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Ett samlat utvecklingsansvar 
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I Region Jönköpings län finns flera aktörer som jobbar med 

utveckling i olika former, bland annat kommuner, 

organisationer och lärosäten. 

 

Regionen har ett övergripande utvecklingsansvar. Ett av våra 

verktyg för att skapa tillväxt och utveckling sker genom 

finansiering av olika typer av projekt. Dessa skall bidra till 

regionens övergripande mål för näringslivsutveckling och 

social utveckling. 
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Regionen hanterar närmre 50 miljoner kronor om året i projekt- 

medel som organisationer kan söka. Projekten skall ha ett regionalt 

mervärde och koppla till vår regionala utvecklingsstrategi. 

 

Därtill skall projekten bidra till EUs strategi för Europa 2020.  

 



Prioriteringar från staten (1:1 medel) 
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• Innovation och företagande 

 

• Attraktiva miljöer 

 

• Kompetensförsörjning 

 

• Internationellt och gränsöverskridande arbete 
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Regionala utvecklingsmedel 

Arbetsmarknad /
Näringsliv 14,5

Forskning &
utbildning 5

Attraktivitet 5

Trafik och
infrastruktur 3
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Generella principer för samtliga stödformer; 
I huvudsak prioriteras projekt som (utan inbördes ordning):  

  

- följer prioriteringarna i RUS samt särskilt beslutade strategier och program stimulerar till nytänkande 

och utveckling 

 

- är strategiska och med en tillväxtinriktning 

 

- har ett regionalt mervärde 

 

- har ett tydligt fokus på hållbar tillväxt 

 

- bidrar till regional tillväxt och en god livskvalitet i regionen genom att höja länets attraktionskraft 

 

- omfattar fler än en kommun och är medfinansierade av berörda kommuner 

 

- har en tydlig strategi för uppföljning och utvärdering (lärande) 

 

- har en långsiktig ambition och strategi som sträcker sig utöver projektperioden 

 



Principer för projektbeslut (exkl. företagsstöd, kommersiell 

service) 
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Utöver de generella urvalskriterierna, beaktas följande: 

 

- Region Jönköpings län är i regel en av flera finansiärer till ett projekt och medfinansierar 

vanligtvis projekt med upp till 50 procent av den totala stödberättigade kostnaden. 

  

-Stödberättigade kostnader är egen personal, externa tjänster, lokalkostnader, övriga samt 

indirekta kostnader. 

 

- Investeringskostnader är inte stödberättigade. Exempel på sådana kostnader kan vara 

byggnationer samt vägbyggen. 

 

- Ordinarie verksamhet är inte stödberättigat. 

 

- Regionala utvecklingsmedel kan inte finansiera underskott i projekt. 

 



Affärsutvecklingscheckar är en möjlighet för små företag att 

söka stöd inför internationalisering eller produktutveckling.  
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Finansieringsportalen.se 

ger information om olika former av 

finansiellt stöd för företag! 



Samfinansiering av goda idéer! 
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De medel vi hanterar är statliga medel, sk 1:1 medel (ca 24 miljoner per år), Regionala 

utvecklingsmedel (27,5 miljoner per år). Därtill kan vi växla upp våra medel med stöd av 

strukturfonderna. För att så skall kunna ske måste projektägare först söka medel hos oss 

och därefter söka medel från Europeiska Social Fonden (ESF) eller Europeiska Regionala 

Utvecklings Fonden (ERUF) 

 

Utlysningarna till ESF och ERUF sker 2 gånger per år. För att vi skall kunna gå in som 

medfinansiärer måste projekten tas upp för beslut i våra politiska nämnder först. Hos oss 

tar beredning och beslutsprocess 2-3 månader. Detta innebär att 

projekthanteringsprocessen från en god idé till att såväl region som ESF/ERUF gett 

medfinansiering kan ta ett halvt år. 

 



Strukturfondspartnerskapet – EUs sammanhållningspolitik! 

Projektmedel för utveckling och tillväxt! 

Två fonder – ESF och ERUF 
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• Alla som söker stöd från 

strukturfondsprogrammet 

Småland och Öarna måste ha 

medfinansiering, programmet 

finansierar max 50 procent av 

projektet. Medfinansieringen kan 

vara både offentlig och privat. 
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Aktuella utlysningar inom Europeiska Social Fonden (deadline 29 feb) 

 

Programområde 1  

- Kompetenshöjning för bättre integration  

 

Programområde 2  

- Ökade möjligheter till arbete för utrikesfödda kvinnor  

- Insatser för att öka anställningsbarheten för personer mellan 55 till 65 

år  



Programområde 1 Kompetenshöjning för bättre 

integration  
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Utlysningsbelopp: 36 miljoner  

Projektlängd: 36 månader  

 

- analys och planeringsfas 6 månader  

- genomförandefas 27 månader  

- avslutsfas 3 månader  

- Medfinansiering: 53 procent  

 



Programområde 1 Kompetenshöjning för bättre 

integration  
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Projekt:  

• bedrivs i huvudsak i region Småland och Öarna  

• målgrupp  

• projektägare  

• förväntade resultat och effekter 

  

Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder:  

• projektets inriktning ska bidra till målen i RUS:en  

• projekt som samordnas med andra projekt, framförallt ERUF och 

Östersjöstrategin  

• projekt som omfattar samverkan mellan flera aktörer  



Programområde 2 Ökade möjligheter till arbete för utrikesfödda 

kvinnor  
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Utlysningsbelopp: 25 miljoner 

  

Projektlängd: 36 månader  

- analys och planeringsfas: 6 månader  

- genomförandefas: 27 månader  

- avslutsfas: 3 månader 

  

Medfinansiering: 53 procent  

 



Programområde 2 Ökade möjligheter till arbete för 

utrikesfödda kvinnor  
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Projekt:  

bedrivs i huvudsak i region Småland och Öarna  

• målgrupp  

• projektägare  

• förväntade resultat och effekter  

 

Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder:  

 

- projektets inriktning ska bidra till målen i RUS:en  

- projekt som fokuserar på en specifik målgrupp  

- projekt som omfattar samverkan mellan flera aktörer  



Programområde 2 Insatser för att öka 

anställningsbarheten för personer mellan 55 till 65 år  
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Utlysningsbelopp: 44 miljoner  

´ 

Projektlängd: 36 månader  

-analys och planeringsfas: 6 månader  

-genomförandefas: 27 månader  

-avslutsfas: 3 månader  

 

Medfinansiering: 53 procent  

 



Programområde 2 Insatser för att öka 

anställningsbarheten för personer mellan 55 till 65 år  
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Projekt:  

• bedrivs i huvudsak i region Småland och Öarna  

• målgrupp  

• projektägare  

• förväntade resultat och effekter  

 

Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder:  

 

- projektets inriktning ska bidra till målen i RUS:en  

- projekt som fokuserar på en specifik målgrupp  

- projekt som omfattar samverkan mellan flera aktörer  



Ska-krav på alla utlysningar  
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Resultatbaserat arbetssätt  

 

Horisontella principer  

 

Utvärdering  

 



Europeiska Regionala Utvecklings Fonden 
Programmet är inriktat mot fyra tematiska mål. 
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• Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft  

38 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. Eftersom näringslivsutveckling är 

huvudfokus för programmet ligger en stor del av budgeten här. 

• Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation  

33 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. För att förnya näringslivet i regionen och 

skapa konkurrenskraft för företagen behöver samverkan mellan högskolor, företag och offentlig sektor öka 

ytterligare. 

• Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer  

15 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. Fokus ligger på transporter, men 

programmet ska även stödja utveckling och förbättring av användningen av förnybar energi. 

• Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik  

10 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. Insatserna ska fokusera på att samordna 

processer som är kopplade till investeringar för ökad tillgång till bredband. Det handlar dock inte om direkta 

stöd till bredbandsinvesteringar. 

 

Läs mer på; eu.tillvaxtverket.se 

 

http://eu.tillvaxtverket.se/


Insatsområde 1 Att stärka forskning, teknisk utveckling 

och innovation (ERUF) 
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Särskilt mål 

➤ Förbättrade förutsättningar för företagens innovationsutveckling. 

 

Exempel på aktiviteter som kan få stöd 

➤ Samverkan mellan näringsliv, universitet/högskolor/andra forskningsaktörer och offentlig sektor inom 

specifika ämnesområden.  

➤ Mötesplatser för att främja innovation i näringslivet, inklusive kommersialisering av forskningsresultat.  

➤ Insatser för att förbättra tillgängligheten till innovationsstödjande miljöer genom hela 

innovationsprocessen, inklusive gemensam utrustning och testmiljöer. 

➤ Utveckling av nya innovationsmetoder i samverkan mellan näringsliv, universitet och högskolor och 

offentliga aktörer. 

➤ Insatser som ökar kunskapen om verktyget innovationsupphandling inom näringsliv och offentlig 

sektor för att öka småföretagarens förutsättningar för delaktighet i anbudsförfarande och 

upphandlingsprocesser.  

➤ Kunskapshöjande samverkansinsatser. 



Insatsområde 2 Att öka tillgången till, användningen av 

och kvaliteten på informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) 
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Exempel på aktiviteter som kan få stöd 

➤ Utveckling av kommunala bredbandsstrategier för att identifiera områden med behov 

av investeringar i bredbandsinfrastruktur och skapa goda förutsättningar för samverkan 

och synergier mellan såväl kommuner, regioner som näringslivsaktörer. 

  

➤ Insatser för att minska det digitala utanförskapet. 

 

➤ Insatser som leder till att optimera och effektivisera investeringar i 

bredbandsinfrastruktur som genomförs i Landsbygdsprogrammet och insatser som skapar 

synergier med näringslivet och ökar nyttan av programmens investeringar. 



Insatsområde 3 Att öka konkurrenskraften hos små och 

medelstora företag 
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Exempel på aktiviteter som kan få stöd 

 

➤ Affärsutveckling av små och medelstora företag. 

➤ Seminarier/workshops/affärsrådgivning med fokus på ledarskap, hållbar tillväxt, 

lönsamhet, strategisk kompetensförsörjning och/eller innovation.  

➤ Stimulans till små och medelstora företags vilja och förmåga till internationalisering. 

➤ Utveckling av det företagsfrämjande systemet genom samordning av funktioner, 

kunskapshöjning av företagsfrämjare, till exempelvis otraditionella branscher, och 

utveckling av nya arbetsformer. 

➤ Stöd till företagens kapitalförsörjning. 



Insatsområde 4 Att stödja övergången till en koldioxidsnål 

ekonomi inom alla sektorer 
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Exempel på aktiviteter som kan få stöd 

➤ Strategiskt viktiga insatser för att främja utveckling av koldioxidsnåla och 

energieffektiva infrastrukturer för transporter. 

➤ Strategiskt viktiga insatser för ökad användning av förnybara bränslen. Sådana insatser 

kan handla om initiativ för att möjliggöra tankställen för förnybara fordonsbränslen, liksom 

förstudier och pilotstudier av strategisk betydelse. 

➤ Ökat hållbart resande med kollektivtrafik genom beteendeförändringar och 

attitydpåverkan. Här behövs insatser för att bryta invanda mönster och beteenden samt 

påvisa samhälleliga vinster som en följd av förändringen. 

➤ Spets- och demoprojekt inom transportsektorn, inklusive planering, upphandling och 

investeringar. 



Urvalskriterier, grunder för poängssättning 
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0=ej uppfylld och innebär ett avslag 

1=godkänt  

2=Väl godkänt 

3=Mycket väl godkänt  
 



25 

 

 

 
 

Urvalskriterier, grunder för poängssättning, 

exemplet näringslivets medverkan 

 

0=ej uppfylld och innebär ett avslag: ingen dokumenterad 
undersökning av behovet, endast generella skrivningar att 

behovet finns, man tror sig veta att behovet finns. För 

förstudier får man dock betyget godkänt om man under 

förstudiens gång undersöker näringslivets behov av 

projektet. 
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Urvalskriterier, grunder för poängssättning, 

exemplet näringslivets medverkan 

 

1=godkänd: Behovet av projektet från det regionala 
näringslivet uppvisas i ansökan genom att en 

analys/kartläggning har gjorts som visar att företagen 

behöver projektet. Det framgår i aktivitetsbeskrivningen att 

nyttan tillkommer näringslivet och företagens behov. 

Näringslivet/företag är den primära målgruppen. 
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Urvalskriterier, grunder för poängssättning, 

exemplet näringslivets medverkan 

 

2=Väl godkänd: Idén till projektet ska ha kommit från 
näringslivet självt, projektet har t. ex. inte tillkommit via en 

offentlig aktör som gjort en behovsanalys. Det framgår i 

aktivitetsbeskrivningen att nyttan tillkommer näringslivet och 

företagens behov. Näringslivet/företag är den primära 

målgruppen. Därtill är minst ett SMF representerat i 
projektets styrgrupp. 
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Urvalskriterier, grunder för poängssättning, 

exemplet näringslivets medverkan 

 

3=Mycket väl godkänd: Idén till projektet ska ha kommit 
från näringslivet självt, projektet har t. ex. inte tillkommit via 

en offentlig aktör som gjort en behovsanalys. Det framgår i 

aktivitetsbeskrivningen att nyttan tillkommer näringslivet och 

företagens behov. Näringslivet/företag är den primära 

målgruppen. Därtill är minst ett SMF representerat i 
projektets styrgrupp. Vidare drivs projektet av näringslivet 

självt, t. ex. genom en branschorganisation. 

  



Frågor? 
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För projektfinansiering på Region Jönköpings län; 

elisabet.eriksson@rjl.se  

anna.sickeldal@rjl.se 

www.rjl.se/Tillvaxt-och-utveckling/Projektstod/  

 

För projekt hos ESF och Tillväxtverket – 

www.esf.se www.tillvaxtverket.se 
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