
  

 

 



Informationsblad om 
projektmedel, hösten-22 

från Regional utveckling på Region Blekinge  

 

Regional utvecklingsstrategi för Region Blekinge 

Region Blekinge har tillsammans med invånare och aktörer i Blekinge utformat 

en regional utvecklingsstrategi (RUS). Den heter Växtplats Blekinge och agerar 

styrdokument för oss på Region Blekinge när vi beslutar projektstöd till aktörer 

som vill bidra till regional utveckling i Blekinge. Därmed är det en förutsättning 

att beakta den regionala utvecklingsstrategin i samband med att man söker 

regionala tillväxtmedel hos oss på Region Blekinge. 

 

Följande utvecklingsområden finns i utvecklingsstrategin: 

- Hållbar samhällsplanering 

- Hög livskvalitet 

- God kompetensförsörjning 

- Växande näringsliv 

Läs mer om strategin på: www.regionblekinge.se/vaxtplats 

 

Regionala tillväxtmedel (1:1), Region Blekinge 

Region Blekinge erbjuder projektfinansiering för regionala utvecklingsprojekt 

som bidrar till Blekinges regionala utvecklingsstrategi Växtplats Blekinge. Aktörer 

kan söka finansiering löpande. 

 

Vi finansierar… 

▪ projekt som har en koppling till Regional utvecklingsstrategi - Växtplats 

Blekinge. 

▪ projekt som överensstämmer med krav och villkor i eventuell utlysning. 

▪ projekt som växlar upp de regionala tillväxtmedlen med extern 

finansiering, exempelvis från EU-program, prioriteras.  

http://www.regionblekinge.se/vaxtplats


 

Region Blekinge erbjuder max 50% av de totala kostnaderna i stöd. Vi erbjuder 

även metodstöd kopplat till projektlogik och projektplanering i framtagandet av 

ansökan samt rådgivning om finansieringsalternativ och budget. 

 

Ansökningar görs via Tillväxtverkets Min Ansökan: www.minansokan.se 

 

 

ERUF Skåne-Blekinge, Tillväxtverket 

Genomförandet av det nya strukturfondsprogrammet ERUF-Skåne-Blekinge 

har påbörjats. Flera utlysningar har börjat samrådas och en utlysningsplan 

uppdateras kontinuerligt för att ge projektaktörer mer framförhållning och 

möjlighet för god projektplanering. Idag finns det tre utlysningar för ERUF 

Skåne-Blekinge att bevaka. 

 

Vill ni påverka framtida projektutlysningar från Tillväxtverket? Berätta gärna 

vad ni vill jobba med utifrån programmets insatsområden. 

 

Utlysning 2:2022 

Öppnar: 29 september 2022 

Stänger: 14 december 2022 

Prioriteras av strukturfondspartnerskapet mars 2023 

 

Preliminära insatsområden för utlysningen: 

▪ Finansiering till kompetensförsörjning och stärkt entreprenörskap 

▪ Utveckla innovationsförmågan i Skåne-Blekinge 

▪ Främja energieffektivisering i Skåne-Blekinge 

▪ Bidra till gröna omställning och främja förnybar energi i Skåne- 

Blekinge 

▪ Bidra till en cirkulär ekonomi i Skåne-Blekinge 

 

Utlysningen publiceras först 29 september på Tillväxtverkets hemsida. 

www.tillvaxtverket.se 

 

Sista dag att söka medfinansiering till sin projektansökan hos Region Blekinge 

för denna utlysning är 4 november 2022. 

 

http://www.minansokan.se/
http://www.tillvaxtverket.se/


Utlysning 1:2023 

Öppnar: vecka 3 

Stänger: vecka 11 

Prioriteras i strukturfondspartnerskapet juni 2023 

 

Aktuella insatsområden för utlysningen: 

Utlysningens insatsområden är ännu inte bestämda. 

 

Utlysning 2:2023 

Öppnar: 7 augusti 

Stänger: 11 september 

Prioriteras av strukturfondspartnerskapet 11 december 2023 

 

Aktuella insatsområden för utlysningen: 

Utlysningens insatsområden är ännu inte bestämda. 

 

Utlysning 3:2023 

Öppnar: vecka 38 

Stänger: vecka 50 

Prioriteras av strukturfondspartnerskapet i april 2024 

 

Aktuella insatsområden för utlysningen: 

Utlysningens insatsområden är ännu inte bestämda. 

 

Läs mer om ERUF Skåne-Blekinges och dess insatsområden:  

EU-programmet Skåne-Blekinge - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se) 

 

 

https://tillvaxtverket.se/eu-program/vara-eu-program/skane-blekinge.html


ESF+ Skåne-Blekinge, ESF-Rådet 

Den 25 augusti i år beslutades och godkändes den regionala handlingsplanen 

för Skåne-Blekinge, det betyder att programmet på regional nivå nu är inne i 

genomförandefas. Under varje år kommer det finnas två utlysningar från ESF-

rådet att söka projekt i, en på våren och en på hösten.  

 

För att öka er möjlighet att kunna arbeta efter era behov förespråkar Region 

Blekinge en tidig kontakt med projektrådgivare, eller att kontakta 

regionkontoret Sydsverige på ESF-rådet.  

 

Utlysning 1:2023 

Öppnar: december 2022 

Stänger: mars 2023 

Prioriteras i strukturfondspartnerskapet juni 2023 

 

Insatsområden för utlysningen: 

▪ Långtidssjukskrivna individer som har anställning, prioritering 

kvinnor 

▪ Främja förutsättningar för breddad rekrytering 

▪ Insatser som stärker möjligheter för barn och unga att fullfölja sina 

studier 

▪ Insatser för unga som hoppat av skola/gymnasium och unga som 

varken arbetar eller studerar för återgång i studier. 

 

Utlysning 2:2023 

Öppnar: Maj 2023 

Stänger: Ej bestämt 

Prioriteras i strukturfondspartnerskapet 11 december 2023 

 

Potentiella insatsområden för utlysningen: 

▪ Livslångt lärande, generellt bred utlysning 

▪ Uppmuntra aktiv inkludering, inriktning unga fullföljer sina studier 

 

Läs mer om ESF+ programområde Sydsverige: 

Min region - Svenska ESF-rådet 

 

https://www.esf.se/min-region/sydsverige/


 

SydostLeader 

Det är nu beslutat att SydostLeader blir ett prioriterat område i kommande 

programperiod. Programmet är fortfarande under framtagande och räknar med 

att starta under januari 2023. 

 

Läs mer på: www.sydostleader.se 

 

 
Interreg South Baltic 
Programmet för Interreg South Baltic 2021-2027 är ännu inte godkänt av 

Europakommissionen. Förväntad programstart är under november 2022. Fram 

till dess kan projektaktörer söka förstudiemedel att undersöka förutsättningar 

med genomförandeprojekt i kommande programperiod. 

 

Förstudieutlysning 

Öppnar: 27 september 2022 

Stänger: 21 november 2023 

Prioriteras i Interreg South Baltics övervakningskommitté i början av 2023 

 

Utlysning 1 (Beslut om exakta datum offentliggörs 8 nov) 

Öppnar: prel. november 2022 

Stänger: prel. jan/feb 2023 

Beslut om exakta datum offentliggörs 8 nov 

Prioriteras av Interreg South Baltics övervakningskommitté i maj 2023 

 

Läs mer på: www.southbaltic.eu 

 

 

Interreg Baltic Sea Region 

 

Utlysning 1 

Öppnar: november 2022 

Stänger: mars 2023 

Prioriteras av Interreg Baltic Sea Regions övervakningskommitté i juni 2023 

 

Läs mer på: www.interreg-baltic.eu 

 

http://www.sydostleader.se/
http://www.southbaltic.eu/
http://www.interreg-baltic.eu/


* Vi vill att ni tar hänsyn till att flera av utlysningarna är preliminära och kan 

därför ändras. Vi på Region Blekinge finns till stöd och rådfrågning längs 

vägen i ert arbete med att söka medel. 

 

Hälsningar,  

finansiering på Regional utveckling 

Christer Nilsson (Regionala tillväxtmedel & SydostLeader) 

Stefan Elmroth (ERUF & ESF+) 

Jon Fransson (ERUF & ESF+) 

Johanna Rönn (Interreg South Baltic & Interreg Baltic Sea Region) 

 

För vidare kontaktuppgifter klicka här. 

https://regionblekinge.se/utveckling-och-projekt/projektfinansiering-och-foretagsstod/utlysningar.html

