UTLYSNING FINANSIERING AV ORGANISATIONER SOM FRÄMJAR INNOVATION
Skåne har utmaningar med sjunkande produktivitet. Parallellt med produktivitetsutmaningen
finns globalt en hållbarhetsutmaning. Framtida satsningar på innovation handlar om att både
kunna driva produktivitet och tillväxt, samtidigt som det inte kommer med ökad belastning på
den globala hållbarheten.
Syftet med utlysningen är att öka innovationstakten i näringslivet inom ramen för Skånes
specialiseringsområden. Region Skåne vill utveckla starkare och mer målfokuserade
organisationer som främjar innovation.
Utlysningen vänder sig till de organisationer om har förmåga att driva insatser inom ramen
för Skånes sex specialiseringsområden för ökad produktivitet och hållbar tillväxt: Life Science
och hälsa, Avancerade material och tillverkningsindustrin, Livsmedel, Tech, Smarta hållbara
städer samt ESS, MAX IV och Science Village. Inom ramen för specialiseringsområdena
förväntas de sökande organisationerna kunna leverera stöd inom främst tre funktioner:
•
•
•

Stödja företag att ta till sig ny kunskap och kunna använda den i sin utveckling.
Stödja företag att identifiera potentiella möjligheter och hinder i omvärlden tidigt.
Stödja företag att öka sina ekonomiska och humana resurser, t ex FoI-medel och
riskkapital.

ÖKAD KUNSKAPSDELNING
Målet är att företag inom varje specialiseringsområde ska ta till sig ny kunskap och använda
den i sin utveckling. Det handlar både om vetenskaplig och teknologisk innovation, så kallad
STI (Science and Technology Innovation) och praktik och erfarenhetsbaserad innovation, så
kallad DUI (Doing, Using, Interaction mode of innovation). De organisationer som finansieras
här måste visa att de bidrar till kunskapsdelning på ett sätt som gör att det gynnar företag i
Skåne.
Sökande kan här få stöd för att främja kunskapsdelning mellan exempelvis lärosäten, stora
företag, forskningsinstitut och mindre företag. Kunskapsdelningen ska kunna påvisa effekt på
företag i Skåne.
Förutom generella insatser inom alla specialiseringsområden behövs specifikt fokus på
nedanstående punkter som visar på svagheter eller outnyttjad potential i våra ekosystem.
•
•
•
•
•
•

Stärkt stöd till nya tillväxtföretag (Life Science & hälsa, Tech)
Förbättra små och medelstora företags koppling till forskning (Avancerade material &
tillverkning)
Främja cirkulära metoder (Livsmedel samt Avancerade material & tillverkning)
Utveckla mötesplatser mellan stora och små företag, forskningsaktörer och offentlig
sektor (Avancerade material & tillverkning)
Fler samarbeten mellan startups och stora företag (Tech)
Stärkt samordning mellan främjaraktörer (Livsmedel)

ÖKAD OMVÄRLDSORIENTERING
Målet är att företag inom varje specialiseringsområde ska få ökade förutsättningar att
identifiera potentiella möjligheter och hinder tidigt – på nationellt och internationellt plan –
som har betydelse för företagens utveckling. Den sökande organisationen behöver göra

analyser av möjligheter och hinder i omvärlden samt ha förmåga att underlätta för enskilda
aktörer att orientera sig mot sin omvärld.
Förutom generella insatser inom alla specialiseringsområden behövs specifikt fokus på
nedanstående punkter som visar på svagheter eller outnyttjad potential i våra
innovationsekosystem.
•

Främja utvecklingen inom cirkulära metoder och modeller (framförallt inom Livsmedel
och Avancerade material och tillverkningsindustri).

ÖKAD RESURSMOBILISERING
Målet är att företag ska öka sina ekonomiska och humana resurser. Det kan handla både om
investeringar i bolag, t ex riskkapital, och ökade medel för FoU-insatser, t ex projekt i
samverkansforskning.
Förutom generella insatser inom alla specialiseringsområden behövs specifikt fokus på
nedanstående punkter som visar på svagheter eller outnyttjad potential i våra ekosystem.
•
•

Stärkt tillgång till riskkapital (Life Science & hälsa samt Tech)
Ökad tillgång till testmiljöer (Livsmedel samt Smarta hållbara städer)

FRÅGOR OCH SVAR
Vem kan söka? Organisationer som främjar innovation och har verksamhet i Skåne.
Juridiska personer som exempelvis aktiebolag, ideella föreningar och universitet.
Privatpersoner kan inte söka stödet. Verksamheter inom Region Skåne eller som ägs helt
eller delvis av Region Skåne kan inte söka medel i utlysningen.
Kan man söka tillsammans med andra organisationer? Ja det kan ni men tänk på att
detta inte är projektfinansiering utan finansiering för att driva och utveckla er
kärnverksamhet. Beskriv i så fall hur det medför ett mervärde att ni ansöker i en konstellation
av flera aktörer. Tänk på att grundkraven fortfarande gäller varje enskild organisation i
ansökan.
Hur mycket pengar kan man söka? Max 2 500 000 kr Summan utarbetas i
dialogprocessen, om organisationen önskar kan en indikation göras i den skriftliga ansökan.
Summan ska vara rimlig relation till den verksamhet organisationen planerar att bedriva.
Hur ansöker man? Ifylld ansökan skickas till anna.me.hansson@skane.se enligt blankett
nedan. Utlysningen öppnar 22 oktober och stänger 10 november. De organisationer som
anses leverera bäst nytta enligt nedanstående kriterier och uppfyller grundkraven går vidare
till dialogprocesser. Detta meddelas den 17 november. Dialogprocesser genomförs under
november och vi ber er preliminiärboka följande datum 18, 22, 23, 24 och 26 november, ni
kommer att kallas till ett av dessa datum.
Vad bör vi tänka på innan vi ansöker? Läs igenom Skånes innovationsstrategi för hållbar
tillväxt och gärna ekosystemanalyser för de funktioner och specialiseringsområden ni
ansöker för. Ni hittar analyserna via länken under respektive specialiseringsområde. Tänk
kvalitet framför kvantitet, vi ser hellre specialiserade organisationer som har en riktigt skarp
verksamhet än organisationer som försöker bidra till allt. Finansieringen ska bidra till att

utveckla den verksamhet organisationen jobbar med. Detta är inte projektfinansiering.
Efter att ansökan beviljats: Meddelande om ansökan är beviljad kommer 10 december,
eller kort därefter. En skriftlig rapport ska vara Region Skåne tillhanda siste februari 2023 och
beskriva leveranser på de indikatorer som tas fram under dialogprocessen i ansökan.
Eftersom effekterna som utlysningen behandlar uppnås på lång sikt kan det vara svårt att
visa på resultat efter ett år. Därför kommer fokus på bedömning av uppnådda mål ligga på att
organisationen har hittat ett rimligt mätsystem för att löpande kunna följa upp indikatorerna.
Miljöbevis ska skickas in senast sex månader efter ansökan beviljats.
Eftersom utlysningen är ett pilotprojekt för att utvärdera en modell av hur Region Skåne kan
verksamhetsfinansiera innovationsfrämjande organisationer, förväntas de sökande
organisationerna också bidra till utvärdering av modellen.
BEDÖMNINGSKRITERIER
Grundkrav
Ekonomisk hållbarhet
• Eget kapital ska täcka 3 månaders drift av verksamheten vid totalt
intäktsbortfall. Eftersom vi vet att pandemin påverkat många
organisationers egna kapital finns möjlighet att göra avsteg från detta krav
om det finns en rimlig förklaring till varför och en plan för hur
organisationen ska återställa det egna kapitalet.
• Organisationen måste ha diversifierade inkomstkällor, helst en blandning
av offentliga och privata medel
• Region Skånes finansiering får inte uppgå till mer än 50% av intäkterna
• Organisationen får inte ha skatteskulder
Organisationer som söker för en del av sin verksamhet t ex universitet eller större företag
som har en delverksamhet som arbetar med innovationsfrämjande aktiviteter för näringslivet
ombeds redovisa svar i förhållande till den delen av verksamheten.
Jämställdhet
Organisationen har en tydlig plan för sitt jämställdhetsarbete
Miljö
Organisationen skickar in godkänt Miljöbevis senast sex månader efter ansökan beviljats

Kvalitetskrav
Relevans – Bidrar organisationen till den långsiktiga effekten ökad produktivitet och hållbar
tillväxt i Skåne? Arbetar organisationen med Skånes specialiseringsområden? Är
organisationens målgrupp relevant?
Potential – Hur väl beskriver organisationen hur deras verksamhet inom de tre funktionerna
leder till ovanstående effekt?
Genomförbarhet – Organisationens planering av aktiviteter och budget i relation till uppsatta
mål. Är det en del av organisationens kärnverksamhet? I hur hög grad har organisationen
erfarenhet att jobba med att nå de uppsatta målen?

Nätverk – Organisationens relation till relevanta aktörer. Har organisationens kapacitet och
vilja att samverka med andra relevanta aktörer?
Sökande organisationer bedöms även utifrån en helhetsbild av stödet till näringslivet i Skåne
utifrån geografiskt perspektiv och med fokus på de tre områdena i utlysningen.

