordning
mellan programmen kan öka effekterna samt samordna insatser för ett ökat regionalt
lärande från projekten som finansieras med EU-programmen.”
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9. FÖRHANDSVILLKOR
9.1 Förhandsvillkor
Uppgifter om bedömningen av förhandsvillkorens relevans och av hur de har uppfyllts
(frivilligt)
Tabell 24: Tillämpliga förhandsvillkor samt en bedömning av deras uppfyllande
Förhandsvillkor
T.01.1 - Forskning och innovation: det finns en nationell
eller regional strategi för smart specialisering i enlighet
med det nationella reformprogrammet för att ta vara på
privata
forskningsoch
innovationsmedel,
som
överensstämmer med väl fungerande nationella eller
regionala forsknings- och innovationssystem.
T.01.2 - Forsknings- och innovationsinfrastruktur. Det
finns en flerårig plan för budgetering och prioritering av
investeringar.
T.02.2 - Nästa generations accessinfrastruktur: Det finns
nationella eller regionala planer för nästa generations
accessinfrastruktur där man tar hänsyn till regionala
åtgärder för att nå EU:s mål för tillgång till internet med
hög kapacitet, med inriktning på områden där marknaden
misslyckats med att erbjuda öppen infrastruktur till ett
överkomligt
pris
med
tillräcklig
kvalitet
i
överensstämmelse med EU:s regler om konkurrens och
statligt stöd, och erbjuda tillgängliga tjänster till utsatta
grupper.
T.03.1 - Särskilda åtgärder har vidtagits för att stödja
främjandet av entreprenörskap med beaktande av
småföretagsakten.

T.04.1 Åtgärder har vidtagits för att främja
kostnadseffektiva förbättringar av slutanvändning av
energi
samt
kostnadseffektiva
investeringar
i
energieffektivitet vid anläggning eller renovering av
byggnader.
G.1 - Det finns administrativ kapacitet för genomförandet
och tillämpningen av unionens lagstiftning och politik mot
diskriminering inom området europeiska struktur- och
investeringsfonder.

G.2 - Det finns administrativ kapacitet för genomförandet
och tillämpningen av unionens lagstiftning och politik om
jämställdhet inom området europeiska struktur- och
investeringsfonder.
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Insatsområden som
förhandsvillkoret
gäller
1 - Smart tillväxt innovation
5 - Hållbar stadsoch
samhällsutveckling

Förhandsvillkoret
uppfyllt
(ja/nej/delvis)
Ja

1 - Smart tillväxt innovation
5 - Hållbar stadsoch
samhällsutveckling
4 - Inkluderande
tillväxt - bredband

Ja

2 - Smart tillväxt små och medelstora
företag
5 - Hållbar stadsoch
samhällsutveckling
3 - Hållbar tillväxt koldioxidsnål
ekonomi

Ja

1 - Smart tillväxt innovation
2 - Smart tillväxt små och medelstora
företag
3 - Hållbar tillväxt koldioxidsnål
ekonomi
4 - Inkluderande
tillväxt - bredband
5 - Hållbar stadsoch
samhällsutveckling
1 - Smart tillväxt innovation
2 - Smart tillväxt små och medelstora
företag
3 - Hållbar tillväxt koldioxidsnål

Ja

Ja

Delvis

Ja

SV

Förhandsvillkor

G.3 - Det finns administrativ kapacitet för genomförandet
och tillämpningen av Förenta nationernas konvention om
rättigheter för personer med funktionshinder inom området
europeiska struktur- och investeringsfonder i enlighet med
rådets beslut 2010/48/EG.

G.4 Befintliga bestämmelser för ett effektivt
genomförande av unionens lagstiftning om offentlig
upphandling inom området europeiska struktur- och
investeringsfonder.

G.5 Det finns bestämmelser för ett effektivt
genomförande av unionens regler för statligt stöd inom
området europeiska struktur- och investeringsfonder.

G.6 Det finns bestämmelser för ett effektivt
genomförande av EU:s miljölagstiftning när det gäller
miljökonsekvensbeskrivningar
och
strategiska
miljöbedömningar.

G.7 - Det finns ett statistiksystem som räcker till för
utvärderingar av programmens effektivitet och genomslag.
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Insatsområden som
förhandsvillkoret
gäller
ekonomi
4 - Inkluderande
tillväxt - bredband
5 - Hållbar stadsoch
samhällsutveckling
1 - Smart tillväxt innovation
2 - Smart tillväxt små och medelstora
företag
3 - Hållbar tillväxt koldioxidsnål
ekonomi
4 - Inkluderande
tillväxt - bredband
5 - Hållbar stadsoch
samhällsutveckling
1 - Smart tillväxt innovation
2 - Smart tillväxt små och medelstora
företag
3 - Hållbar tillväxt koldioxidsnål
ekonomi
4 - Inkluderande
tillväxt - bredband
5 - Hållbar stadsoch
samhällsutveckling
1 - Smart tillväxt innovation
2 - Smart tillväxt små och medelstora
företag
3 - Hållbar tillväxt koldioxidsnål
ekonomi
4 - Inkluderande
tillväxt - bredband
5 - Hållbar stadsoch
samhällsutveckling
1 - Smart tillväxt innovation
2 - Smart tillväxt små och medelstora
företag
3 - Hållbar tillväxt koldioxidsnål
ekonomi
4 - Inkluderande
tillväxt - bredband
5 - Hållbar stadsoch
samhällsutveckling
1 - Smart tillväxt innovation

Förhandsvillkoret
uppfyllt
(ja/nej/delvis)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

SV

Förhandsvillkor
Det finns ett system av resultatindikatorer för att välja ut de
åtgärder som mest effektivt bidrar till de önskade
resultaten, att mäta framstegen mot resultaten och bedöma
genomslaget.
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Insatsområden som
förhandsvillkoret
gäller
2 - Smart tillväxt små och medelstora
företag
3 - Hållbar tillväxt koldioxidsnål
ekonomi
4 - Inkluderande
tillväxt - bredband
5 - Hållbar stadsoch
samhällsutveckling

Förhandsvillkoret
uppfyllt
(ja/nej/delvis)

SV

Förhandsvillkor

Kriterier

T.01.1 - Forskning och innovation: det finns en nationell
eller regional strategi för smart specialisering i enlighet
med det nationella reformprogrammet för att ta vara på
privata forsknings- och innovationsmedel, som
överensstämmer med väl fungerande nationella eller
regionala forsknings- och innovationssystem.
T.01.1 - Forskning och innovation: det finns en nationell
eller regional strategi för smart specialisering i enlighet
med det nationella reformprogrammet för att ta vara på
privata forsknings- och innovationsmedel, som
överensstämmer med väl fungerande nationella eller
regionala forsknings- och innovationssystem.
T.01.1 - Forskning och innovation: det finns en nationell
eller regional strategi för smart specialisering i enlighet
med det nationella reformprogrammet för att ta vara på
privata forsknings- och innovationsmedel, som
överensstämmer med väl fungerande nationella eller
regionala forsknings- och innovationssystem.
T.01.1 - Forskning och innovation: det finns en nationell
eller regional strategi för smart specialisering i enlighet
med det nationella reformprogrammet för att ta vara på
privata forsknings- och innovationsmedel, som
överensstämmer med väl fungerande nationella eller
regionala forsknings- och innovationssystem.
T.01.1 - Forskning och innovation: det finns en nationell
eller regional strategi för smart specialisering i enlighet
med det nationella reformprogrammet för att ta vara på
privata forsknings- och innovationsmedel, som
överensstämmer med väl fungerande nationella eller
regionala forsknings- och innovationssystem.

1 - Det finns en nationell eller regional strategi för smart
specialisering som

SV

Kriterierna
är
uppfyllda:
ja/nej
Ja

Hänvisning

Förklaringar

bilaga
Se
bilaga Se
"Förhandsvillkor
"Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge".
Skåne-Blekinge".

2 - bygger på en swot-analys eller liknande för att styra
resurserna till en begränsad mängd prioriteringar inom
forskning och innovation,

Ja

bilaga
Se
bilaga Se
"Förhandsvillkor
"Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge".
Skåne-Blekinge".

3 - har åtgärder för stimulans av privata FoI-investeringar,

Ja

bilaga
Se
bilaga Se
"Förhandsvillkor
"Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge".
Skåne-Blekinge".

4 - har ett system för övervakning och översyn.

Ja

bilaga
Se
bilaga Se
"Förhandsvillkor
"Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge".
Skåne-Blekinge".

5 - En ram för tillgängliga budgetmedel för forskning och
innovation har antagits.

Ja

bilaga
Se
bilaga Se
"Förhandsvillkor
"Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge".
Skåne-Blekinge".
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Förhandsvillkor

Kriterier

T.01.2 - Forsknings- och innovationsinfrastruktur. Det
finns en flerårig plan för budgetering och prioritering av
investeringar.

1 - Att en vägledande flerårig plan har antagits för budget
och prioritering av investeringar med anknytning till
unionens prioriteringar och om tillämpligt Europeiska
strategiska forumet för forskningsinfrastruktur (ESFRI).
1 - Det finns en nationell och/eller regional plan för nästa
generations accessinfrastruktur som innehåller

T.02.2 - Nästa generations accessinfrastruktur: Det finns
nationella eller regionala planer för nästa generations
accessinfrastruktur där man tar hänsyn till regionala
åtgärder för att nå EU:s mål för tillgång till internet med
hög kapacitet, med inriktning på områden där marknaden
misslyckats med att erbjuda öppen infrastruktur till ett
överkomligt
pris
med
tillräcklig
kvalitet
i
överensstämmelse med EU:s regler om konkurrens och
statligt stöd, och erbjuda tillgängliga tjänster till utsatta
grupper.
T.02.2 - Nästa generations accessinfrastruktur: Det finns
nationella eller regionala planer för nästa generations
accessinfrastruktur där man tar hänsyn till regionala
åtgärder för att nå EU:s mål för tillgång till internet med
hög kapacitet, med inriktning på områden där marknaden
misslyckats med att erbjuda öppen infrastruktur till ett
överkomligt
pris
med
tillräcklig
kvalitet
i
överensstämmelse med EU:s regler om konkurrens och
statligt stöd, och erbjuda tillgängliga tjänster till utsatta
grupper.
T.02.2 - Nästa generations accessinfrastruktur: Det finns
nationella eller regionala planer för nästa generations
accessinfrastruktur där man tar hänsyn till regionala
åtgärder för att nå EU:s mål för tillgång till internet med
hög kapacitet, med inriktning på områden där marknaden
misslyckats med att erbjuda öppen infrastruktur till ett
överkomligt
pris
med
tillräcklig
kvalitet
i
överensstämmelse med EU:s regler om konkurrens och
statligt stöd, och erbjuda tillgängliga tjänster till utsatta
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Kriterierna
är
uppfyllda:
ja/nej
Ja

Hänvisning

Förklaringar

bilaga
Se
bilaga Se
"Förhandsvillkor
"Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge".
Skåne-Blekinge".

Ja

bilaga
Se
bilaga Se
Förhandsvillkor
Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge
Skåne-Blekinge

2 - en plan för infrastrukturinvesteringar som bygger på en
ekonomisk analys som beaktar befintliga privata och
offentliga infrastrukturer och planerade investeringar,

Ja

bilaga
Se
bilaga Se
Förhandsvillkor
Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge
Skåne-Blekinge

3 - hållbara investeringsmodeller som främjar konkurrens
och ger tillgång till öppna, överkomliga, goda och
framtidssäkra infrastrukturanläggningar och tjänster,

Ja

bilaga
Se
bilaga Se
Förhandsvillkor
Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge
Skåne-Blekinge
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Förhandsvillkor

Kriterier

Kriterierna
är
uppfyllda:
ja/nej

Hänvisning

Förklaringar

grupper.

T.02.2 - Nästa generations accessinfrastruktur: Det finns
nationella eller regionala planer för nästa generations
accessinfrastruktur där man tar hänsyn till regionala
åtgärder för att nå EU:s mål för tillgång till internet med
hög kapacitet, med inriktning på områden där marknaden
misslyckats med att erbjuda öppen infrastruktur till ett
överkomligt
pris
med
tillräcklig
kvalitet
i
överensstämmelse med EU:s regler om konkurrens och
statligt stöd, och erbjuda tillgängliga tjänster till utsatta
grupper.
T.03.1 - Särskilda åtgärder har vidtagits för att stödja
främjandet av entreprenörskap med beaktande av
småföretagsakten.

4 - åtgärder för att stimulera privata investeringar.

Ja

bilaga
Se
bilaga Se
Förhandsvillkor
Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge
Skåne-Blekinge

1 - De särskilda åtgärderna omfattar: det finns åtgärder för
att minska tiden och kostnaden för att starta företag med
beaktande av målen i småföretagsakten.

Ja

bilaga
Se
bilaga Se
"Förhandsvillkor
"Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge".
Skåne-Blekinge".

T.03.1 - Särskilda åtgärder har vidtagits för att stödja
främjandet av entreprenörskap med beaktande av
småföretagsakten.

2 - De särskilda åtgärderna omfattar: det finns åtgärder för
att minska den tid det tar att få licenser och tillstånd att
inleda och bedriva företagets verksamhet med beaktande
av målen i småföretagsakten.
3 - De särskilda åtgärderna omfattar: det finns mekanismer
för att övervaka genomförandet av de åtgärder i
småföretagsakten som har införts samt utvärdera deras
inverkan på små och medelstora företag.
1 - Åtgärderna omfattar: åtgärder för att införa minimikrav
avseende byggnaders energieffektivitet i enlighet med
artiklarna 3, 4 och 5 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2010/31/EU.

Ja

bilaga
Se
bilaga Se
"Förhandsvillkor
"Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge".
Skåne-Blekinge".

Ja

bilaga
Se
bilaga Se
"Förhandsvillkor
"Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge".
Skåne-Blekinge".

Nej

bilaga
Se
bilaga Se
"Förhandsvillkor
"Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge".
Skåne-Blekinge".

T.03.1 - Särskilda åtgärder har vidtagits för att stödja
främjandet av entreprenörskap med beaktande av
småföretagsakten.
T.04.1 Åtgärder har vidtagits för att främja
kostnadseffektiva förbättringar av slutanvändning av
energi
samt
kostnadseffektiva
investeringar
i
energieffektivitet vid anläggning eller renovering av
byggnader.
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Förhandsvillkor

Kriterier

T.04.1 Åtgärder har vidtagits för att främja
kostnadseffektiva förbättringar av slutanvändning av
energi
samt
kostnadseffektiva
investeringar
i
energieffektivitet vid anläggning eller renovering av
byggnader.
T.04.1 Åtgärder har vidtagits för att främja
kostnadseffektiva förbättringar av slutanvändning av
energi
samt
kostnadseffektiva
investeringar
i
energieffektivitet vid anläggning eller renovering av
byggnader.
T.04.1 Åtgärder har vidtagits för att främja
kostnadseffektiva förbättringar av slutanvändning av
energi
samt
kostnadseffektiva
investeringar
i
energieffektivitet vid anläggning eller renovering av
byggnader.

2 - Åtgärderna omfattar: nödvändiga åtgärder för att inrätta
ett system för certifiering av byggnaders energieffektivitet i
enlighet med artikel 11 i direktiv 2010/31/EU.

G.1 Det finns administrativ kapacitet för
genomförandet och tillämpningen av unionens
lagstiftning och politik mot diskriminering inom området
europeiska struktur- och investeringsfonder.

G.1 Det finns administrativ kapacitet för
genomförandet och tillämpningen av unionens
lagstiftning och politik mot diskriminering inom området
europeiska struktur- och investeringsfonder.
G.2 Det finns administrativ kapacitet för
genomförandet och tillämpningen av unionens
lagstiftning och politik om jämställdhet inom området
europeiska struktur- och investeringsfonder.

SV

Kriterierna
är
uppfyllda:
ja/nej
Ja

Hänvisning

Förklaringar

bilaga
Se
bilaga Se
"Förhandsvillkor
"Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge".
Skåne-Blekinge".

3 - Åtgärderna omfattar: åtgärder för att garantera
strategisk planering för energieffektivitet i enlighet med
artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2012/27/EU.

Ja

bilaga
Se
bilaga Se
"Förhandsvillkor
"Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge".
Skåne-Blekinge".

4 - Åtgärderna omfattar: åtgärder i enlighet med artikel 13 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG om
effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster för
att se till att slutkonsumenterna förses med enskilda mätare
så långt det är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och
proportionerligt
i
förhållande
till
möjliga
energibesparingar.
1 - Det finns bestämmelser enligt medlemsstaternas
institutionella och rättsliga ramar för deltagande av organ
med ansvar för att främja lika behandling under
utarbetandet och genomförandet av programmen, bland
annat
genom
att
tillhandahålla
rådgivning
i
jämlikhetsfrågor inom ramen för verksamheter som stöds
av de europeiska struktur- och investeringsfonderna.
2 - Det finns bestämmelser för att utbilda personalen vid
myndigheter med ansvar för förvaltning och kontroll av
medel
från
de
europeiska
strukturoch
investeringsfonderna när det gäller unionens lagstiftning
och politik mot diskriminering.
1 - Det finns bestämmelser enligt medlemsstaternas
institutionella och rättsliga ramar för deltagande av
jämställdhetsorgan under utarbetandet och genomförandet
av programmen, bland annat genom att tillhandahålla

Ja

bilaga
Se
bilaga Se
"Förhandsvillkor
"Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge".
Skåne-Blekinge".

Ja

bilaga
Se
bilaga Se
"Förhandsvillkor
"Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge".
Skåne-Blekinge".

Ja

bilaga
Se
bilaga Se
"Förhandsvillkor
"Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge".
Skåne-Blekinge".

Ja

bilaga
Se
bilaga Se
"Förhandsvillkor
"Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge".
Skåne-Blekinge".

158

SV

Förhandsvillkor

Kriterier

Kriterierna
är
uppfyllda:
ja/nej

Hänvisning

Förklaringar

rådgivning i jämställdhetsfrågor inom ramen för
verksamheter som stöds av de europeiska struktur- och
investeringsfonderna.
G.2 Det finns administrativ kapacitet för
genomförandet och tillämpningen av unionens
lagstiftning och politik om jämställdhet inom området
europeiska struktur- och investeringsfonder.
G.3 Det finns administrativ kapacitet för
genomförandet och tillämpningen av Förenta nationernas
konvention om rättigheter för personer med
funktionshinder inom området europeiska struktur- och
investeringsfonder i enlighet med rådets beslut
2010/48/EG.
G.3 Det finns administrativ kapacitet för
genomförandet och tillämpningen av Förenta nationernas
konvention om rättigheter för personer med
funktionshinder inom området europeiska struktur- och
investeringsfonder i enlighet med rådets beslut
2010/48/EG.

G.3 Det finns administrativ kapacitet för
genomförandet och tillämpningen av Förenta nationernas
konvention om rättigheter för personer med
funktionshinder inom området europeiska struktur- och
investeringsfonder i enlighet med rådets beslut
2010/48/EG.

SV

2 - Det finns bestämmelser för att utbilda personalen vid
myndigheter med ansvar för förvaltning och kontroll av
medel
från
de
europeiska
strukturoch
investeringsfonderna när det gäller unionens lagstiftning
och politik för jämställdhet och integrering av ett
jämställdhetsperspektiv.
1 - Det finns bestämmelser enligt medlemsstaternas
institutionella och rättsliga ramar för samråd med och
deltagande av organ med ansvar för att skydda rättigheter
för personer med funktionsnedsättning eller organisationer
som representerar personer med funktionsnedsättning och
andra berörda intressenter under utarbetandet och
genomförandet av programmen.
2 - Det finns bestämmelser för att utbilda personalen vid
myndigheter med ansvar för förvaltning och kontroll av
medel
från
de
europeiska
strukturoch
investeringsfonderna när det gäller tillämplig lagstiftning
på unionsnivå och nationell nivå för personer med
funktionsnedsättning, inklusive tillgänglighet och praktisk
tillämpning av FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning enligt unionslagstiftning eller
nationell lagstiftning.
3 - Det finns bestämmelser för att garantera övervakning av
genomförandet av artikel 9 i FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning när det
gäller de europeiska struktur- och investeringsfonderna
under utarbetandet och genomförandet av programmen.
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Ja

bilaga
Se
bilaga Se
"Förhandsvillkor
"Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge".
Skåne-Blekinge".

Ja

bilaga
Se
bilaga Se
"Förhandsvillkor
"Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge".
Skåne-Blekinge".

Ja

bilaga
Se
bilaga Se
"Förhandsvillkor
"Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge".
Skåne-Blekinge".

Ja

bilaga
Se
bilaga Se
"Förhandsvillkor
"Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge".
Skåne-Blekinge".

SV

Förhandsvillkor

Kriterier

G.4 Befintliga bestämmelser för ett effektivt
genomförande av unionens lagstiftning om offentlig
upphandling inom området europeiska struktur- och
investeringsfonder.
G.4 Befintliga bestämmelser för ett effektivt
genomförande av unionens lagstiftning om offentlig
upphandling inom området europeiska struktur- och
investeringsfonder.
G.4 Befintliga bestämmelser för ett effektivt
genomförande av unionens lagstiftning om offentlig
upphandling inom området europeiska struktur- och
investeringsfonder.
G.4 Befintliga bestämmelser för ett effektivt
genomförande av unionens lagstiftning om offentlig
upphandling inom området europeiska struktur- och
investeringsfonder.
G.5 Det finns bestämmelser för ett effektivt
genomförande av unionens regler för statligt stöd inom
området europeiska struktur- och investeringsfonder.

1 - Det finns bestämmelser för en effektiv tillämpning av
unionens regler för offentlig upphandling genom lämpliga
mekanismer.

Kriterierna
är
uppfyllda:
ja/nej
Ja

Hänvisning

Förklaringar

bilaga
Se
bilaga Se
"Förhandsvillkor
"Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge".
Skåne-Blekinge".

2 - Det finns bestämmelser som säkerställer öppna
kontrakttilldelningsförfaranden.

Ja

bilaga
Se
bilaga Se
"Förhandsvillkor
"Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge".
Skåne-Blekinge".

3 - Det finns bestämmelser för utbildning om och spridning
av information till personal som arbetar med
genomförandet av ESI-fonderna.

Ja

bilaga
Se
bilaga Se
"Förhandsvillkor
"Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge".
Skåne-Blekinge".

4 - Det finns bestämmelser för att garantera administrativ
kapacitet för genomförandet och tillämpningen av
unionens regler för offentlig upphandling.

Ja

bilaga
Se
bilaga Se
"Förhandsvillkor
"Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge".
Skåne-Blekinge".

1 - Det finns bestämmelser som garanterar att
unionslagstiftningen om statligt stöd genomförs och
tillämpas verkningsfullt.

Ja

bilaga
Se
bilaga Se
"Förhandsvillkor
"Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge".
Skåne-Blekinge".

G.5 Det finns bestämmelser för ett effektivt
genomförande av unionens regler för statligt stöd inom
området europeiska struktur- och investeringsfonder.

2 - Det finns bestämmelser för utbildning om och spridning
av information till personal som arbetar med
genomförandet av ESI-fonderna.

Ja

bilaga
Se
bilaga Se
"Förhandsvillkor
"Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge".
Skåne-Blekinge".

G.5 Det finns bestämmelser för ett effektivt
genomförande av unionens regler för statligt stöd inom
området europeiska struktur- och investeringsfonder.

3 - Det finns bestämmelser för att garantera administrativ
kapacitet för genomförandet och tillämpningen av
unionens bestämmelser om EU:s regler för statligt stöd.

Ja

bilaga
Se
bilaga Se
"Förhandsvillkor
"Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge".
Skåne-Blekinge".

G.6 Det finns bestämmelser för ett effektivt
genomförande av EU:s miljölagstiftning när det gäller
miljökonsekvensbeskrivningar
och
strategiska
miljöbedömningar.

1 - Det finns bestämmelser för en effektiv tillämpning av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU
(miljökonsekvensbeskrivningar) och Europaparlamentets
och
rådets
direktiv
2001/42/EG
(strategiska
miljöbedömningar).

Ja

bilaga
Se
bilaga Se
"Förhandsvillkor
"Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge".
Skåne-Blekinge".
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Förhandsvillkor

Kriterier

G.6 Det finns bestämmelser för ett effektivt
genomförande av EU:s miljölagstiftning när det gäller
miljökonsekvensbeskrivningar
och
strategiska
miljöbedömningar.

2 - Det finns bestämmelser för utbildning om och spridning
av information till personal som arbetar med
genomförandet
av
direktiven
om
miljökonsekvensbeskrivningar
och
strategiska
miljöbedömningar.
3 - Det finns bestämmelser för att garantera tillräcklig
administrativ kapacitet.

G.6 Det finns bestämmelser för ett effektivt
genomförande av EU:s miljölagstiftning när det gäller
miljökonsekvensbeskrivningar
och
strategiska
miljöbedömningar.
G.7 - Det finns ett statistiksystem som räcker till för
utvärderingar av programmens effektivitet och
genomslag. Det finns ett system av resultatindikatorer för
att välja ut de åtgärder som mest effektivt bidrar till de
önskade resultaten, att mäta framstegen mot resultaten
och bedöma genomslaget.
G.7 - Det finns ett statistiksystem som räcker till för
utvärderingar av programmens effektivitet och
genomslag. Det finns ett system av resultatindikatorer för
att välja ut de åtgärder som mest effektivt bidrar till de
önskade resultaten, att mäta framstegen mot resultaten
och bedöma genomslaget.
G.7 - Det finns ett statistiksystem som räcker till för
utvärderingar av programmens effektivitet och
genomslag. Det finns ett system av resultatindikatorer för
att välja ut de åtgärder som mest effektivt bidrar till de
önskade resultaten, att mäta framstegen mot resultaten
och bedöma genomslaget.
G.7 - Det finns ett statistiksystem som räcker till för
utvärderingar av programmens effektivitet och
genomslag. Det finns ett system av resultatindikatorer för
att välja ut de åtgärder som mest effektivt bidrar till de
önskade resultaten, att mäta framstegen mot resultaten
och bedöma genomslaget.

SV

Kriterierna
är
uppfyllda:
ja/nej
Ja

Hänvisning

Förklaringar

bilaga
Se
bilaga Se
"Förhandsvillkor
"Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge".
Skåne-Blekinge".

Ja

bilaga
Se
bilaga Se
"Förhandsvillkor
"Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge".
Skåne-Blekinge".

1 - Det finns bestämmelser för insamling och
sammanställning av statistiska data i rätt tid som innehåller
följande: identifiering av källor och mekanismer som
säkerställer statistisk validering.

Ja

bilaga
Se
bilaga Se
"Förhandsvillkor
"Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge".
Skåne-Blekinge".

2 - Det finns bestämmelser för insamling och
sammanställning av statistiska data i rätt tid som innehåller
följande: system för offentliggörande av och allmän
tillgång till sammanställd data.

Ja

bilaga
Se
bilaga Se
"Förhandsvillkor
"Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge".
Skåne-Blekinge".

3 - Ett verkningsfullt system med resultatindikatorer vilket
omfattar val av resultatindikatorer för varje program som
ger information om motiveringen till valet av de politiska
åtgärder som finansieras av programmet.

Ja

bilaga
Se
bilaga Se
"Förhandsvillkor
"Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge".
Skåne-Blekinge".

4 - Ett verkningsfullt system med resultatindikatorer vilket
omfattar fastställande av mål för dessa indikatorer.

Ja

bilaga
Se
bilaga Se
"Förhandsvillkor
"Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge".
Skåne-Blekinge".

161

SV

Förhandsvillkor

Kriterier

G.7 - Det finns ett statistiksystem som räcker till för
utvärderingar av programmens effektivitet och
genomslag. Det finns ett system av resultatindikatorer för
att välja ut de åtgärder som mest effektivt bidrar till de
önskade resultaten, att mäta framstegen mot resultaten
och bedöma genomslaget.
G.7 - Det finns ett statistiksystem som räcker till för
utvärderingar av programmens effektivitet och
genomslag. Det finns ett system av resultatindikatorer för
att välja ut de åtgärder som mest effektivt bidrar till de
önskade resultaten, att mäta framstegen mot resultaten
och bedöma genomslaget.

5 - Ett effektivt system med resultatindikatorer vilket
omfattar indikatorer som uppfyller kraven på tillförlitlighet
och statistisk validering för varje indikator, tydlighet vid
normativ tolkning, anpassning till politiken, aktualitet och
insamling av data i rätt tid.
6 - Garantier för att man i all verksamhet som finansieras
av programmet använder sig av ett verkningsfullt system
av indikatorer.

Kriterierna
är
uppfyllda:
ja/nej
Ja

Ja

Hänvisning

Förklaringar

bilaga
Se
bilaga Se
"Förhandsvillkor
"Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge".
Skåne-Blekinge".

bilaga
Se
bilaga Se
"Förhandsvillkor
"Förhandsvillkor
Skåne-Blekinge".
Skåne-Blekinge".

9.2 Beskrivning av åtgärder för att uppfylla förhandsvillkoren, ansvariga organ och tidsplan
Tabell 25: Åtgärder för att uppfylla tillämpliga förhandsvillkor
Allmänt förhandsvillkor

Ej uppfyllda kriterier

Åtgärder som ska vidtas

Tidsgräns (datum)

Ansvariga organ

Tabell 26: Åtgärder för att uppfylla tillämpliga tematiska förhandsvillkor
Tematiskt förhandsvillkor

Ej uppfyllda kriterier

Åtgärder som ska vidtas

T.04.1 - Åtgärder har vidtagits för att
främja kostnadseffektiva förbättringar av
slutanvändning
av
energi
samt
kostnadseffektiva
investeringar
i
energieffektivitet vid anläggning eller
renovering av byggnader.

1 - Åtgärderna omfattar: åtgärder för att
införa minimikrav avseende byggnaders
energieffektivitet i enlighet med
artiklarna
3,
4
och
5
i
Europaparlamentets och rådets direktiv
2010/31/EU.

I svaret på formell underrättelse om genomförandet av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj
2010 om byggnaders energiprestanda (ärendenr 2013/2134)
angavs att Boverket ska besluta om en förtydligande formel i BFS
2011:6, avsnitt 9. Förslaget till förtydligande hanteras för
närvarande inom Boverkets pågående process för revidering av
BFS 2011:6 och beräknas träda i kraft 1 februari 2015.
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Tidsgräns
(datum)
2015-feb01

Ansvariga
organ
Boverket

SV

10.
MINSKNING
AV
DEN
ADMINISTRATIVA
BÖRDAN
FÖR
STÖDMOTTAGARNA
Sammanfattning av bedömningen av den administrativa bördan för stödmottagarna och,
vid behov, planerade åtgärder tillsammans med en preliminär tidsram för att minska den
administrativa bördan.
Att ansöka om, bedriva, redovisa och avsluta ett projekt med finansiering från ett
strukturfondsprogram inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden kräver
god administrativ kompetens och kapacitet. Den administrativa bördan av att bedriva ett
projekt upplevs olika av olika stödmottagare, något som kan förklaras av faktorer som de
egna administrativa rutinerna, tidigare erfarenheter av strukturfondsprojekt, projektets
inriktning och komplexitet etc.
I dialoger med stödmottagare och genom utförda enkätundersökningar kan Tillväxtverket
(förvaltande myndighet) konstatera att stödmottagarna generellt anser att den
administrativa bördan i att bedriva ett strukturfondsprojekt är stor.
Riksrevisionen har granskat i vilken utsträckning de förvaltande myndigheterna för
regionalfondsprogrammen och socialfondsprogrammet utnyttjat de möjligheter till
förenkling som erbjudits under programperioden 2007-2013. I sin rapport ”Mer att
förenkla! Administration i strukturfondsprojekt” (RiR 2012:22) konstaterar
Riksrevisionen att stödmottagarna ofta anser att de administrativa kraven försvårar
genomförandet av projekten genom at de tar fokus från kärnverksamheten och gör det
svårt att arbeta med innovativa idéer och metoder.
Tillväxtverket inledde under hösten 2012 ett samarbete med Svenska ESF-rådet
(förvaltande myndighet för det nationella socialfondprogrammet) för att ta till vara de
möjligheter som förslaget till strukturfondsförordning för programperioden 2014-2020
ger vad gäller förenklad projektadministration för stödmottagare. I februari 2013
breddades samarbetet kring förenklingsåtgärderna genom att Statens Jordbruksverk, som
är förvaltande myndighet för europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och
Europeiska havs och fiskerifonden, kom med i arbetet. De områden där samarbete mellan
fonderna i syfte att minska den administrativa bördan för stödmottagare har påbörjats är
främst kring lönekostnader och indirekta kostnader.
Inför programperioden 2014-2020 har Tillväxtverket arbetat aktivt med att se över
samtliga steg i förvaltning och genomförande av programmen. Ärendeprocessen som
innehåller allt ifrån information om programmen och dess innehåll till
ansökningsförfarande, beviljande av projekt, projektredovisning, uppföljning och till slut
avslut av projekt, är en viktig del i denna översyn. Utgångspunkten för arbetet har varit
erfarenheter som framkommit i det egna arbetet men också erfarenheter som framkommit
genom utvärdering och följeforskning samt genom olika revisionsinsatser. Arbetet har
bland annat resulterat i följande:
Tydligare och mer lättillgänglig information still stödmottagare
En ny och förbättrad elektronisk ansökan ”Min Ansökan”
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Förenklade interna arbetsprocesser
Enklare redovisning för stödmottagarna
Indikativ tidsplan
Åtgärd

Beräknat slutdatum

Tydlig och lättillgänglig information till stödmottagare

Januari 2014

En ny och förbättrad elektronisk ansökan ”Min Ansökan”

Februari 2014

Förenklade arbetsprocesser

Programstart/hösten 2014

Enklare redovisning för stödmottagarna
2014
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11. ÖVERGRIPANDE PRINCIPER
11.1 Hållbar utveckling
En beskrivning av de särskilda åtgärderna för att ta hänsyn till miljöskyddskrav,
resurseffektivitet, begränsning av och anpassning till klimatförändringar, motståndskraft
mot katastrofer samt riskförebyggande och riskhantering, vid urvalet av insatser.
Bättre miljö
Hållbar utveckling betyder att den nuvarande generationens behov uppfylls utan att de
kommande generationernas förmåga att tillgodose sina behov äventyras. Det är en
övergripande målsättning för EU och som genomsyrar all unionens politik och
verksamhet.
Bättre miljö, jämställdhet samt likabehandling och icke-diskriminering, de tre
horisontella kriterierna, är drivkrafter för hållbar tillväxt genom att de sätter fokus på
smarta, inkluderande och hållbara lösningar som kan öka innovationsförmågan och
minska resurs- och energiförbrukningen. Inom ramen för genomförandet av programmet
ska de horisontella kriterierna användas som verktyg för att förbättra och effektivisera
arbetet.
Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och kräver såväl regionala,
nationella som globala lösningar för att minska ytterligare klimatpåverkan och för att
anpassa samhället till ett förändrat klimat. Inom näringslivet krävs såväl strukturella
förändringar som ökad resurseffektivitet, dvs. minskad användning av energi, råvaror och
ekosystemresurser. Det är regeringens övertygelse att klimat-, miljö- och
energiutmaningarna utgör en möjlighet för teknik-, varu- och tjänsteutveckling i alla
branscher. Affärsmöjligheter skapas för svenska företag i och med den växande globala
efterfrågan på hållbara och resurseffektiva varor och tjänster.
Målet för miljöpolitiken är att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de
stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför
Sveriges gränser. Regioner och kommuner har ett stort ansvar för att aktivt bidra till det
s.k. miljömålssystemet och att miljökvalitetsmålen uppfylls.
Omställningen till en grön ekonomi innebär utveckling av hållbara varor, tjänster och
produktionssystem, och kan därigenom minska miljöpåverkan regionalt, nationellt och
globalt. Omställningen kan även bidra till en miljödriven näringslivsutveckling i alla
branscher och därmed ökat företagande, exportmöjligheter och sysselsättning i både
stads- och landsbygdsregioner. Det är därför viktigt att främja utvecklingen av små och
medelstora företag som vill ställa om till ett hållbart företagande och även ser det som en
konkurrensfördel.
Utvärderingar visar på behov av att operationalisera de horisontella kriterierna till
konkreta aktiviteter och mål (kopplade till regionala utmaningar) i projekten inom
programmet, så att de inte reduceras till att bli något som läggs till i efterhand.
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Kunskap om hur de tre horisontella kriterierna ska integreras i framtagande, mål och
genomförande av projekt är central. Kriterierna ska användas som hävstänger för att nå
bättre resultat i projekten, dvs. öka möjligheten att lösa de regionala problem som
projekten aviserar och bidra till hållbar tillväxt. Samtliga projekt inom ramen för
programmet ska beakta samtliga horisontella kriterier. Förvaltande myndighet ska bistå i
detta arbete.
Klassificeringskriterier
Ett gemensamt verktyg för alla regionala strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt
och sysselsättning är klassificeringskriterierna. Dessa säkerställer att samtliga
horisontella kriterier beaktas i samtliga projekt, samtidigt som de bidrar till att
information lagras om projekten som i ett senare skede underlättar uppföljning och
utvärdering. De horisontella klassificeringskriterierna kan också användas som ett
verktyg i dialogen med de som ansöker om stöd samt de som beviljats stöd.
Klassificeringen görs vid beredningen av varje projektansökan. För att konkretisera
klassificeringskriterierna avseendeen bättre miljö ska det prövas om miljökvalitetsmålen
kan användas i bedömningen. De horisontella kriterierna följs sedan upp löpande under
projekttiden.
Bättre miljö
Miljö används aktivt som verktyg för att uppnå projektets mål och resultat
Projektet uppfyller samtliga nedanstående punkter:
I bakgrunds- och projektbeskrivningen finns en redogörelse för hur miljö används som
verktyg/medel för att nå projektets syfte och mål
Aktiviteter och kostnader visar tydligt hur miljö ska användas som verktyg i
genomförandet
I uppföljningen planerar projektägaren att visa hur miljö använts som verktyg för att nå
projektets målsättningar samt visa vilka resultat som har uppnåtts

Miljö används delvis som verktyg för att uppnå projektets mål och resultat
Projektet uppfyller två av nedanstående punkter:
I bakgrunds- och projektbeskrivningen finns en redogörelse för hur miljö används som
verktyg/medel för att nå projektets syfte och mål
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Aktiviteter och kostnader visar tydligt hur miljö ska användas som verktyg i
genomförandet
I uppföljningen planerar projektägaren att visa hur miljö använts som verktyg för att nå
projektets målsättningar samt visa vilka resultat som har uppnåtts

Miljö används inte som ett verktyg för att uppnå projektets mål och resultat
Projektet uppfyller ingen av nedanstående punkter:
I bakgrunds- och projektbeskrivningen finns en redogörelse för hur miljö används som
verktyg/medel för att nå projektets syfte och mål
Aktiviteter och kostnader visar tydligt hur miljö ska användas som verktyg i
genomförandet
I uppföljningen planerar projektägaren att visa hur miljö använts som verktyg för att nå
projektets målsättningar samt visa vilka resultat som har uppnåtts
I programmet framgår under Kapitel 1 en beskrivning av betydelsen av dessa aspekter i
analysen av regionen. Under Kapitel 2 beskrivs inom respektive insatsområde hur dessa
aspekter ska inkluderas i insatserna. Frågan beskrivs således integrerat i programmet.
11.2 Lika möjligheter och icke-diskriminering
En beskrivning av de särskilda åtgärderna för att främja lika möjligheter och förhindra
diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse,
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning i samband med förberedelsen,
utarbetandet och genomförandet av det operativa programmet, särskilt när det gäller
tillgång till finansiering, med hänsyn till behoven hos olika målgrupper som riskerar att
drabbas av sådan diskriminering, särskilt kraven på att säkerställa tillgängligheten för
personer med funktionsnedsättning.
Icke-diskriminering innebär att se människors olikheter som en tillgång, ett verktyg som
effektiviserar arbetet för en hållbar tillväxt. Målet för integrationspolitiken är lika
rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. En
inkluderande regional tillväxt innebär att regionens invånare – oavsett kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, könsöverskridande
identitet eller uttryck, sexuell läggning eller ålder – har samma förutsättningar att nå
inflytande och få tillgång till tillväxtresurser, dvs. kan medverka och bidra på lika villkor
i det regionala tillväxtarbetet.
För att öka konkurrenskraften tjänar regioner på att ta till vara hela befolkningens
innovationsförmåga och entreprenörskap. Statistik visar att utrikes födda i högre
utsträckning startar och driver företag, har högre omsättning i företagen och anställer fler
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än inrikes födda företagare gör. Utrikes födda kan också bidra till näringslivets
internationalisering genom kontakter, språkkunskaper och kännedom om
affärsmöjligheter i sina ursprungsländer.
Företag och organisationer som vill öka sin innovationsförmåga tjänar också på att
rekrytera bredare och skapa en mindre homogen personalstyrka. Regionalt arbete för
rättvis rekrytering, inklusive att lyfta fram arbetsgivare som aktivt arbetar utifrån ett ickediskrimineringsperspektiv som ambassadörer, är betydelsefullt. Att synliggöra och
utveckla kompetens hos invånare med utländsk bakgrund och därigenom förbättra
matchningen på arbetsmarknaden och sänka trösklarna in är också viktigt. Unga i
utanförskap är en central målgrupp.
Ett aktivt regionalt arbete för integration och icke-diskriminering kan dessutom bidra till
hållbar tillväxt genom att öka inflyttningen av utrikes födda med efterfrågad kompetens.
Utvärderingar visar på behov av att operationalisera de horisontella kriterierna till
konkreta aktiviteter och mål (kopplade till regionala utmaningar) i projekten inom
programmet, så att de inte reduceras till att bli något som läggs till i efterhand.
Kunskap om hur de tre horisontella kriterierna ska integreras i framtagande, mål och
genomförande av projekt är central. Kriterierna ska användas som hävstänger för att nå
bättre resultat i projekten, dvs. öka möjligheten att lösa de regionala problem som
projekten aviserar och bidra till hållbar tillväxt. Samtliga projekt inom ramen för
programmet ska beakta samtliga horisontella kriterier. Förvaltande myndighet ska bistå i
detta arbete.
Klassificeringskriterier
Ett gemensamt verktyg för alla regionala strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt
och sysselsättning är klassificeringskriterierna. Dessa säkerställer att samtliga
horisontella kriterier beaktas i samtliga projekt, samtidigt som de bidrar till att
information lagras om projekten som i ett senare skede underlättar uppföljning och
utvärdering. De horisontella klassificeringskriterierna kan också användas som ett
verktyg i dialogen med de som ansöker om stöd samt de som beviljats stöd.
Klassificeringen görs vid beredningen av varje projektansökan. De horisontella
kriterierna följs sedan upp löpande under projekttiden.
Likabehandling och icke-diskriminering
Likabehandling och icke-diskriminering används aktivt som verktyg för att uppnå
projektets mål och resultat.
Projektet uppfyller samtliga nedanstående punkter:
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I projektets bakgrunds- och projektbeskrivning finns en redogörelse för hur
likabehandling och icke-diskriminering används som verktyg/medel för att nå projektets
syfte och mål.
Projektets aktiviteter och kostnader visar tydligt hur likabehandling och ickediskriminering ska användas som verktyg i genomförandet.
I uppföljningen av projektet planerar projektägaren att visa hur likabehandling och ickediskriminering använts som verktyg för att nå projektets målsättningar samt visa vilka
resultat som har uppnåtts.

Likabehandling och icke-diskriminering används aktivt som verktyg för att uppnå
projektets mål och resultat.
Projektet uppfyller två av nedanstående punkter:
I projektets bakgrunds- och projektbeskrivning finns en redogörelse för hur
likabehandling och icke-diskriminering används som verktyg/medel för att nå projektets
syfte och mål.
Projektets aktiviteter och kostnader visar tydligt hur likabehandling och ickediskriminering ska användas som verktyg i genomförandet.
I uppföljningen av projektet planerar projektägaren att visa hur likabehandling och ickediskriminering använts som verktyg för att nå projektets målsättningar samt visa vilka
resultat som har uppnåtts.

Likabehandling och icke-diskriminering används aktivt som verktyg för att uppnå
projektets mål och resultat.
Projektet uppfyller ingen av nedanstående punkter:
I projektets bakgrunds- och projektbeskrivning finns en redogörelse för hur
likabehandling och icke-diskriminering används som verktyg/medel för att nå projektets
syfte och mål.
Projektets aktiviteter och kostnader visar tydligt hur likabehandling och ickediskriminering ska användas som verktyg i genomförandet.
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I uppföljningen av projektet planerar projektägaren att visa hur likabehandling och ickediskriminering använts som verktyg för att nå projektets målsättningar samt visa vilka
resultat som har uppnåtts.
I programmet framgår under Kapitel 1 en beskrivning av betydelsen av dessa aspekter i
analysen av regionen. Under Kapitel 2 beskrivs inom respektive insatsområde hur dessa
aspekter ska inkluderas i insatserna. Frågan beskrivs således integrerat i programmet.
11.3 Jämställdhet mellan män och kvinnor
En beskrivning av hur det operativa programmet bidrar till att främja jämställdhet och,
när så är lämpligt, bestämmelser för att säkerställa att jämställdhetsperspektivet
integreras både på program- och insatsnivå.
Jämställdhet mellan kvinnor män
Jämställdhet, likabehandling och ickediskriminering samt bättre miljö, de tre horisontella
kriterierna, är drivkrafter för hållbar tillväxt genom att de sätter fokus på smarta,
inkluderande och hållbara lösningar som kan öka innovationsförmågan, maximera
utnyttjandet av kompetens, humankapital och entreprenörskap och minska resurs- och
energiförbrukningen. Inom ramen för genomförandet av programmet ska de horisontella
kriterierna användas som verktyg för att effektivisera arbetet för en hållbar tillväxt.
Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma
samhället och sina egna liv. D.v.s. ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva
medborgare, delta i beslutsfattande, utbildning och betalt arbete och ta samma ansvar för
hemarbetet.
När kvinnor och män delar makt och inflytande i alla delar av samhällslivet får vi ett mer
rättvist och demokratiskt samhälle.
Jämställd regional tillväxt innebär att kvinnor och män har samma förutsättningar att nå
inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till tillväxtresurser. Att välja
jämställdhet i planering och genomförande av de regionala strukturfondsprogrammen
handlar primärt om att använda jämställdhet som ett medel för att uppnå hållbar tillväxt.
Några huvudskäl till varför ökad jämställdhet kan leda till hållbar tillväxt är att:
Humankapitalet används effektivare om arbetsmarknaden är jämställd och mindre
könssegregerad. Detta innebär bland annat att både kvinnors och mäns kunskap,
kompetens och entreprenörskap utnyttjas optimalt, vi får fler företag och bättre
matchning.
Ökad jämställdhet i regionens styrning och utveckling ökar det sociala kapitalet och
delaktigheten vilket kan bidra till hållbar tillväxt genom att attrahera inflyttning och
motverka utflyttning. Något som också är centralt för arbetsmarknadens
kompetensförsörjning.
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Jämställdhet förbättrar företags och organisationers innovationsförmåga, bland annat
genom att arbetet blir effektivare om både kvinnor och män deltar i ledning, planering
och genomförande.

Utvärderingar visar på behov av att operationalisera de horisontella kriterierna till
konkreta aktiviteter och mål (kopplade till regionala utmaningar) i projekten inom
programmet, så att de inte reduceras till att bli något som läggs till i efterhand.
Kunskap om hur de tre horisontella kriterierna ska integreras i framtagande, mål och
genomförande av projekt är central. Kriterierna ska användas som hävstänger för att nå
bättre resultat i projekten, dvs. öka möjligheten att lösa de regionala problem som
projekten aviserar och bidra till hållbar tillväxt. Samtliga projekt inom ramen för
programmet ska beakta samtliga horisontella kriterier. Förvaltande myndighet ska bistå i
detta arbete.
Klassificeringskriterier
Ett gemensamt verktyg för alla regionala strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt
och sysselsättning är klassificeringskriterierna. Dessa säkerställer att samtliga
horisontella kriterier beaktas i samtliga projekt, samtidigt som de bidrar till att
information lagras om projekten som i ett senare skede underlättar uppföljning och
utvärdering. De horisontella klassificeringskriterierna kan också användas som ett
verktyg i dialogen med de som ansöker om stöd samt de som beviljats stöd.
Klassificeringen görs vid beredningen av varje projektansökan. De horisontella
kriterierna följs sedan upp löpande under projekttiden.
Jämställdhet mellan kvinnor och män
Jämställdhet används aktivt som verktyg för att uppnå projektets mål och resultat.
Projektet uppfyller samtliga nedanstående punkter:
I projektets bakgrunds- och projektbeskrivning finns en redogörelse för hur jämställdhet
används som verktyg/medel för att nå projektets syfte och mål
Projektets aktiviteter och kostnader visar tydligt hur jämställdhet ska användas som
verktyg i genomförandet.
I uppföljningen av projektet planerar projektägaren att visa hur jämställdhet använts som
verktyg för att nå projektets målsättningar samt visa vilka resultat som har uppnåtts.
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Jämställdhet används delvis som verktyg för att uppnå projektets mål och resultat
Projektet uppfyller två av nedanstående punkter:
I projektets bakgrunds- och projektbeskrivning finns en redogörelse för hur jämställdhet
används som verktyg/medel för att nå projektets syfte och mål
Projektets aktiviteter och kostnader visar tydligt hur jämställdhet ska användas som
verktyg i genomförandet.
I uppföljningen av projektet planerar projektägaren att visa hur jämställdhet använts som
verktyg för att nå projektets målsättningar samt visa vilka resultat som har uppnåtts.

Jämställdhet används inte som ett verktyg för att uppnå projektets mål och resultat
Projektet uppfyller ingen av nedanstående punkter:
I projektets bakgrunds- och projektbeskrivning finns en redogörelse för hur jämställdhet
används som verktyg/medel för att nå projektets syfte och mål
Projektets aktiviteter och kostnader visar tydligt hur jämställdhet ska användas som
verktyg i genomförandet.
I uppföljningen av projektet planerar projektägaren att visa hur jämställdhet använts som
verktyg för att nå projektets målsättningar samt visa vilka resultat som har uppnåtts.

I programmet framgår under Kapitel 1 en beskrivning av betydelsen av dessa aspekter i
analysen av regionen. Under Kapitel 2 beskrivs inom respektive insatsområde hur dessa
aspekter ska inkluderas i insatserna. Frågan beskrivs således integrerat i programmet.
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12. SEPARATA DELAR
12.1 Större projekt som ska genomföras under programperioden
Tabell 27: Förteckning över större projekt
Projekt
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Planerat datum för anmälan/inlämnande (år, kvartal)

Planerat startdatum för genomförande (år, kvartal)
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Planerat slutdatum (år, kvartal)

Insatsområden – Investeringsprioriteringar
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12.2 Resultatram för det operativa programmet
Tabell 28: Resultatram per fond och regionkategori (sammanfattande tabell)
Milstolpe för 2018
Insatsområde

Om lämpligt,
mätenhet

Indikator eller viktigaste genomförandesteg

Slutmål (2023)

Fond

Regionkategori

1 - Smart tillväxt - innovation

Eruf

Mer utvecklade

020 - Utgifter

Euro

6 061 069

2 - Smart tillväxt - små och medelstora
företag
3 - Hållbar tillväxt - koldioxidsnål ekonomi

Eruf

Mer utvecklade

020 - Utgifter

Euro

13 180 078

Eruf

Mer utvecklade

020 - Utgifter

Euro

2572361

4 - Inkluderande tillväxt - bredband

Eruf

Mer utvecklade

020 - Utgifter

Euro

3 303 564

5 - Hållbar stads- och samhällsutveckling

Eruf

Mer utvecklade

020 - Utgifter

Euro

6 590 039

4 - Inkluderande tillväxt - bredband

Eruf

Mer utvecklade

21 - Organisationer som får stöd

Antal

525

18 946 362,0
0
1 811,00

5 - Hållbar stads- och samhällsutveckling

Eruf

Mer utvecklade

19 - Antal samarbetande organisationer från olika samhällsektorer

Antal

5

23,00

2 - Smart tillväxt - små och medelstora
företag
3 - Hållbar tillväxt - koldioxidsnål ekonomi

Eruf

Mer utvecklade

CO01 - Produktiv investering: Antal företag som får stöd

Företag

759

3 349,00

Eruf

Mer utvecklade

CO01 - Produktiv investering: Antal företag som får stöd

Företag

40

234,00

1 - Smart tillväxt - innovation

Eruf

Mer utvecklade

Företag

138

515,00

3 - Hållbar tillväxt - koldioxidsnål ekonomi

Eruf

Mer utvecklade

CO26 Forskning, innovation: Antal företag som samarbetar
forskningsinstitutioner
CO31 - Energieffektivitet: Antal hushåll med förbättrad energiförbrukningsklass

Hushåll

640

2 760,00

med

Män

Kvinnor

Totalt

Män

Kvinnor

Totalt
18 939 482,0
0
52 252 012,0
0
15 788 634,0
0
9 495 006,00

12.3 Relevanta partner som deltar i utarbetandet av programmet
Framskrivande partnerskap (Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge)
Region Skåne, Region Blekinge, Kommunförbundet Skåne, SKL, LRF, TCO, LO, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Blekinge län, Arbetsförmedlingen,
Coompanion.
Operativ programmeringsgrupp
Region Skåne, Region Blekinge, Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet, Länsstyrelsen i Skåne län, Kommunförbundet Skåne, Malmö stad
Arbetsgrupper, befintliga arenor för dialog, större workshops samt remissförfarande
(Befintliga arenor för dialog - Forsknings- och innovationsrådet i Skåne, Sounding Board Innovation Skåne, Nätverk klusterVD Skåne, Klusterchefsgrupp
Blekinge, Plattform befintligt näringsliv, Kommunernas näringslivschefer Skåne, Näringslivschefsgruppen Blekinge, KKN-nätverket Skåne, Tillväxtforum
Blekinge, Kompetenssamverkan Skåne, Kompetensrådet Blekinge, Klimatsamverkan Skåne, Klimatsamverkan Blekinge, Hållbarhetsforum Blekinge)
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Regioner, kommuner, landsting Region Skåne, Region Blekinge, kommunerna i Skåne-Blekinge, Kommunförbundet Skåne, SKL, Energikontoret Skåne,
Energikontor Sydost, Landstinget Blekinge, EU-kontor Skåne Nordost, Blekinge EU-nätverk, SkåNet AB, Skåne European Office
Universitet/Högskolor Lunds universitet inkl LTH, Malmö Högskola, Högskolan Kristianstad, Blekinge Tekniska Högskola, Lärosäten Syd
Klusterorganisationer Skånes livsmedelsakademi, Mobile Heights, Media Evolution, Sustainable Business Hub, Packbridge, Training regions, Telecom City,
Baltic Maritime Science Park, privata representanter för klusterorganisationerna
Företagarorganisationer Svenskt Näringsliv, Sydsvenska Handelskammaren, Företagarna Syd, LRF Skåne, LRF Sydost, Teknikföretagen,
branschorganisationer
Aktörssystemet ALMI Skåne, ALMI Blekinge, Innovationsbron/ALMI, Connect, Business Sweden, IUC Skåne, IUC Olofström, Coompanion, Uppstart Malmö,
Invest in Skåne, SP, SIK AB, Tillväxt Malmö, Teknopol, Teknoseed, Nyföretagarcentrum (Kristianstad, Öresund), Centrum för publikt entreprenörskap,
Folkuniversitetet, Teknikcollege Skåne, Produktionslyftet, Herbert Felixinstitutet, Sydsvensk Entreprenörsfond, Netport.Karlshamn, Tech Network, Jobb till
1000 Olofström, CEFUR, Resurscentrum för kvinnor, Malmö Citysamverkan
Inkubatorer Marint Centrum, The Creative Plot, Think, Valhall Science Village, Ideon, Ideon Innovation, Minc, Medeon, Krinova, Drivhuset, Futurum, FINK,
SLU Innovation, Venture Lab, Kela, LINC, Blekinge Business Incubator
Idéburna sektorn Nätverket för social ekonomi i Skåne, Leaderområdena, Sensus studieförbund, Internationella kvinnoföreningen i Malmö, Hela Sverige ska
leva, Winnet Skåne
Statliga myndigheter Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet, Vinnova, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Blekinge län, Arbetsförmedlingen, Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap, Myndigheten för yrkeshögskolan, Arbetsförmedlingen, Energimyndigheten, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Post- och
telestyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Skogsstyrelsen, Skolverket, Kulturrådet, Trafikverket, Försäkringskassan
Fackliga organisationer (huvudsakligen baserat på medverkan i de regionala kompetensplattformarna) Unionen, SACO (Lärarnas Riksförbund,
Naturvetarna), LO (LO-sektionerna, Byggnads, Svenska Elektrikerförbundet, Fastighets, GS, Handels, Hotell och Restaurangfacket, IF Metall, Kommunal,
Livs, Svenska Musiker, Målare, Pappers, SEKO, Transport), Vårdförbundet
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DOKUMENT
Dokumenttitel

Dokumenttyp

Dokumentdatum

Lokal referens

Kommissionens referens

Filer

Skickat den

Skickat av

Inlämnade bilagor enligt kommissionens genomförandeförordning, med beskrivning av programmets modell
Dokumenttitel
Förhandsutvärdering av förslag till
regionalfondsprogram
Programme Snapshot of data before send
2014SE16RFOP001 8.0

SV

Dokumenttyp
Rapport från
förhandsutvärderingen
Ögonblicksbild av data innan
du skickar

Programversion

Dokumentdatum

1.1

2014-feb-26

Kommissionens
referens
Ares(2014)3952515

8.0

2020-dec-21

Ares(2020)7816232
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Lokal
referens

Filer
Förhandsutvärdering av förslag till
regionalfondsprogram
Programme Snapshot of data before send
2014SE16RFOP001 8.0 sv

Skickat
den
2014-nov26
2020-dec21

Skickat
av
nolofann
n002lmtz

SV

SENASTE VALIDERINGSRESULTAT
Allvarlighetsgrad

Kod

Info
Varning

Meddelande
Programversionen har validerats.

Varning

2.18.6 Minst en indikator måste anges i de relevanta indikatortabellerna. Insatsområde "6", särskilt mål "1", tabell 12
2.20 Minst en registrering måste anges i tabell 22.

Varning

2.88

SV

In Table 18a, the Union Support (A) (9 473 181,00) for priority "5", fund "Eruf", category of region "Mer utvecklade" should not decrease by more than 8% (823 754,88) compared to the value (10 296 936,00)
existing in the last adopted programme version (6.0) existing at 01.02.2020.
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