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Projektöversikt 
 

Den här projektöversikten syftar till att samla och kort presentera projekt i Halland som har 

finansierats av regionala medfinansieringsanslaget samt övriga halländska projekt inom 

Öresund-Kattegatt -Skagerack, Europeiska socialfonden i Västsverige samt Västsveriges 

regionala strukturfondsprogram (ERUF) för programperioden 2014-2020. De presenterade 

projektbudgetarna omfattar ungefärligt halländskt deltagande i projekten och inte total 

projektbudget.  

Tillväxtstrategin 
För hållbar regional utveckling och tillväxt finns en Tillväxtstrategi för Halland, i syfte att ge en 

god ledning och styrning för att möta kommande utmaningar. Målet för strategin är att Halland 

ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än år 2014. 

I strategin är tre mål för regional hållbar utveckling och tillväxt formulerade: 

• Hög attraktivitet 

• Stark konkurrenskraft 

• Fler i arbete 

För målet ”Hög attraktivitet” är fokus på boende- och livsmiljöer samt tillgänglighet. ”Stark 

konkurrenskraft” har fokus på omvandlingen i näringslivet, innovation och kompetens. För ”Fler i 

arbete” lyfts kompetensförsörjning samt en ojämlik och jämställd arbetsmarknad. 

Strukturfonder och EU-finansiering är mycket betydelsefullt för Halland och bidrar till 

genomförandet av Tillväxtstrategin för Halland 2014-2020.  

Regional medfinansiering 

EU-program är ett viktigt verktyg för genomförande av Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. 

Flera av EU-programmen kräver medfinansiering. För att underlätta projektverksamheten finns 

en regional medfinansieringspott med medel från både Region Halland och de halländska 

kommunerna. 

Västsveriges regionala strukturfondsprogram (ERUF) 

De övergripande målen för programmet Västsverige är att stärka små och medelstora företags 

konkurrenskraft, bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi och främja en hållbar 

stadsutveckling. Västsveriges regionala strukturfondsprogram har små- och medelstora företag 

som målgrupp. 

I programområdet Västsverige ingår Västra Götaland och Hallands län. 

Programmet är uppdelat i tre insatsområden: 

1. Samverkan inom forskning och innovation 

2. Konkurrenskraftiga små och medelstora företag 

3. Innovation för en koldioxidsnål ekonomi 

Programbudget: ca 450 miljoner kronor. 

För mer information om ERUF i Västsverige se hemsida: 

http://eu.tillvaxtverket.se/programmen/vastsverige.4.2fb8c83014597db7ce96335f.html 

http://eu.tillvaxtverket.se/programmen/vastsverige.4.2fb8c83014597db7ce96335f.html
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Europeiska socialfonden i Västsverige (ESF) 

Europeiska socialfonden ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktigt ökad 

sysselsättning på lång sikt. Den västsvenska regionala handlingsplanen bygger på 

det Nationella socialfondsprogrammet 2014-2020 och är tydligt kopplat till de regionala 

utvecklingsstrategierna i Västra Götaland (VG2020) och Halland. 

I programområdet Västsverige ingår Västra Götaland och Hallands län. 

Programmet har två övergripande programområden: 

1. Kompetensförsörjning 

2. Öka övergångarna till arbete 

Programbudget: ca 1 miljard kronor.  

För mer information om ESF i Västsverige se hemsida: http://www.esf.se/sv/Min-

region/Vastsverige/ 

 

Programmet för Öresund-Kattegatt-Skagerack 

Finansierar projekt som ger möjlighet för svenskar, norrmän och danskar att tillsammans lösa 

gemensamma samhällsutmaningar. 

Mange af de samfundsudfordringer, som Danmark, Norge og Sverige står over for, strækker sig 

over landegrænser. En af de mest effektive måder at håndtere disse fælles udfordringer på er 

ved at samarbejde på tværs af grænserne. 

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak er et EU-program, der støtter projekter mellem danskere, 

svenskere og nordmænd, som vil løse fælles udfordringer inden for 4 indsatsområder i perioden 

2014-2020. 

Tematiska mål: 

• Innovation 

• Grön ekonomi 

• Hållbara transporter 

• Sysselsättning  
 

För mer information om ÖKS-programet se hemsida: http://interreg-oks.eu/ 
 

 

 

 

 

 

http://www.vgregion.se/upload/Regionutveckling/EU/Socialfonden/Nationellt%20socialfondsprogram%202014-2020.pdf
http://www.esf.se/sv/Min-region/Vastsverige/
http://www.esf.se/sv/Min-region/Vastsverige/
http://interreg-oks.eu/
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Projekt i Halland som har finansierats av regionala medfinansieringsanslaget samt övriga halländska projekt inom 

Öresund-Skagerack-Kattegatt, Europeiska Socialfonden samt Regionalfondsprogrammet Västsverige

Hög attraktivitet ID-nr ERUF ESF ÖKS

Interreg 

Nordsjö

Övrig EU-

finansiering

Regional EU-

medfinansiering

Övrig 

finansiering Totalt

Halland, en region med god tillgänglighet

Totalt 0 0 0 0 0 0 0 0

Halland, en region som erbjuder attraktiva och socialt hållbara mötesplatser, boende- och livsmiljöer

Biogas 2020, LP Innovatum 2.1 1 564 500 1 064 3 128

Great, LP Region Skåne 2.2 2 120 1 400 920 4 440

LLUH- Lokalt Ledd Utveckling Halland 2.3 21 923 21 923

LLUH- Lokalt Ledd Utveckling Halland - nytt beslut 2.3 2 300 2 300

The Blue Move for Green Economy, Vätgas Sverige 2.4 245 245 490

Förstudie, Utveckla fibernät för kultur, media och samhällstjänster i hela Halland2.5 150 150

Förstudie (x)-Sites Kattegattleden 2.6 600 600

Green Building A-Z 2.7 877 877 1 754

Förstudie Smart Communitys, Varbergs Kommun 2.8 100 100

Scandinavian Sustainable Circular Construction (S2C) 2.9 465 465 930

Totalt 0 0 3 151 0 2 120 26 973 3 571 35 815

Stark konkurrenskraft ID-nr ERUF ESF ÖKS

Interreg 

Nordsjö

Övrig EU-

finansiering

Regional EU-

medfinansiering

Övrig 

finansiering Totalt

Halland, en region som stimulerar till innovation, förnyelse och ökat företagande

HiCube - Behovsstyrd hälsoinnovation, Högskolan i Halmstad 3.1 10 600 15 900 26 500

Foodbest Nordic, LP Lunds Universitet 3.2 746 107 639 1 492

Arena Grön Tillväxt, Region Halland 3.3 6 360 4 046 5 419 15 825

Almi Invest 3.4 12 662 8 000 20 662

IMALE, LP Halmstad Kommun 3.5 7 620 1 250 2 500 11 370

Destination Halland 2020, Region Halland 3.6 9 998 14 997 0 24 995

Kompetens Destination Halland 3.7 7 998 2 655 10 653

Ren Kustlinje 3.8 1 600 1 600 3 200

Innomatch 3.9 4 277 1 626 2 651 8 554

FoU-check för Halland 3.10 3 957 5 935 9 892

Förstudie Marknadslyftet, IUC Halland 3.11 226 226

Marknadslyftet, IUC Halland 3.12 5 527 7 445 845 13 817

Digital SME (Smarta SME, Indigo 2.0), IUC Väst (IUC Halland) 3.13 991 1 497 2 488

Trähusambassadörer, Energi- och Miljöcentrum Varberg 3.14 914 1 371 2 285

CooCreate, SISiH Social Innovation och samhällsentreprenörskap i Halland, Coompanion3.15 4 960 7 450 12 410

Förstudie Inventering Projektidéer inom Blå näringar i Halland 3.16 37 37

Förstudie, Halland Framtidens Matregion 3.17 168 168

Hallands matgille, Signerat Halland Ekonomisk Förening 3.18 9 806 14 743 184 24 733

Förstudie, Haverdals Trädgård- en ny plattform inom TestMiljö Halland3.19 250 250

SolReg Halland, Alexanderssoninstitutet 3.20 1 309 982 981 3 272

CareWare Nordic, LP Aarhus Kommune 3.21 1 684 1 684 3 368

TestMiljö Halland, Högskolan i Halmstad 3.22 12 600 18 900 31 500

Open Innovations Quarters, LP Province of Friesland 3.23 4 255 3 005 1 250 8 510

TEK Catalyst Halland, Industriellt Utvecklingscentrum Halland AB3.24 3 911 5 868 9 779

Scale Up, Connect Väst 3.25 618 1 050 1 668

Förstudie ERUF, Viakub Halland, Region Halland 3.26 362 543 905

BAS-Bygga attraktiva samhällen för företag, Varbergs kommun3.27 2 245 1 500 1 867 5 612

Scandinavian Growth Creators (SGC), VIA University College 3.28 1 968 1 968 3 936

Hållbar utveckling inom naturturism, Region Halland 3.29 2 667 4 000 6 667

AI.m 2.0, Högskolan i Halmstad 3.30 2 204 2 474 833 5 511

Hållbar kompetens i Halland, Region Halland 3.31 5 480 2 644 8 124

Gröna möten, Agroväst Livsmedel AB 3.32 440 660 1 100

VIAkub, Region Halland 3.33 3 902 4 854 1 000 9 756

SUV - Stimulating the Uptake of shared and electric autonomous Vehicles by local, Varbergs kommun3.34 2 625 500 2 125 5 250

SMaRT - Sustainable Mobility Rural and Urban Transport, Varbergs kommun3.35 3 000 1 500 1 500 6 000

CIA- Cleantech Impact Accelerator 3.36 800 800 1 600

Samhandling för en mer robust västsvensk matproduktion, Agroväst Livsmedel AB3.37 235 235

Cikulär omställning SMF Västsverige 3.38 159 238 397

Kan du se fremtiden?, Region Sjælland 3.39 205 205 410

Greater Copenhagen Green Deal, Copenhagen Capacity 3.40 193 193

Speed Up HALLAND, Coompanion - Kooperativ

Utveckling i Halland, Ek 3.41 6 127 2 042 8 169

Datadriven Innovation i Halland, Högskolan i Halmstad 3.42 7 126 2 375 9 501

ReactEU Energilagring & Kraftelektronik/IDC Wesr Sweden 3.43 1 536 1 536

Västsvenskt Bränslecellslaboratorium, Chalmers Tekniska Högskola AB3.44 1 536 1 536

Samverkansplattform Biomarina näringar, Innovatum AB 3.45 750 250 1 000

Virtuell och reell logistik, Astazero AB 3.46 1 536 1 536

AI Sweden Västsverige, Lindholmen Science Park AB 3.47 1 079 400 1 479

Exportcenter Väst, Västsvenska Handelskammaren Service AB 3.48 1 505 839 2 344

Förstudie, Framtidssäkra resurseffektiva affärer SMF Västsverige, CirEko AB3.49 50 75 125

Praktiskt verktyg för en hållbar affärsmodellsinnovation, Industriellt UtvecklingsCentrum Syd AB (IUC Syd)3.50 385 385 770

Offentlig efterspørgsel som accelerator for cirkulært byggeri 3.51 390 390 780

Digiresan 2.0, IDC West Sweden 3.52 1 643 685 2 328

Förstudie Looperate, Miljöbron 3.53 113 170 283

Futures by design 2.0, 3.54 920 460 460 1 840

AgroVäst Gröna möten 3.55 440 660 1 100

SAMLA 3.56 100 100 200

Totalt 119 968 13 478 15 055 7 800 7 620 125 263 48 693 337 877
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Halland, en stark kunskapsregion

Förstudie, Socialfondsansökan Hälsoinnovation 4.1 105 105

Förstudie, Projektutveckling TEK 4.2 200 200

HiCube - Kompetenta Vården 4.3 14 889 0 5 027 19 916

FöretagsLyftet Väst 4.4 10 668 3 556 14 224

Kunskap äger 4.5 5 919 2 000 7 919

Förstudie, Stärkt digital kompetens för vård- och omsorg 4.6 300 300

Digga Halland, Högskolan i Halmstad 4.7 20 997 10 496 31 493

InVäst 4.8 3 379 1 131 4 510

Förstärkning av ESF-projektet InVäst 4.9 716 716

Efterfrågad kompetensutveckling, Alexanderssoninstitutet 4.10 2 345 1 350 2 118 5 813

DIgiWestum 4.11 366 412 778

FÖRSTUDIE - Kompetensförsörjning, Halmstad kommun 4.12 400 400

Kompa Halland, Högskolan i Halmstad 4.13 15 384 15 384

Totalt 2 345 72 002 0 0 0 2 671 24 740 101 758

Halland, en region med goda kontakter med omvärlden

Totalt 0 0 0 0 0 0 0 0

Fler i arbete ID-nr ERUF ESF ÖKS

Interreg 

Nordsjö

Övrig EU-

finansiering

Regional EU-

medfinansiering

Övrig 

finansiering Totalt

Halland erbjuder alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar

Totalt 0 0 0 0 0 0 0 0

Halland erbjuder god matchning av kompetens som behövs i arbetslivet

Förstudie Studie och yrkesvägledning som hela skolans ansvar 7.1 125 125

Förstudie ESF projektet College Väst, GR 7.2 30 30

College Väst 7.3 1000 1000

GPS Halland 7.4 2743 2 743

KOBRA 7.5 3 919 759 3 160 7 838

Totalt 0 3 743 3 919 0 0 914 3 160 11 736

Halland, en region som har en öppen, jämställd och inkluderande arbetsmarknad

Förstudie "REPRO" 8.1 149 149

Förstudie "Integration Halland", Hylte Kommun 8.2 227 227

Integration Halland 8.3 32 243 12 688 44 931

CIVIS 8.4 8 934 10 007 18 941

Arbeta och leva i Väst (ALV) 8.5 7 640 3 847 11 487

Moving On 8.6 10 516 11 947 22 463

Förstudie "Verktyg för arbete och arbetsplatsambassadörer" 8.7 200 200

Paradigm, Samordningsförbundet i Halland 8.8 5 570 6 162 11 732

KOM mot jobb 8.9 8 628 9 812 18 440

Målmedveten på hemmaplan, Hylte kommun 8.10 15 845 7 788 23 633

Sileo, Halmstad kommun 8.11 6 821 7 696 14 517

PROGRESS, Samordningsförbundet 8.12 9 086 4 480 13 566

FÖRSTIDIE-Mobilisering ungas inkludering, Halmstad kommun 8.13 396 396

Förstudie, Kompetenskraft Thai, Realstars Ideell förening Sverige8.14 43 43

Förstudie, Arbetsplats först, Laholms kommun 8.15 399 399

Totalt 0 106 121 0 0 0 576 74 427 181 124

Total summa 122 313 195 344 22 125 7 800 9 740 156 397 154 591 668 310

Projektbudgeterna omfattar ungefärligt halländskt deltagande och inte total projektbudget och är angivet i tkr.
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Hög attraktivitet   

Halland, en region som erbjuder attraktiva och socialt 

hållbara mötesplaser, boende och livsmiljöer 

 

BIOGAS2020 

ID-nr 2.1 

Projektnamn Biogas2020 

Diarienummer RS 150095 

Projektägare LP- Innovatum, Halländsk partner: Högskolan i Halmstad 

EU – program Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 

Projektperiod 2015-04-01--2018-03-31 

Sökt EU-medel 1 564 500 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

500 000 SEK 

Övrig finansiering 1 064 500 SEK 

Totalt 3 129 000 SEK 
 
 
Syfte – Mål 

 

Biogas 2020 syftar till att utifrån sju olika identifierade, paketerade 
nyckelfrågeområden, i Öresund, Kattegatt, Skagerrak samverkan (ÖKS), 
arbeta med biogasens hela värdekedja som del av en hållbar 
samhällsutveckling mot en ökad andel förnyelsebar energi.  

Projektbeskrivning Biogas 2020 innefattar etablerandet av en plattform för biogas inom hela 
ÖKS-området. Projektet omfattar hela värdekedjan från substrat till 
användning och flera målinriktade kommunikationsaktiviter, utveckling 
av metoder, verktyg, piloter och tester för teknik- och affärsutveckling 
samt planering och policy. Arbetet sker mellan 25-30 medfinansierande 
partners/aktörer i Norge, Danmark och Sverige. Högskolan i Halmstad 
tar genom ansökan ett initiativ som halländsk partner i projektet inom 
ramen för samverkan för Grön Tillväxt. 
 

Kopplingar till 
Region Hallands 
tillväxtstrategi 

Grön tillväxt, koldioxidneutral ekonomi och fossiloberoende 
transporter, strategiska allianser med viktiga aktörer i omvärlden. 
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GREAT  

ID-nr 2.2 

Projektnamn Great 

Diarienummer RS150071 

Projektägare Region Skåne 

EU – program Fonden för ett sammanlänkat Europa 

Projektperiod 2015--2018 

Sökt EU-medel 2 120 000 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

1 400 000 SEK 

Övrig finansiering 920 000 SEK 

Totalt 4 440 000 SEK 
 
 
Syfte – Mål 

Ungefärligt halländsk budget 

Projektet GREATs syfte är att stödja framväxten av en grön 
transportkorridor i norra Europa, Oslo-Hamburg, genom att fylla luckorna 
för tank- och laddningsstationer för hållbara drivmedel, flera av dessa 
kommer uppföras i Halland. 

Projektbeskrivning Syftet med projektet är att konkret verka för en övergång till mer hållbara 

drivmedel med fokus på den norra delen av den utpekade europeiska 

transportkorridoren Skandinavien-Medelhavet. Centralt är att etablera en 

nästan 100 mil lång transportkorridor Oslo-Hamburg med en fullgod 

infrastruktur för hållbara drivmedel. Projeket kan skapa en av de första 

transportkorridorerna i världen som har möjlighet att vara hållbar. 

 

Projektet innebär att det i korridoren Hamburg – Oslo kommer att byggas 

infrastruktur för drivmedlen flytande fordonsgas LNG, komprimerad 

fordonsgas CNG samt snabbladdare för elfordon. Projektet har även som 

syfte att medverka till en ökning av antalet personbilar för dessa drivmedel 

men även för vätgas och andra fossilfria drivmedel samt antalet tunga 

fordon för drivmedlet flytande gas, LNG. Vidare att öka användandet av 

komprimerad gas, CNG, vid godsdistribution, utveckla affärsmodeller för 

hållbara drivmedel och öka samarbetet mellan fordonstillverkare och 

producenter av hållbara drivmedel. 

 

Man kommer också arbeta med policyfrågor genom att fokusera på vilka 

offentliga strategier och åtgärder som behövs också lokalt/regionalt för att 

öka andelen fossilfria transporter. 

 

Genom att skriva under partnerskapsavtalet förbinder sig Region Halland 

att delta och bidra till projektet GREAT under projektperioden 2015-2019 

under Region Skånes ledning och i nära samarbete med övriga svenska, 

danska, tyska och norska projektpartners. 
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Kopplingar till 
Region Hallands 
tillväxtstrategi 

Projektet överensstämmer väl med inriktningen i Tillväxtstrategi för 

Halland 2014-2020. I strategin prioriteras arbetet för en koldioxidneutral 

ekonomi och fossiloberoende transporter. Grön Tillväxt är ett utpekat 

styrkeområde i Halland med fokus på innovationer som har jord, skog och 

vatten som bas. Starka kopplingar till projektet finns vad gäller utveckling 

av fossilfria bränslen. Deltagande i det här projektet är också betydelsefullt 

för att stärka Hallands kontakter med europeiska grannregioner. 

 

Projektet GREAT har tydliga kopplingar till EU-projektet Arena för grön 

tillväxt som kommer ansöka till Regionalfonden Västsverige under våren 

2015. 
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Medfinansiering av Lokalt Ledd Utveckling Halland 

ID-nr 2.3 

Projektnamn Medfinansiering av LLUH 

Diarienummer RS150221 

Projektägare Lokalt Ledd Utveckling Halland 

EU – program Landsbygdsprogrammet, Havs-och fiskeriprogrammet, Regionfonden och 
Socialfonden 

Projektperiod 2015--2023 

Regional EU-
medfinansiering 

16 442 460 SEK, Medfinansiering, projektverksamhet 

Regional EU-
medfinansiering 

5 480 420 SEK, Medfinansiering, kontor o driftverksamhet 2015-2023 

 
Syfte – Mål: 

 
LLUH är en fortsättning på Leader Halland 2007-2013 och bygger på 
erfarenheter gjorda under denna period, men är en helt ny organisation 
skapad utifrån Jordbruksverket och EU:s riktlinjer. Organisationen har hela 
Halland som verksamhetsområde samt delar av området kring Bolmen. 
Fyra programområden är tillgängliga inom ramen för LLUH: 
Landsbygdsprogrammet, Havs-och fiskeriprogrammet, Regionfonden och 
Socialfonden. LLUH håller ihop arbetet med hjälp av Strategi för lokalt ledd 
utveckling Halland 2014-2020 
(http://www.leaderhalland.se/admin/files/20150204153246.pdf ). 
Medfinansieringsansökan utgör 33 procent av totalfinansiering och täcker 
kostnader för drift och administration under hela perioden och för 
projektfinansiering.  
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The Blue Move for Green Economy 

ID-nr 2.4 

Projektnamn The Blue Move for Green Economy 

Projektägare Vätgas Sverige 

EU – program Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 

Projektperiod 2015-08-01--2018-07-31 

Sökt EU-medel 245 000 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

0 SEK 

Övrig finansiering 245 000 SEK 

Totalt: 490 000 SEK 
*Ungefärlig andel av total budgeten för att spegla det halländska deltagandet i projektet 

 
Syfte – Mål: The Blue Move for Green Economy skall främja användningen av vätgas 

från förnybar energi genom att utveckla och öka kunskapen om 
affärsmodeller för produktion, distribution, infrastruktur och användning 
av vätgasfordon. 
 

Projektbeskrivning: The Blue MOve är en gränsöverskridande satsning i Öresund-Kattegatt- 
Skagerrak med offentliga och privata aktörer som skall främja en ökad 
användning av förnybar energi genom användning av vätgas som 
ersättare till fossila drivmedel. Projektet ska bidra till utveckling av 
affärsmodeller för infrastruktur samt för produktion och distribution, 
vilket är en förutsättning för att en bred introduktion av vätgasfordon ska 
vara möjlig. Projektet The Blue Move ska öka kunskapen om vätgas hos 
flera målgrupper vilket är en grundförutsättning för regelverk, styrmedel 
och efterfrågan ska utvecklas på ett sätt som gör att vätgas som bränsle 
effektivt är med och bidrar till en fossilfri fordonsflotta och förbättrad 
luftkvalitet. 
 
Projektet har 17 partners i Sverige, Norge och Danmark. Från Hallands 
sida är Falkenberg kommun och Falkenberg Energi partner. 
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Förstudie – Utveckla Fibernät för kultur, media och 

samhällstjänster i hela Halland 

ID-nr 2.5 

Projektnamn Förstudie – Utveckla Fibernät för kultur, media och samhällstjänster i 
hela Halland 

Diarienummer RS160472 

Projektägare Riksteatern Halland 

Projektperiod 2016-09--2017-01 

Sökt EU-medel  

Regional EU-
medfinansiering 

150 000 SEK 

Övrig finansiering  

Totalt 150 000 SEK 
 
 
Syfte – Mål 

 

Riksteatern Halland i samarbete med Hela Sverige ska leva och Hallands 
Bygdegårdsdistrikt vill möjliggöra utvecklingen av digitala tjänster, 
överföring av scenkonst, seminarier och andra evenemang interaktivt i 
Halland.  

Förprojekten syftar till att ligga till grund för ett större EU finansierat 
projekt.  
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Förstudie – (x)-Sites Kattegattleden 

ID-nr 2.6 

Projektnamn Förstudie – (x)-Sites Kattegattleden 

Diarienummer RS160701 

Projektägare Konstnärscentrum Väst 

Projektperiod 2017-02-28--2017-10-31 

Regional EU-
medfinansiering 

600 000 SEK 

Övrig finansiering  

Totalt 600 000 SEK 
 
 
Syfte – Mål 

 

Målet är att med (x)sites Kattegattleden 2017 etablera en Plattform för 
utställningar med platsspecifik konst på den Svenska västkusten. 
Genom utställningar kan Kattegattledens landskap med dess platser 
upptäckas och återupptäckas. Med utställningen kommer landskapen – 
också efter det att den temporära konsten tagits ner- att tillföra ny 
historia och därmed förändras.  

Planeringsfasen inleds våren 2017 inför arbetsprocessen och 
utställningen sker under aug-sept. 2017. Kända och okända lager ur 
miljön kommer att visualiseras. Såväl turister som medborgare och 
asylsökande kan med (x)site ta del av samtidskonst i våra offentliga 
vardagsrum snarare än konstens finrum. Kattegattleden blir projektets 
röda tråd varefter allt händer.   

Under 2017 beviljas Konstnärscentrum Väst medel 
regionalmedfinansiering för att genomföra förstudie och utställningen 
(x)sites Kattegattleden. 
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Green Buildning A-Z 

ID-nr 2.7 

Projektnamn Green Buildning A-Z 

Projektägare Aalborg Kommune 

EU – program Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak  

Projektperiod 2016-09-01--2019-08-31 

Sökt EU-medel 877 000 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

0 SEK 

Övrig finansiering 877 000 SEK 

Totalt 1 754 000 SEK 

 
Syfte – Mål: 

 
Projektets huvudsakliga mål är att säkra att kommuner och företag har 
metoder, verktyg och kompetens att förverkliga hållbarhet och 
energieffektivitet i offentlig infrastruktur och att testa det i konkreta 
byggprojekt, nätverksbyggande och kompetensutveckling både hos 
offentliga och privata aktörer. Projektet ska också ge verksamheter ett 
kompetenslyft och därmed ge dem kunskap för att kunna följa de krav 
offentliga och privata byggherrar ställer på hållbarhet och 
energieffektivisering inom byggbranschen, för nya byggnader, 
renoveringar, tillbyggnad samt underhåll och drift. Kompetenshöjningen 
kommer att skaps via tvärgående nätverkssamarbete runt konkreta 
byggprojekt via nätverksträffar, seminarium och workshops.  
 

Projektbeskrivning: Den politiska styrkommittén i Interreg-programmet Öresund-Kattegatt-
Skagerrak beviljade den 31 maj medel till det treåriga hållbarhetsprojektet 
Green Building A-Z där beställarkompetens, dialog och partnering för 
hållbart byggande står i fokus. 
Projektet startar den 1 september 2016 och pågår sedan i tre år. Den 
totala projektbudgeten är 2 027 871 Euro, varav hälften är EU-medel och 
hälften finansieras av organisationerna i partnerskapet. 
 
Från Halland deltar Alexanderssoninstitutet och har i projektet rollen som 
koordinerande partner för Sverige.  
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Förstudie – Smart Communitys 

ID-nr 2.8 

Projektnamn Förstudie – Smart Communitys 

Diarienummer RS180770 

Projektägare Varbergs kommun 

Projektperiod 2018-10-01—2019-01-31 

Sökt EU-medel  

Regional EU-
medfinansiering 

100 000 SEK 

Övrig finansiering  

Totalt 100 000 SEK 
 
 
Syfte – Mål 

 

Förstudien ”Smart Communitys” har som syfte att samla intressenter 
och strukturera relevanta insatser i en kommande 
regionalfondsansökan i början på 2019.   

Arbetet med smart Communitys skall leda till att aktörer från offentlig 
sektor, kommun och företag arbetar tillsammans för att förbättra 
samhällsbyggandet på sikt. I ett första skede skall fokusområden 
identifieras (såsom digitalisering, kunskapsintensiva företag och hållbar 
stadsutveckling) och upplägg för vidare uppbyggnad visualiseras. 

Halland som region behöver attrahera mer kunskapsintensiva företag 
och välutbildad arbetskraft. Det finns stor potential då städerna växer 
och även arbetsmarknadsregionen utvidgas steg för steg, både mot 
Göteborg i norr och Malmö i söder.  

Arbetet skall riggas med starkt hållbarhetsfokus.    
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Scandinavian Growth Creators (SGC) 

ID-nr 2.9 

Projektnamn Scandinavian Sustainable Circular Construction (S2C) 

Projektägare (LP) Aalborg Kommune 

EU – program Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 

Insatsområde Grön ekonomi 

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

Programspecifikt mål Minskad energiförbrukning i offentlig verksamhet 

Projektperiod 2019-10-01—2022-09-30 

Sökt EU-medel 465 010 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

0 SEK 

Övrig finansiering 465 010 SEK 

Totalt 930 020 SEK  
*ungefärligt halländskt deltagande, totalbudget för projektet är ca 43 698 160 SEK 

 
Syfte – Mål: 

 
Målet är att fler hållbara och energieffektiva offentliga byggnader ska 
byggas. Projektet S2C vill höja kunskapsnivån och förändra attityden 
kring att bygga hållbart. 
Med utgångspunkt i tre case ska projektet utveckla verktyg, modeller 
och "best practises" för en ökad förståelse kring hur kommuner och 
offentliga byggherrar ska få mest hållbarhet, energieffektivitet och 
cirkulär ekonomi för pengarna. 
Projektet följer byggnationerna i tre länder: en ny yrkesskola i Grimstad 
i Norge, Børne- og Ungeuniverset i Aalborg kommune på Jylland, samt 
Hoppet i Göteborgs kommun. Erfarenhetsutbytena kommer att ske 
under byggtiderna, mellan casen och involverade regioner. 
Konkret handlar det om att titta på energiförbrukningen i 
anläggningsdrift, användningen av hållbara material, arkitektoniska 
lösningar samt energibesparande och hållbara byggprocesser. 
Projektet vill kunna visa exempel på hur kommuner kan ställa krav på 
hållbarhet och cirkulär ekonomi i upphandling och det efterföljande 
samarbetet med entreprenören. 
 

Budget: 4 369 816 EUR 

Beviljade medel: 1 727 218 EUR 

Norska medel: 3 661 520 NOK 

Lead partner: Aalborg kommune 

 
Från Halland deltar Alexanderssoninstitutet i projektet.  
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Stark konkurrenskraft  

Halland, en region som stimulerar till innovation, förnyelse 

och ökat företagande 

 

HICUBE-BEHOVSORIENTERAD 

HÄLSOINNOVATIONSARENA 

ID-nr 3.1 

Projektnamn HIcube-behovsorienterad hälsoinnovationsarena 

Diarienummer RS150104 

Projektägare Högskolan i Halmstad 

EU – program Regionala strukturfondsprogrammet Västsverige (ERUF) 
Insatsområde Samverkan inom forskning och innovation 

Projektperiod 2015-08-01--2018-11-30 

Sökt EU-medel 10 600 000 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

15 900 000 SEK 

Övrig finansiering 0 SEK 

Totalt 26 500 000 SEK 

 
Syfte – Mål 

 
Projektet HIcube – behovsstyrd hälsoinnovations syfte är att skapa en 
attraktiv och innovativ samverkansarena tillsammans med Region Halland, 
forskningsinstitut de halländska kommunerna, det omgivande näringslivet 
och ideell sektor.  
Verksamheten mål är att bidra till tillväxt i regionens näringsliv genom att 
skapa innovativa lösningar på de utmaningar vi står inför vad gäller hälsa, 
vård och omsorg. 

Projektbeskrivning Arbetssättet ska vara dynamiskt och fokusera på behovsstyrd innovation, 
entreprenörskap, forskning och samverkan. Parallellt genomförs även ett 
socialfondsprojekt. 
 
Projektet kommer att innehålla en projektverkstad, där företag får 
möjlighet att utveckla produkter och tjänster i en triple-helix-struktur.  Det 
innebär att företag kommer att få stöd att genom tillgång till testmiljöer, 
kompetens och nätverk för att kommersialisera sina idéer. För att 
attrahera idéer till projektverkstaden kommer projektet rikta sig ut i 
näringsliv, studenter, offentlig verksamhet.   
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Kopplingar till 
Region Hallands 
tillväxtstrategi 

Projektet överensstämmer väl med inriktningen i Tillväxtstrategi för 
Halland 2014-2020. I strategin prioriteras ökning av offentliga och privata 
investeringar i forskning och utveckling, omställning och förnyelse i 
existerande företag samt insatser för att stimulera och stödja 
entreprenörskap och ökat företagande. Hälsoinnovation är ett utpekat 
styrkeområde i Halland med fokus på innovationer som möter de 
utmaningar vi ser inom hälsa vård och omsorg. Projektets syfte är att 
skapa tillväxt i näringslivet genom att utveckla möjligheterna för vår egen 
vård och kommunernas omsorg att använda näringslivets- och 
forskningens samlade kunskaper för att lösa de utmaningar vi ser inför 
framtiden genom att i samverkan utveckla innovativa arbetssätt och nya 
bättre produkter och tjänster. 
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FOODBEST NORDIC/FoodNexus Nordic 

ID-nr 3.2 

Projektnamn Foodbest Nordic/FoodNexus Nordic 

Diarienummer RS150134 

Projektägare Lunds Universitet 

EU – program Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak  

Projektperiod 2015-07-01--2017-06-30 

Sökt EU-medel 746 350 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

107 500 SEK 

Övrig finansiering 638 850 SEK 

Totalt 1 492 700 SEK 
*Ungefärlig andel av total budgeten för att spegla det halländska deltagandet i projektet 

 
Syfte – Mål 

 
Projektets mål är att utveckla ett nordiskt innovations ekosystem i 
livsmedelsbranschen, som ska profileras i Europa- för att öka 
innovationsorienterade aktiviteter, främja verksamhetsinvesteringar i 
detta samt skapa förutsättningar för ett starkt nordiskt deltagande i en 
Food4Future KIC (Knowlege and Innovation Community).  

Projektbeskrivning Foodbest Nordics mål är att utveckla en nordisk innovation ekosystem 
inom livsmedelsindustrin som ska profileras i Europa. Projektet  Foodbest 
Nordics har två överordnade aktiviteter: 
 
-Utveckling av en väl fungerande innovations ekosystemet i ÖKS, en 
förutsättning för nordiskt deltagande i en KIC-grupp, där Foodbest Nordic 
senare kan komma att bli huvudkontor för en KIC. 
 
-Europeisk Promovering av detta nordiska innovations ekosystem  
 
Halländska partners i projektet är Region Halland och Högskolan i 
Halmstad. 
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ARENA GRÖN TILLVÄXT 

ID-nr 3.3 

Projektnamn Arena Grön Tillväxt 

Diarienummer RS150095 

Projektägare Region Halland 

EU – program Regionala strukturfondsprogrammet Västsverige (ERUF) 

Insatsområde Innovation för en koldioxidsnål ekonomi 

Projektperiod 2015-04-01--2018-06-30 

Sökt EU-medel 6 360 016 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

4 046 000 SEK 

Övrig finansiering 5 419 023 SEK 

Totalt 15 775 039 SEK 

  
Syfte – Mål Det övergripande målet med projektet är att uppnå en mer koldioxidsnål 

ekonomi genom att arbeta strukturerat med innovationsstödjande 
insatser. Projektet ska därför bygga upp samverkansplattformen ”Arena 
för Grön Tillväxt” Målet är att stärka samverkan mellan små och 
medelstora företag, högskola/universitet och offentlig sektor samt 
utveckla förmågan att kommersialisera nya produkter, tjänster och 
lösningar som bidrar till en mer koldioxidsnål ekonomi. 
 

Projektbeskrivning Samverkansparterna kommer att skapa mötesplatser för utbyte av 
kunskap och erfarenheter. Tre pilotprojekt kommer att genomföras, med 
tema livsmedel, bioenergi och skogsindustri. De innehåller seminarium, 
studiebesök och workshops för att stötta näringslivet att utveckla 
innovationer och sprida kunskap runt hur företag kan arbeta 
koldioxidsnålt.  
 
Samverkansprojektet grundar sig på en avtalsbunden samverkan mellan 
Högskolan i Halmstad, Hushållningssällskapet Halland, Energi- och 
Miljöcentrum (EMC) och Region Halland som projektägare.  
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ALMI INVEST VÄSTSVERIGE FOND II 

ID-nr 3.4 

Projektnamn Almi Invest Västsverige Fond II 

Diarienummer RS140535 

Projektägare ALMI Invest Västsverige AB 

EU – program Regionala strukturfondsprogrammet Västsverige (ERUF) 

Insatsområde Konkurrenskraftiga små och medelstora företag 

Målgrupp Onoterade små och medelstora företag i tidig utvecklingsfas 

Projektperiod 2015-10-01--2021-12-31 

Sökt EU-medel 12 000 000*SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

0 SEK 

Övrig finansiering 8 000 000**SEK 

Totalt 20 000 000 SEK 
*Schablonberäknad utifrån Hallands andel av totalt belopp, **Finansiering från statligt anslag 1:1 

 
Syfte – Mål 

 
Almi Invest har under första programperioden utvecklats till Sverige och 
Nordens mest aktiva investerare i tidig fas. Almi Invest har visat att det är 
möjligt att göra saminvesteringar tillsammans med privata investerare i 
företag som befinner sig i tidiga utvecklingsfaser. 68 % av 
nyinvesteringarna gick till startup fasen.  Det har också visats att den 
privata sam-investeringsinsatsen är större än ursprungligen planerad för 
att idag vara på 1,7 gånger den offentliga insatsen. 
 
Almi Invest Väst planerar därför att etablera Fond nr II för 
programperioden 2015 – 2020. Tillsammans med Fond nr I har dessa 
projekt goda förutsättningar att efter 2022 kunna hålla 
investeringskapitalet intakt. 

Projektbeskrivning Almi Invest Väst, bestående av Västra Götaland och Halland, är ett av de 8 
regionala riskkapitalbolagen som bildades 2009 för att öka tillgången på 
riskkapital i regionen. Prognosen pekar mot att fonden, vid stängning i 
september 2015, har ca 40 portföljbolag i regionen och att det 
sammanlagt har tillförts ca 480 Mkr till bolag i region (inklusive de privata 
medinvesterarna). 
 

Kopplingar till 
Region Hallands 
tillväxtstrategi 

Då det finns en väl dokumenterad brist på riskvilligt kapital i Sverige och i 
Halland ser Region Halland Almi Invest Väst som ett bra komplement till 
en marknad som inte fyller behovet av kapital idag. Insatser som gjorts för 
att öka antalet genomlysta företag i Halland har gett goda resultat och 
Region Halland ser att Almi Invest Väst kan öka sina investeringar i Halland 
de kommande åren. Medfinansiering av en ny fondperiod i Almi 
Invest Väst är därför en viktig satsning för att öka antalet växande företag 
i Halland. 
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IMALE 

ID-nr 3.5 

Projektnamn IMALE 

Diarienummer RS130345 

Projektägare Halmstad kommun (BUF och Upphandlingsenheten) är koordinerande 
partner tillsammans med 11 andra partner från 6 EU länder 

EU – program FP7 

Projektperiod 2014-02-01--2016-07-30 

Sökt EU-medel 7 620 000 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

1 250 000 SEK 

Övrig finansiering 2 500 000 SEK 

Totalt 11 370 000 SEK                          
*Totalt omfattar projektet 5,4 miljoner euro. 

Syfte – Mål: Två av de utmaningar som identifierats som väsentliga för Hallands 
utveckling är att vi måste bli bättre på att identifiera och ta tillvara på 
innovationer. Vi måste också öka vår förmåga att bredda kompetensen 
och stärka utbildning och kunskap. Projektet IMALE är ett projekt som 
adresserar båda dessa utmaningar. 
 

Projektbeskrivning: IMALE är ett beviljat FP7 projekt som möjliggör forskning/utveckling av 
nya IKT lösningar (informations- och kommunikationsteknologi) för F-9 
inom matematik, teknik och naturvetenskap med hjälp av förkommersiell 
upphandling.  IKT lösningarna ska ge stöd till individanpassat lärande som 
är en utmaning för dagens skola/lärare och elever. Projektet kan ses som 
en del av Region Hallands innovationssatsning då projektet är ämnat att 
stimulera efterfrågan på nya IKT relaterade produkter genom strategisk 
användning av offentlig upphandling (förkommersiell upphandling). 
Förkommersiell upphandling och Innovationsupphandling pekas ut som 
ett strategiskt instrument för ökad tillväxt genom förnyelse och innovation 
i både offentlig sektor och näringslivet i såväl EU2020 som i den nationella 
och regionala innovationsstrategin. 
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Destination Halland 2020 

ID-nr 3.6 

Projektnamn Destination Halland 2020 

Diarienummer RS150304 

Projektägare Region Halland 

EU – program Regionala strukturfondsprogrammet Västsverige (ERUF) 
Insatsområde Konkurrenskraftiga små och medelstora företag 
Projektperiod 2016-01-01--2019-04-30 
Sökt EU-medel 9 997 802 SEK 
Regional EU-
medfinansiering 

14 996 706 SEK 

Övrig finansiering 0 SEK 

Totalt 24 994 508 SEK 

 
Syfte – Mål: 

 
Projektet har som mål att Halland ska ha fler företag inom 
besöksnäringen, att företagen har ökat sin innovationskraft, stärkt sin 
konkurrenskraft och ökat lönsamhet och samverkan. Det ska ske genom 
riktade insatser inom tre områden: kunskap (för att öka företagens 
kunskap om gästen), affärsutveckling (för att skapa en gemensam 
värdegrund och nya erbjudande) och kommunikation (för att företagen 
ska nå ut med sina produkter).  
 

Projektbeskrivning: Projektet kommer exempelvis att arbeta med enkäter för att samla 
information, utveckla ett värdegrundsarbete och nätverka med 
internationella aktörer. Näringslivet har varit med i processen att utveckla 
projektet och deltar exempelvis genom tematiska grupper, seminarier och 
nätverksaktiviteter. Projektet är en större regional strategisk satsning 
inom ett av Region Hallands prioriterade områden.   
 

Kopplingar till 
Region Hallands 
tillväxtstrategi 

Projektet överensstämmer väl med inriktningen i Tillväxtstrategi för 
Halland 2014-2020. I strategin prioriteras ökning av offentliga och privata 
investeringar i forskning och utveckling, omställning och förnyelse i 
existerande företag samt insatser för att stimulera och stödja 
entreprenörskap och ökat företagande. Besöksnäringen är ett utpekat 
styrkeområde i Halland. Projektets syfte är att skapa tillväxt i näringslivet 
genom ökad samverkan och insatser för att öka digitaliseringen, kunskap 
om kunden och utveckla nya internationellt gångbara besöksmål i Halland.  
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Kompetens Destination Halland  

ID-nr 3.7 

Projektnamn Kompetens Destination Halland  

Diarienummer RS160489 

Projektägare Region Halland 

EU – program Europeiska Socialfonden i Västsverige 

Programområde/mål Programområde 1 Mål 1:1 

Projektperiod 2016-05-01--2019-04-30 

Målgrupp Anställda inom besöksnäringen 

Antal deltagare 2 000 kvinnor, 1 500 män 

Sökt EU-medel 7 998 156 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

0 SEK 

Övrig finansiering 2 655 926 SEK 

Totalt 10 654 082 SEK 

 
Syfte – Mål: 

 
Kompetens Destination Halland är ett projekt som drivs av Region 
Halland. Projektet fokuserar på att kompetensutveckla anställda i 
besöksnäringen i regionen. Genom att höja kompetensen hos de 
anställda inom branschen förbättras innovationsförmågan och individers 
ställning på arbetsmarknaden stärks. Projektet riktar sig mot anställda 
inom besöksnäringen men det genomförs även en satsning mot deltagare 
som står utanför arbetsmarknaden. Samtliga halländska kommuner 
kommer att medverka i projektet samt branschorganisationer såsom 
Visita, Peak innovation, Hotell och restaurangföretag samt Turistrådet 
Västsverige. 
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Ren Kustlinje 

ID-nr 3.8 

Projektnamn Ren Kustlinje 

Projektägare Sotenäs kommun 

EU – program Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak  

Projektperiod 2016-01-01--2018-12-31 

Sökt EU-medel 1 600 000 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

0 SEK 

Övrig finansiering 1 600 000 SEK 

Totalt 3 200 000 SEK 

 
Syfte – Mål: 

 
Marint avfall är en gemensam utmaning för länderna runt KASK regionen. 
Projektet har som mål att etablera innovativa samarbeten mellan 
forskningsinstitutioner och offentliga förvaltningar. Detta utförs genom:  
-att utveckla gemensamma forskningsmetoder samt föra ut och testa 
resultaten på en lokal nivå 
-att utveckla och testa innovativa metoder och modeller för att reducera 
marint avfall i KASK området. 
-att utveckla arbetsformer och finansieringsmodeller för att omhänderta 
marint avfall 
-att implementera projektets resultat i offentliga förvaltningar samt göra 
fler medvetna om problemet 

Projektbeskrivning: Problemen med den ökande mängden marint avfall som finns i haven och 
som spolas upp på stränder och holmar förenar många aktörer. Mindre 
kustkommuner, avfallsaktörer, företag, naturvårdare och forskare runt 
Skagerack och Kattegatt vittnar om problemet att ensam organisera och 
bekosta städning och omhändertagande av det marina avfallet. 
Det är ett tungt och ofta självpåtaget ansvar då problemet inte har 
uppmärksammats tillräckligt på nationell och global nivå för att allokera 
resurser eller för att sätta in åtgärder och incitament för att minska 
problemen i framtiden.  
Genom projektet Ren kustlinje ska de deltagande parterna etablera ett 
kreativt och innovativt nätverk för frågor som berör det marina avfallet 
och dess konsekvenser. Genom bredare samverkan siktar man på att 
utveckla och utbyta tankar och idéer som leder till effektivare arbetssätt, 
ett ökat cirkulärt tänkande, bättre utnyttjande av resurser och ett 
förändrat beteende som leder till minskad nedskräpning. 
 
Projektet har 34 partners i Sverige, Norge och Danmark. Från Hallands 
sida är Kungsbacka kommun och Västkuststiftelsen för västsvenska 
fritidsområden partner i projektet. 
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Innomatch 

ID-nr 3.9 

Projektnamn Innomatch 

Projektägare Region Midtjylland 

EU – program Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak  

Projektperiod 2016-01-01--2018-12-31 

Sökt EU-medel 4 277 000 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

1 626 000 SEK 

Övrig finansiering 2 651 000 SEK 

Totalt 8 554 000 SEK 

 
 
Syfte – Mål: 

* Enbart Hallands ungefärliga andel av den totala projektbudgeten 

 
Projektet har som mål att: 
Öka innovationskapaciteten i små företag, skapa ökad tillväxt i små 
företag, skapa samarbetsstrukturer mellan utbildning och näringsliv och 
stärka de studerandes kompetenser. 

Projektbeskrivning: En stor andel av nya småföretag har behov av ny kunskap och en högre 
innovationsgrad om de ska kunna få ökad tillväxt framöver. De 
kännetecknas dock ofta av att ha begränsade resurser, både ekonomiskt 
och verksamhetsmässigt och har dessutom inte någon tradition av att 
samarbeta med vetenskapsinstitutioner i motsats till större företag. 
Interaktion med kompetenta studenter med olika bakgrund, intresse och 
erfarenhet kan här vara en lösning. För företagen är det ett intressant och 
kostnadseffektivt sätt att få nya idéer, utforska möjligheter och 
teknologier på deras marknader. Företagen får tillgång till den nyaste 
kunskapen och studenterna kan bidra med lösningar på konkreta 
problem. Dessutom får de små företagen förstärkt kunskap om och 
relation till vetenskapsinstitutioner. 
Projektet ska adressera följande utmaningar: 
-den låga innovations och tillväxtnivån i skandinaviska företag 
-det begränsade samarbetet mellan småföretag och utbildningssystemet 
-små företag känner inte till värdet av att anställda välutbildad personal 
 
Projektet har 10 partners i Sverige och Danmark. Från Hallands sida är CLL 
Campus Varberg (koordinerande partner), Coompanion och Marknad 
Varberg partners i projektet. 
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FoU-check för Halland 

ID-nr 3.10 

Projektnamn FoU-check för Halland 

Diarienummer RS160101 

Projektägare Region Halland 

EU – program Regionala strukturfondsprogrammet Västsverige (ERUF) 

Insatsområde Konkurrenskraftiga små och medelstora företag 

Projektperiod 2016-04-01--2019-05-30 

Sökt EU-medel 3 956 738 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

0 SEK 

Övrig finansiering 5 935 106 SEK* 

Totalt 9 891 844 SEK 
* Finansiering från 1:1 anslaget samt medfinansiering från ALMI 

Syfte – Mål: Projektet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: 
‐ Konkurrera på globala marknader 
‐ Bidra till hållbar tillväxt och skapa nya arbetstillfällen. 
‐ Bidra till att påverka företagens förmåga att driva företaget hållbart, vad 
gäller jämställdhet, inkludering, miljömässiga och ekonomiska faktorer. 
‐ Bidra till en mer hållbar produktion 
‐ Förbättra den kunskapsöverföringen mellan de mindre företagen, 
akademin och forskningsinstituten. 

Projektbeskrivning: Projektet ska stärka små och medelstora företags möjligheter att 
exempelvis konkurrera på globala marknader, bidra till hållbar tillväxt och 
skapa nya arbetstillfällen. Detta ska uppnås genom att 28 företag erhåller 
upp till 250 000 kr vardera i stöd, en FoU‐check, för att köpa in 
forskningskompetens till utvecklingsinsatser. Företagen ska själva stå för 
minst hälften av insatsens kostnad. Stödet ska på längre sikt bidra till 
kunskapsöverföring och förbättrade kontaktvägar mellan mindre företag, 
akademi och forskningsinstitut. Det kommer exempelvis att underlätta för 
framtida satsningar när forskning behöver involveras och samverkan 
kommer ge nya affärsmöjligheter och internationell konkurrenskraft. 
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Förstudie Marknadslyftet 

ID-nr 3.11 

Projektnamn Förstudie Marknadslyftet 

Diarienummer RS150389 

Projektägare IUC Halland  

EU – program Förstudie inför ansökan inom Regionala strukturfondsprogrammet 
Västsverige (ERUF) 

Projektperiod 2015-11-01—2016-10-31 

Sökt EU-medel 0 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

226 000 SEK 

Övrig finansiering 0 SEK 

Totalt 226 000 SEK 

 
Syfte – Mål: 

 
Med ansökan vill IUC Halland utveckla ett projekt som ska stödja 
halländska industriföretag att realisera en strategi som tar sin 
utgångspunkt i marknadsutveckling. Behovet av ett sådant ”marknadslyft” 
har tidigare identifierats i de tillväxtanalyser som IUC har genomfört. 
Målet med förprojektet är att formulera en ansökan till Regionala 
strukturfondsprogrammet Västsverige (ERUF) under hösten 2016. 
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Marknadslyftet 

ID-nr 3.12 

Projektnamn Marknadslyftet 

Diarienummer RS160080 

Projektägare Industriellt Utvecklingscentrum Halland AB (IUC Halland) 

EU – program Regionala strukturfondsprogrammet Västsverige (ERUF) 

Insatsområde Konkurrenskraftiga små och medelstora företag 

Projektperiod 2016-09-01--2019-12-31 (förlängt till 2021-12-31) 

Sökt EU-medel 5 526 807 SEK (ny budget) 

Regional EU-
medfinansiering 

7 445 105 SEK 

Övrig finansiering 845 105 SEK 

Totalt 13 817 017 SEK 

 
Syfte – Mål: 

OBS: Projektet beviljades i december 2019 utökning av verksamhet och budget 

 
Projektets mål är att deltagande företag ökar sin konkurrenskraft genom 
att utveckla och genomföra marknadsorienterade strategier för expansion 
på nya eller befintliga marknader, med nya eller befintliga produkter, med 
tillhörande tjänster. 
Delmål 
‐Företagen har fått en förbättrad behovsbild när det gäller 
marknadsfrågor utefter sitt nuläge 
‐Företagen har fått ökad insikt om ett marknadsorienterat synsätt och en 
vilja att jobba med marknadsutveckling 
‐ Med ett större marknadsfokus har företagen förbättrat sina 
innovationsprocesser 
‐Företagen har fått mer kunskap kring frågor om jämställdhet, lika 
möjligheter och ickediskriminering samt har en ökad förståelse för hur 
dessa frågor påverkar utvecklingen av marknadssidan. 
‐Företagen har ökat sin förmåga att jobba med en marknadsorienterad 
strategi med hjälp av en handlingsplan 
‐Företagen har fått ökade förutsättningar för en expansion på nya 
marknader 
‐Företagen genomför konkreta affärer på nya marknader/med nya 
kunder/nya segment/nya produkter 
‐Projektet utvecklar metoder för att garantera långsiktiga effekter och 
spridning av kunskap även efter att projektet avslutats. 

Projektbeskrivning: Projektets mål är att deltagande företag ökar sin konkurrenskraft genom 
att utveckla och genomföra marknadsorienterade strategier för 
marknadsexpansion, med nya eller befintliga produkter och tjänster. IUC 
Halland kommer att stötta företagen i att utveckla marknadsstrategier 
genom enskild coachning och gemensamma seminarier. För att möjliggöra 
detta kommer även metoden utvecklas och projektet kommer hämta 
erfarenheter från bland annat IUC Norrbotten. Syftet är att arbeta för en 
marknadsorientering i företagen, jämte den produktionsorientering som 
finns i många tillverkningsföretag i regionen. Insatserna ska på sikt 
leda till exempelvis förbättrade innovationsprocesser, ökad 
konkurrenskraft och att fler produkter kommersialiseras. 
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Digital SME- Företagsutveckling 

ID-nr 3.13 

Projektnamn Digital SME-Företagsutveckling (Smarta SME, Indigo2.0) 

Diarienummer RS170636 

Projektägare IUC Väst AB (Samverkanspart: IUC Halland) 

EU – program Regionala strukturfondsprogrammet Västsverige (ERUF) 

Insatsområde Konkurrenskraftiga små och medelstora företag 

Projektperiod 2018-01-01—2021-04-30 

Sökt EU-medel 991 000 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

1 497 750 SEK 

Övrig finansiering 0 SEK 

Totalt 2 487 000 SEK 
* Enbart Hallands andel, total projektbudget uppgår till 17 253 436 SEK 

 
Syfte – Mål: 

 
Digital SME- Företagsutveckling är ett samverkansprojekt mellan IUC-
bolagen i Västsverige och Göteborgs Tekniska College. Satsningen är en 
vidareutvecklings och en uppväxling av den nationella satsningen INDIGO, 
med mål att bidra till att västsvenska små och medelstora industriföretag 
tar det digitala ledarskapet. Projektet kommer att erbjuda målgruppen att 
delta i utvecklingsprogram, som innehåller nätverksliknande träffar vilka 
varvas med individuell coaching för deltagande företag.  
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Trähusambassadörer 

ID-nr 3.14 

Projektnamn Trähusambassadörer 

Diarienummer RS170635 

Projektägare Energi- och Miljöcentrum i Varberg  

EU – program Regionala strukturfondsprogrammet Västsverige (ERUF) 

Insatsområde Innovation för en koldioxidsnål ekonomi 

Projektperiod 2018-03-01—2021-06-30 

Sökt EU-medel 914 073 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

1 371 109 SEK 

Övrig finansiering 0 SEK 

Totalt 2 285 182 SEK 
 

 
Syfte – Mål: 

 
Projektets syfte är att öka kunskapen om och kapaciteten av 
träkonstruktioner i byggbranschens hela värdekedja för att minska 
energiförbrukningen i flervåningshus. Genom att arbeta med såväl 
beställarsidan, som byggherrar och beställare och leverantörssidan, som 
utgörs av exempelvis byggbolag, arkitekter och konstruktörer, ska 
projektet arbeta för att minska klimatpåverkan i hela byggsektorn. Målet 
är att öka andelen flervåningshus som byggs med trästomme i Halland och 
att trähuskonstruktioner på sikt övervägs och bedöms som alternativ vid 
minst 50 % av nybyggnationer av flervåningshus i Halland.    

Kopplingar till 
Region Hallands 
tillväxtstrategi: 

Projektet ligger helt i linje med den halländska tillväxtstrategins utpekade 
styrkeområde Grön Tillväxt och bidrar till målet ökad attraktivitet och höjd 
konkurrenskraft. Ett ökat trähusbyggande bidrar också till prioriteringen 
ett klimatneutralt Halland. 
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CooCreate, Social innovation och 

samhällsentreprenörskap i Halland (SISiH) 

ID-nr 3.15 

Projektnamn Social innovation och samhällsentreprenörskap i Halland (SISiH) 

Diarienummer RS170634 

Projektägare Coompanion- Kooperativ Utveckling i Halland, Ekonomisk förening  

EU – program Regionala strukturfondsprogrammet Västsverige (ERUF) 

Insatsområde Konkurrenskraftiga små och medelstora företag 

Projektperiod 2018-01-01—2021-04-30 (förlängd 2022-04-20) 

Sökt EU-medel 4 960 000 SEK (ny budget) 

Regional EU-
medfinansiering 

7 450 000 SEK 

Övrig finansiering 0 SEK 

Totalt 12 410 000 SEK 
OBS: Projektet beviljades i december 2019 utökning av verksamhet och budget + tilläggsansökan beslut 
mars-22 
 
 

 
Syfte – Mål: 

 
Social innovation och samhällsentreprenörskap i Halland (SISiH) är ett 
samverkansprojekt mellan Coompanion Halland och Högskolan i 
Halmstad. Målgruppen är blivande och befintliga små och medelstora 
samhällsentreprenöriella företag. I en förstudie har det identifierats att 
den befintliga stödstrukturen är svag för samhällsentreprenörer, samt att 
dessa företag ofta drivs av samhällsengagemang snarare än ekonomisk 
lönsamhet.  Projektets mål är att fler samhällsentreprenörer startar nya 
innovativa företag och bidrar till fler sociala innovationer och en bredare 
arbetsmarknad i Halland.  

Projektbeskrivning: Projektets aktiviteter ska skapa nätverk, affärsutvecklande metoder och 
verktyg för samhällsentreprenörer, samt att implementera en arena för 
social innovation och samhällsentreprenörskap som en del till 
innovationssystemet. 
 

Kopplingar till 
Region Hallands 
tillväxtstrategi: 

Projektet bidrar till att uppfylla flera av målen i Region Hallands 
Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020, bland annat mål som handlar om 
att skapa hög attraktivitet genom utvecklad livsmiljö för boende och 
arbete på landsbygden, stark konkurrenskraft genom att stimulera 
innovation, förnyelse och ökat företagande samt fler i arbete genom en 
region som har en öppen, jämställd och inkluderande arbetsmarknad. 
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Förstudie-Inventering Projektidéer inom Blå näringar i 

Halland 

ID-nr 3.16 

Projektnamn Förstudie-Inventering Projektidéer inom Blå näringar i Halland 

Diarienummer RS150437 

Projektägare Fiskeområde Halland 

Projektperiod 2016-01-01—2016-06-30 

Regional EU-
medfinansiering 

37 000 SEK 

Övrig finansiering 0 SEK 

Totalt 37 000 SEK 

 
Syfte – Mål: 

 
Fiskeområde Halland ska genom uppsökande aktiviteter identifiera och 
kartlägga olika projektidéer inom den blå sektorn i Halland. Genom att i 
ett tidigt skede identifiera vilka idéer inom den blå sektorn som kan ha 
bärighet som konkreta projekt skapar man en överblick över tänkbara 
vägar till finansieringslösningar, både inom Havs- och Fiskeriprogrammet 
2014-2020 och inom andra program.    
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Förstudie-Halland framtidens matregion 

ID-nr 3.17 

Projektnamn Förstudie- Halland framtidens matregion 

Diarienummer RS170012 

Projektägare IUC Halland 

Projektperiod 2017-01-01—2017-06-01 

Regional EU-
medfinansiering 

168 000 SEK 

Övrig finansiering 0 SEK 

Totalt 168 000 SEK 

 
Syfte – Mål: 

 
Projektet ska bidra till att stärka och utveckla Halland som ett livsmedels 
län som genererar tillväxt inom de gröna näringarna och ökar 
förädlingsvärdet av det som produceras i länet. Projektet är upplagt som 
en förstudie/förberedelse inför ett större EU-projekt som syftar till att 
skapa ett livsmedelskluster i Halland.  
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Hallands matgille 

ID-nr 3.18 

Projektnamn Hallands matgille 

Diarienummer RS170190 

Projektägare Signerat Halland  

EU – program Regionala strukturfondsprogrammet Västsverige (ERUF) 

Insatsområde Konkurrenskraftiga små och medelstora företag 

Målgrupp Små och medelstora företag i tidig utvecklingsfas 

Projektperiod 2017-09-01—2020-12-31 (förlängd till 2022-10-31) 

Sökt EU-medel 9 806 000 SEK (ny budget) 

Regional EU-
medfinansiering 

14 743 000 SEK 

Övrig finansiering 184 000 SEK 

Totalt 24 733 000 SEK 
OBS: Projektet beviljades i december 2019 utökning av verksamhet och budget + tilläggsansökan beslut 
mars-22 
 

 
Syfte – Mål: 

 
Livsmedelsbranschen har en central roll i det halländska näringslivet. 
Branschen står inför en rad omfattande utmaningar och samtidigt finns 
goda utvecklingsmöjligheter. Båda ställer stora krav på såväl enskilda 
företags utveckling som att hitta nya innovativa och hållbara 
systemlösningar mellan företag, stödjande aktörer och omvärld. 
Näringslivet i Halland vill genom etablerade nätverk inta en ledande roll i 
den kommande utvecklingen genom att bilda ett starkt kluster av företag 
och aktörer i livsmedelskedjan som tillsammans ska stärka Halland som 
ett livsmedelslän. Klustret Hallands Matgille, ska bidra till att stärka 
innovations- och konkurrenskraft samt skapa jobb och hållbar tillväxt.  

Projektbeskrivning: Projektet ska profilera Halland som en ”matregion” med lokalproducerad 
mat och stötta de halländska livsmedelsföretagen till en hållbar tillväxt. 
Genom direkta insatser i företagen ska projektet öka deras 
affärsutveckling, utveckla exportstrategier, öka mångfalds- och 
jämställdhetsintegrering i företagen, samt främja samverkan för att öka 
användningen av och kunskapen om lokalproducerad mat. 
 
Projektet ska erbjuda testbäddar, där stora företag öppnar upp sina test- 
kök till förmån för små och medelstora företag, så att dessa får chansen 
att utveckla nya produkter. Aktiviteterna ska leda till bestående effekter 
som på sikt ökar förädlingsvärdet på den mat som produceras i länet och 
ger en tillväxt av konkurrenskraftiga företag inom lantbruk, 
livsmedelsförädling, matupplevelser och distribution. 

 
Kopplingar till 
Region Hallands 
tillväxtstrategi: 

 
Livsmedel ingår i styrkeområdet Grön Tillväxt i Tillväxtstrategi för Halland 
2014-2020. 
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Förstudie- Haverdals Trädgård, en ny plattform inom 

TestMiljö Halland 

ID-nr 3.19 

Projektnamn Förstudie- Haverdals Trädgård, en ny plattform inom TestMiljö Halland 

Diarienummer RS180069 

Projektägare Högskolan i Halmstad 

Projektperiod 2018 

Regional EU-
medfinansiering 

250 000 SEK 

Övrig finansiering 0 SEK 

Totalt 250 000 SEK 

 
Syfte – Mål: 

 
Förstudie som syftar till att ta fram underlag till ett ERUF-projekt. 
Projektet syftar till att bygga ett testboende för prediktiv vård och omsorg 
i hemmet. Boendet kommer att vara en del av testmiljö Halland. 
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SolReg Halland 

ID-nr 3.20 

Projektnamn SolReg Halland 

Diarienummer RS160540 

Projektägare Alexanderssoninstitutet  

EU – program Regionala strukturfondsprogrammet Västsverige (ERUF) 

Insatsområde Innovation för en koldioxidsnål ekonomi 

Projektperiod 2017-01-01—2020-04-30 

Sökt EU-medel 1 308 513 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

981 808 SEK 

Övrig finansiering 980 955 SEK 

Totalt 3 271 276 SEK 
 

 
Syfte – Mål: 

 
Projektets syfte är att främja en ökad produktion och användning av 
solenergi i Halland genom att bättre tillvarata den teknik och kunskap som 
finns inom solenergibranschen. Det innefattar exempelvis utveckling av 
affärs- och finansieringsmodeller i samverkan mellan olika delar av 
värdekedjan och mellan olika branscher. Workshops, möten och 
coachning av företag ska resultera i utvecklande och validerade 
solenergilösningar redo för kommersiellt bruk. Projektet har också 
insatser för att öka beställarkompetensen och ska utveckla ett 
samverkansforum för solenergi, som efter projektslut ska tas vidare av 
Energi och Miljöcentrum. På lång sikt ska projektet SolReg Halland bidra 
till att solenergi beaktas och övervägs som en integrerad del vid en 
majoritet av nybyggnationer och renoveringar i Halland.  

 
Kopplingar till 
Region Hallands 
tillväxtstrategi: 

 
Projektet stödjer Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020s mål avseende 
innovation och utveckling av förnyelsebar energi. Tillväxtstrategin pekar, 
inom ramen för styrkeområdet Grön Tillväxt, på betydelsen av förnybar 
energi för att minska fossilberoendet. Solel kommer att vara en viktig 
komponent i ett framtida energisystem och kompetensen i denna 
marknad i Halland har behov att utvecklas.   
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CareWare Nordic 

ID-nr 3.21 

Projektnamn CareWare Nordic 

Projektägare LP Aarhus Kommune,  

EU – program Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 

Insatsområde  

Projektperiod 2018-06-15—2021-06-14 

Sökt EU-medel 1 683 750 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

0 SEK 

Övrig finansiering 1 683 750 SEK 

Totalt 3 367 500 SEK (total projektbudget ca 11 399 660 SEK) 
 

 
Syfte – Mål: 

 
CareWare Nordic är ett trippel helix samarbete mellan kommuner, 
kunskapsinstitutioner och företag. Projektet syftar till att skala upp och 
utveckla en välkänd metod från Århus kommun där ett starkt samarbete 
mellan aktörer inom välfärdsteknologin etablerats.  

Projektet kommer att involvera företag, forskning och utbildning för att 
utveckla produkter och tjänster, som kan ge kommuner möjligheter att 
erbjuda bättre hjälp till medborgarna med hjälp av välfärdsteknologiska 
lösningar.    

Aarhus Kommune, Center for Frihedsteknologi är Lead Partner i projektet. 
Övriga partner är: Viborg Kommune, Högskolan i Halmstad, Center for 
Industri, SOSU Östjylland samt Varberg Kommun 
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TestMiljö Halland 

ID-nr 3.22 

Projektnamn TestMiljö Halland 

Diarienummer RS180220 

Projektägare Högskolan i Halmstad 

EU – program Regionala strukturfondsprogrammet Västsverige (ERUF) 

Insatsområde Samverkan inom forskning och innovation 

Projektperiod 2018-08-01—202-11-30 

Sökt EU-medel 12 600 000 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

18 900 000 SEK 

Övrig finansiering  0 SEK 

Totalt 31 500 000 SEK 
 

 
Syfte – Mål: 

 
Hälsoteknikcentrum Halland tar med detta projekt ytterligare ett steg för 
att skapa  en effektiv infrastruktur för att utveckla och testa produkter och 
tjänster som kan bidra till större självständighet och hälsa. Testmiljö 
Halland skall utveckla en testmiljö med hemmet som bas. Det 
övergripande  målet för projektet är att möjliggöra för näringslivet och 
den offentliga sektorn att kunna leverera de mest konkurrenskraftiga 
produkterna och tjänsterna för offentlig och privat vård i hemmet, med 
individen i centrum. Ett koncept för modernt boende för den äldre 
målgruppen där en föränderlig form av stöd- och övervakning som 
ständigt vidareutvecklas och förnyas kommer att byggas. Detta sker i 
samverkan med näringslivet. Projektet skall stödja näringslivet i 
affärsutveckling samt stödja vård och omsorg i utvecklingen av 
upphandlingsprocessen för att stärka näringslivets konkurrenskraft samt 
genom kunskapsöverföring brygga gapet mellan näringsliv, akademi och 
vård och omsorg och bidra till ett förbättrat innovationsklimat hos 
offentliga organisationer.  

Högskolan i Halmstad är projektägare och samverkar i projektet med, 
Kungsbacka kommun, Varbergs kommun, Falkenbergs kommun, Halmstad 
kommun, Hylte kommun, Laholms kommun samt Region Halland. 
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Open Innovation Quarters for quick end-user feedback 

and support of new products and services (Inno-Quarter) 

ID-nr 3.23 

Projektnamn Open Innovation Quarters for quick end-user feedback and support of 
new products and services (Inno-Quarter) 

Diarienummer RS170303 

Projektägare Province of Friesland 

EU – program Interreg Nordsjön 

Projektperiod 2018-01—2020-12 

Sökt EU-medel 4 255 000 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

3 005 000 SEK 

Övrig finansiering 1 250 000 SEK 

Totalt 8 510 000 SEK 

 
Syfte – Mål: 

OBS: Projektet har beviljats utökning av verksamhet och budget, budget avser 
ungefärligt halländskt deltagande 

 
Open Innivation Quarters använder festivaler som arena och living labs för 
att testa innovationer på olika målgrupper. En festival är en arena som 
samlar många människor som under en begränsad tid kan erbjudas 
möjligheter att testa och utvärdera olika lösningar och innovationer. Det 
kan exempelvis röra sig om nya lösningar för vattenrening, avlopps-
hantering, mat och skydd. Projektet ser festivaler som ett tvärsnitt av 
befolkningen och behoven på festivaler avspeglar samhällets behov i 
stort. 
 

Projektbeskrivning: Province of Friesland (Nederländerna) är leadpartner. Hallifornia, Nordic 
Surfers är koordinerande partner i Sverige. Totalt deltar 13 partner i 
projektet. 
 

Kopplingar till 
Region Hallands 
tillväxtstrategi 

Ett av de strategiska valen i Tillväxtstrategin för Halland 2014-2020 är: 
Halland, en region som stimulerar till innovation, förnyelse och ökat 
företagande. Prioriteringar som våra styrkeområden hälsoinnovation, 
grön tillväxt och besöksnäring och en ökning av offentliga och privata  
investeringar i forskning och utveckling samt omställning och förnyelse i 
existerande företag är alla relevanta för detta projekt.  
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TEK Catalyst Halland 

ID-nr 3.24 

Projektnamn TEK Catalyst Halland 

Diarienummer RS180769 

Projektägare Industriellt Utvecklingscentrum i Halland AB 

EU – program Regionala strukturfondsprogrammet Västsverige (ERUF) 

Insatsområde Konkurrenskraftiga små och medelstora företag 

Projektperiod 2019-03-01—2022-02-28 

Sökt EU-medel 3 911 000 SEK (Ny budget) 

Regional EU-
medfinansiering 

5 868 000 SEK 

Övrig finansiering  

Totalt 9 779 000 SEK 
Tilläggsansökan beslut mars-22 

 
 
Syfte – Mål: 

 
 

Projektbeskrivning: Industriellt utvecklingscentrum Halland AB har beviljats medel för att 
stötta den tillverkande industrin att öka sin konkurrenskraft och 
lönsamhet genom omställning till en allt mer attraktiv, hållbar och cirkulär 
verksamhet. Detta ska genomföras genom att ge halländska små och 
medelstora företag (SMF) möjlighet till ett samlat insatsarbete med 
starkare helhetsgrepp vilket har saknats i IUC Halland tidigare. Insatser 
kommer att riktas dels mot IUC-bolagen för utveckling av arbetssätt och 
kunskapsöverföring mellan IUC-bolagen, dels mot halländska SMF med 
fokus på tillämpning av de nya analysmetoderna. Anpassningen av 
analysverktyg, nätverksträffar, workshops, seminarier och coaching 
kommer ske. Insatserna ämnar leda till förbättrat nyttjande av befintliga 
resurser och strukturer både regionalt och interregionalt. 
 

Kopplingar till 
Region Hallands 
tillväxtstrategi 

 
Halland, en region som stimulerar till innovation, förnyelse och ökat 
företagande. 
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Scale UP 

ID-nr 3.25 

Projektnamn Scale UP 

Diarienummer RS180895 

Projektägare Connect Sverige Region Väst 

EU – program Regionala strukturfondsprogrammet Västsverige (ERUF) 

Insatsområde Konkurrenskraftiga små och medelstora företag 

Målgrupp Tillväxtbolag (små och medelstora företag) samt Investmentbolag 

Projektperiod 2019-01-01—2022-04-30 

Sökt EU-medel 618 324 SEK* 

Regional EU-
medfinansiering 

1 050 000 SEK 

Övrig finansiering  

Totalt 1 668 324 SEK* 

 *ungefärligt Halländskt deltagande, totalbudget för projektet 13 118 693 SEK 

 
Syfte – Mål: 

 
 

Projektbeskrivning: Connect Väst har tilldelats medel för att bygga upp nya processer för att 
snabbväxande Tillväxtbolag i Västsverige med störst potential att skala 
upp når sin fulla potential. En av projektets viktigaste insatser är att skapa 
förutsättningar för ökat tillväxtkapitalets närvaro i Västsverige för att 
främja att startup går till scale-up. Projektet är indelat i två huvudsakliga 
arbetspaket: 1) Scale up accelerator och 2) attrahera tillväxtkapital. 
Processerna skall vara ett stöd och ett redskap för att uppmuntra och 
implementera ett tillväxtarbete och bidra med ökat näringslivsklimat i 
Västsverige.   

Kopplingar till 
Region Hallands 
tillväxtstrategi 

 
Halland, en region som stimulerar till innovation, förnyelse och ökat 
företagande.  
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Förstudie ERUF –VIAkub Halland 

ID-nr 3.26 

Projektnamn Förstudie ERUF- Visualisering och Innovationsarenor kultur, 
besöksnäring och utbildning i Halland (VIA kub Halland) 

Diarienummer RS180520 

Projektägare Region Halland 

Projektperiod 2019-02-01—2019-10-31 

Sökt EU-medel 361 744 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

542 617 SEK 

Övrig finansiering  

Totalt 904 361 SEK 
 
 
Syfte – Mål 

 

Utvecklingen inom digitalisering och globalisering medför utmaningar 
men också möjligheter för företag i Halland. För att stödja utvecklingen 
på området finns behov av att skapa olika stödstrukturer.  
 
Besöksnäring, kultur och utbildning är näringar som har många 
beröringspunkter, men där det idag saknas en samlad arena för 
innovationsprocesser och digitala resurser. Det finns framgångsrika 
exempel inom andra näringsgrenar i Halland, exempelvis 
Hälsoteknikcentrum, som genom kunskapsöverföring kan bidra till 
utveckling av liknande modeller. 
 
För att undersöka möjligheten till en större satsning är avsikten att 
ansöka om medel från ERUF för en förstudie. Satsningen går under 
benämningen ”Visualisering och InnovationsArenor för kultur, 
utbildning och besöksnäring i Halland (VIAkub Halland)”. Målsättningen 
är att fler företag bildas inom tjänstesektorn inom berörda 
näringsgrenar och att det skapas sociala innovationer i Halland och att 
förstudien ska skapa ett underlag till ett huvudprojekt.   
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BAS-Bygga Attraktiva Samhällen för företag 

ID-nr 3.27 

Projektnamn BAS-Bygga Attraktiva Samhällen för företag 

Diarienummer RS190132 

Projektägare Varbergs kommun 

EU – program Regionala strukturfondsprogrammet Västsverige (ERUF) 

Insatsområde Innovation för en koldioxidsnål ekonomi 

Projektperiod 2019-10-01—2022-09-30 

Målgrupp Små och medelstora företag inom området stadsbyggnation 

Sökt EU-medel 2 244 517 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

1 500 000 SEK 

Övrig finansiering 1 867 100 SEK 

Totalt 5 611 617 SEK 
 
 
Syfte – Mål 

 

Varbergs kommun har beviljats medel i syfte att skapa en 
samverkansarena för hållbar samhällsutveckling i Halland som bidrar 
till att öka attraktionen för näringslivet genom att arbeta för en mer 
koldioxidsnål ekonomi i stadsutvecklingen. Projektets huvudfokus är 
cirkulär omställning, hållbar mobilitet och utformning av en 
samverkansarena för smart stad. Genom riktade insatser mot små 
och medelstora företag såsom samordning av klusterverksamhet, 
cirkulära affärsmodeller, workshops, logistikslösningar, testbäddar 
för mobilitet och living labs bidrar projektet till att bygga en smart 
stad med hållbarhet i fokus och med företagens konkurrenskraft i 
sikte. Målet är att ta ett nytt grepp om hur Varberg skall se ut och 
fungera för att bli attraktiv för företagen för att skapa 
förutsättningar för en hållbar klimatomställning i Hallands näringsliv.    
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Scandinavian Growth Creators (SGC) 

ID-nr 3.28 

Projektnamn Scandinavian Growth Creators (SGC); Business development in 
microcompanies through co-creation and in-depth learning 

Projektägare (LP) VIA University College  

EU – program Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 

Insatsområde Sysselsättning 

Investeringsprioritering Stödja utvecklingen av företagskuvöser och investeringsstöd för 
egenföretagare, mikroföretag och nyföretagande 

Programspecifikt mål Främja ökad sysselsättning i egenföretag, mikroföretag och nystartade 
företag 

Projektperiod 2019-08-01—2022-08-31 

Sökt EU-medel 1 968 510 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

0 SEK 

Övrig finansiering 1 968 510 SEK 

Totalt 3 937 020 SEK (total projektbudget ca 23 411 180 SEK) 
*ungefärligt halländskt deltagande, totalbudget för projektet 23 411 180 SEK 

 
Syfte – Mål: 

 
Med hjälp av SGC ska studenter kunna utveckla sina entreprenöriella 
och innovativa färdigheter, tillsammans med mikroföretag. Målet är att 
över 1000 studenter ska delta i projektet och att 42 nya jobb ska 
skapas. Att kläcka idéer och arbeta vidare med dessa har inte visat sig 
vara några problem för deltagarna i det nu avslutade projektet 
Innomatch. Däremot har det funnits ett behov hos företagen att bättre 
kunna implementera idéerna och hos studenterna att arbeta med 
affärsmodeller. Med utgångspunkt i detta ska projektet SGC bidra till 
att etablera mer långvariga samarbeten mellan studenter och 
mikroföretag. Studenterna får utbildning i att arbeta innovativt och 
entreprenöriellt, medan mikroföretagen kan höja sin innovationskraft 
genom studenternas kompetens och tillgång till kunskapsinstitutioner. 
Studenterna får arbeta tillsammans med mikroföretagen under en 
längre tid med målsättningen att skapa utveckling. Som avslutning 
"trycktestas" respektive business case inför en panel, i ett upplägg 
inspirerat av Draknästet/Løvens Hule. Arbetet ska ske tvärregionalt. 
Projektet räknar med att 1050 studenter och 225 företag ska delta i 
aktiviteterna och att 42 nya jobb skapas. 
    
VIA University College är Lead Partner i projektet. Övriga partner är: 
Danmark: 
Via University College (Lead Partner): offentlig  
Erhvervsakademi Dania: offentlig  
Erhvervsakademi Midtvest: offentlig  
AAU Innovation, Aalborg Universitet: offentlig 
Sverige: 
CLL Campus Varberg: offentlig  
Drivhuset: offentlig  
Connect Väst: offentlig  
Chalmers Tekniska Högskola: offentlig 
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Hållbar utveckling inom naturturism 
 

ID-nr 3.29 

Projektnamn Hållbar utveckling inom naturturism 

Diarienummer RS191066 

Projektägare Region Halland 

EU – program Regionala strukturfondsprogrammet Västsverige (ERUF) 

Insatsområde Konkurrenskraftiga små och medelstora företag 

Projektperiod 2020-01-01—2022-10-30 

Sökt EU-medel 2 666 856 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

4 000 000 SEK 

Övrig finansiering  

Totalt 6 666 856 SEK 

 
Syfte – Mål: 

 
 

Projektbeskrivning: En utveckling av Halland som en hållbar naturturismdestination, med det 
övergripande målet att bli Europas bästa hållbara kustnära vandrings- och 
cykeldestination 2030, är en förutsättning för att nå de regionala 
kvantitativa målen; fördubbling av antalet utländska gäster och topp fem 
bland de mest besökta regionerna i Sverige 2030. Med hjälp av 
kommunala projektledare vill projektet genomföra övergripande 
inventering och individuella behovsanalyser av företagens 
utvecklingsbehov, samordning av kvalitetssäkrade utvecklingsinsatser som 
utmynnar i nätverk, samarbeten inom befintliga strukturer, nya 
exportmogna hållbara produkter och en stor digital närvaro i nationella 
och internationella bokningsplattformar. Arbetet med att stärka företag 
inom besöksnäringen i Hallands inland/landsbygd inom affärsutveckling, 
marknadsföring och finansiering skapar förutsättningar för nya besökare, 
fler företag, ökade investeringar och fler inflyttare som söker sig till 
Halland för att leva, bo och arbeta. Projektet harmoniserar väl med den 
halländska tillväxtstrategin. Långsiktigt ses Halland som en attraktiv 
hållbar naturturismdestination vilket innebär etablering av fler 
naturturismföretag, ökad lönsamhet, fler anställda och en ökad andel 
utländska turister. 
 

Kopplingar till 
Region Hallands 
tillväxtstrategi 

 
Halland, en region som stimulerar till innovation, förnyelse och ökat 
företagande. 
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AI.m 2.0 
 

ID-nr 3.30 

Projektnamn AI.m 2.0 

Diarienummer RS190167 

Projektägare Högskolan i Halmstad 

EU – program Regionala strukturfondsprogrammet Västsverige (ERUF) 

Insatsområde Konkurrenskraftiga små och medelstora företag 

Projektperiod 2020-01-01—2022-04-30 

Sökt EU-medel 2 204 000 SEK (ny budget) 

Regional EU-
medfinansiering 

2 473 500 SEK 

Övrig finansiering 833 000 SEK 

Totalt 5 511 000 SEK 
Tilläggsansökan beslut mars-22 

 
 
Syfte – Mål: 

 
 

Projektbeskrivning: Artificiell intelligens diskuteras idag flitigt som en av de framtida tekniker 
som kan vara avgörande för huruvida bolag kommer klara den hårda 
konkurrensutsättningen som globaliseringen och digitaliseringen innebär. 
Det övergripande målet för projektet är att SME- företag i regionen 
genom kunskap om AI-baserad tjänsteutveckling ska öka sin 
innovationsförmåga och konkurrenskraft vilket bidrar till ökad regional 
tillväxt. Projektmålet är att fler SME-företag i regionen har ökat sin 
kompetens inom AI-området och har fått förståelse för hur datadrivna 
beslut och artificiell intelligens kan bidra till stärkt konkurrenskraft. 
Projektet kommer arbeta agilt med deltagande bolag i 3 omgångar för att 
lära, analysera, utvärdera och implementera AI-driven tjänsteinnovation 
utifrån bolagens identifierade utmaningar. Resultat som förväntas efter 
projektet är att de deltagande bolagen har fått ökad kunskap om 
möjligheterna med AI och hur tekniken kan skapa konkurrens- och 
hållbarhetsfördelar inom den egna verksamheten samt identifierat ett 
antal konkreta AImöjligheter. Förväntade effekter på längre sikt är en 
etablerad regional AI-hub som stödjer bolag att arbeta strategiskt med AI-
driven tjänsteutveckling. Detta förväntas leda till ökad konkurrenskraft 
och tillväxt/nyanställningar hos bolagen genom nya tjänsteinnovationer. 
 

Kopplingar till 
Region Hallands 
tillväxtstrategi 

 
Halland, en region som stimulerar till innovation, förnyelse och ökat 
företagande. 

 

 

 



 47 

 

Hållbar kompetens i Halland 

ID-nr 3.31 

Projektnamn Hållbar kompetens i Halland 

Diarienummer RS191107 

Projektägare Region Halland 

EU – program Europeiska Socialfonden i Västsverige 

Utlysning Kompetensutveckling för ett hållbart arbetsliv 

Programområde/mål Programområde 1 Mål 1:1 

Målgrupp Ledning och sysselsatta medarbetare inom offentlig, privat och ideell 
sektor 

Projektperiod 2020-03-01—2022-02-28 

Antal deltagare 848 kvinnor, 546 män 

Sökt EU-medel 5 480 280 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

0 SEK 

Övrig finansiering 2 644 379 SEK 

Totalt 8 124 658 SEK 
  
  
Projektbeskrivning: Hållbar kompetens i Halland är ett kompetensutvecklingsprojekt med 

fokus på hållbarhet som riktar sig till besöksnäringen i regionen. Syftet är 
att höja kompetensen hos de anställda i näringen samtidigt stärka 
företagens ledning och utveckla verktyg för att systematisk arbeta med 
arbetsmiljöfrågor. Detta främst genom kompetensutvecklingsinsatser 
som ges till anställda inom små och medelstora företag och till offentligt 
och ideellt anställda inom besöksnäringen. Hållbar kompetens i Halland 
planerar liknade upplägg som pågående projekt Destination Halland dock 
med fokus på hållbarhet. 
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Agroväst Gröna möten 

ID-nr 3.32 

Projektnamn Agroväst Gröna möten 

Diarienummer RS191379 

Projektägare Agroväst Livsmedel AB 

EU – program Regionala strukturfondsprogrammet Västsverige (ERUF) 

Insatsområde Konkurrenskraftiga små och medelstora företag 

Projektperiod 2020-07-01—2023-04-30 

Sökt EU-medel 440 000 SEK* 

Regional EU-
medfinansiering 

0 SEK 

Övrig finansiering 660 000 SEK* 

Totalt 1 100 000 SEK* 
 
 
Syfte – Mål 

*Ungefärligt halländskt deltagande, total projektbudget är 5 826 730 kr 
 
Projektet avser bidra till värdeskapande möten mellan företag inom de 
gröna näringarna. Målet är att företag inom de gröna näringarna 
stimuleras och ges verktyg för att utveckla sina verksamheter genom att 
skapa mötesplatser för utbyte av kunskap och erfarenheter. Projektet 
möjliggör en geografisk spridning av fysiska möten i Västra Götaland 
och Halland där det de lokala förutsättningarna och kunskapsnivå hos 
företagare är i fokus. Inom projektet kommer formen för digital 
kunskapsförmedling med vetenskaplig grund utvecklas utifrån 
målgruppens kunskapsbehov med syftet att sprida nya kunskaper och 
best practise inom gröna näringar. Primära målgrupp: kvinnor och män 
som driver företag inom de gröna näringarna i Västra Götaland och 
Halland. Till exempel inom växtodling, animalieproduktion, 
trädgårdsodling, hästhållning, rådgivning, livsmedelstillverkning, grön 
omsorg, skogs- och vattenbruk och energiproduktion.  
Sekundära målgrupp: företag och aktörer som möjliggör ökad tillväxt 
och konkurrenskraft hos den primära målgruppen. Här återfinns 
branschorganisationer, leverantörer av teknik och insatsvaror samt 
akademiska institut.     
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VIAkub Halland, Visualisering och InnovationsArenor för 

kultur, utbildning och besöksnäring i Halland 

ID-nr 3.33 

Projektnamn VIAkub Halland, Visualisering och InnovationsArenor för kultur, 
utbildning och besöksnäring i Halland 

Diarienummer RS191441 

Projektägare Region Halland 

EU – program Regionala strukturfondsprogrammet Västsverige (ERUF) 

Insatsområde Konkurrenskraftiga små och medelstora företag 

Projektperiod 2020-01-01—2022-10-30 

Sökt EU-medel 3 902 197 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

4 854 300 SEK 

Övrig finansiering 1 000 000 SEK 

Totalt 9 756 497 SEK 
 
 
Syfte – Mål 

 
 
VIAkub Halland syftar till att utveckla olika former för innovativ 
samverkan mellan små och medelstora företag (SMF) inom de tre 
näringarna kultur, utbildning och besöksnäring. Efter projektets 
förstudie är slutsatsen att företag behöver utvecklas för att kunna möta 
digitala trender och ta tillvara digitaliseringens hela potential. VIAkub 
Halland syftar till att utveckla företagens tjänster och produkter med 
stöd av digitala resurser och kreativa metoder. Kvalitativa 
innovationsprocesser för näringar inom kultur, utbildning och 
besöksnäring kräver utvecklade samarbetskulturer. Genom att utveckla 
en fast och en mobil mötesarena vill VIAkub bidra till att utveckla 
befintliga företag, att det startar nya och fler små och medelstora 
företag att etableras i Halland. Projektet är ett samverkansprojekt 
mellan Region Halland och Högskolan i Halmstad och kommer att 
samarbeta med det godkända projektet CooCreate. Målet är att 
behovsdriven innovation, entreprenörskap, forskning och samverkan 
ska utvecklas inom och mellan de tre näringarna.    
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SUV - Stimulating the Up-take of shared and electric 

autonomous Vehicles by local authorities 

ID-nr 3.34 

Projektnamn SUV - Stimulating the Up-take of shared and electric autonomous 
Vehicles by local authorities 

Diarienummer RS191213 

Projektägare Varbergs kommun är en av 10 partner i projektet 

EU – program Interreg North sea program 

Projektperiod 2019-09-02—2022-09-01 

Sökt EU-medel 2 625 000 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

500 000 SEK 

Övrig finansiering 2 125 000 SEK 

Totalt 5 250 000 SEK 
 
 
Syfte – Mål 

 
 
Varbergs kommun har tillsammans med tio andra organisationer i sju 
länder tilldelats medel ur lnterreg North Sea program för ett projekt för 
utveckling av smarta städer. Projektet syftar till att underlätta 
planeringen och utbyggnaden av nya stadsdelar så att de på bästa sätt 
anpassas till autonoma självstyrande fordon. 
 
Projektet SUV (Stimulating the Up-take of shared and electric 
autonomous Vehicles by local authorities) samlar lärosäten, 
transportorganisationer och kommuner för att tillsammans utveckla 
hållbara stadsmiljöer. SUV skall, i Sverige, utvecklas i nära samarbete 
mellan Varbergs kommun och Högskolan i Halmstad. Högskolan har 
länge samverkat med fordonsindustrin i utvecklingen av autonoma 
fordon och i SUV kan akademi och offentlig sektor arbeta tillsammans 
med Varberg som fiktiv testbädd. Detta går i linje med högskolans 
profilområde Smarta städer och samhällen. 
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SMaRT- Sustainable Mobility Rural and Urban Transport 

ID-nr 3.35 

Projektnamn SMaRT- Sustainable Mobility Rural and Urban Transport 

Projektägare (LP) LP-Destination Läckö-Kinnekulle AB/Halländsk part Varbergs kommun 

EU – program Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 

Insatsområde Transport 

Projektperiod 2020-01-01—2022-08-31 

Sökt EU-medel 3 000 000 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

1 500 000 SEK 

Övrig finansiering 1 500 000 SEK 

Totalt 6 000 000 SEK* 
*ungefärligt halländskt deltagande, totalbudget för projektet ca 33 miljoner SEK 

 
Syfte – Mål: 

 
Arbetet med SMaRT skall leda till att fler boenden och turister väljer 
hållbara resealternativ till besöksmål på landsbygden i Halland. I ett 
första skede skall tre hållbara mobilitetslösningar vidareutvecklas i ett 
samarbete mellan besöksnäringen, akademi, institut och offentliga 
aktörer. I nästa steg skall mobilitetslösningarna digitaliseras, paketeras 
och fysiskt testas som prototyper i projektets så kallade testarena. 
Målet är att efter projektets slut kunna visa på att hållbara 
mobilitetslösningar kan öka attraktiviteten till besöksmålen på 
landsbygden och att fler väljer att transportera sig med dessa 
alternativ. Arbetet skall riggas med starkt hållbarhetsfokus. 
Varbergs Kommun är projektägare för projektet i Sverige och 
samverkar i projektet med Energi och Miljöcentrum och Halmstad 
Kommun. Projektet skall bidra till att fler boende och turister väljer 
hållbara resealternativ till besöksmål och friluftsanläggningar på 
landsbygden i Halland.  
En gränsöverskridande ansats mellan Sverige och Danmark kommer att 
ge effekter för det internationella destinationsarbetet och insatserna i 
Halland öppnar upp för ett intensifierat innovationsarbete inom turism 
och besöksnäring. Projektinsatserna skall stimulera till ökad 
sysselsättning inom besöksnäringen och aktiviteterna skall bidra till att 
vi skapar nya arenor för hållbar utveckling och innovation inom 
mobilitet och turism.  
Huvudprojektet innefattar tre geografiska områden: Djursland i 
Danmark, Halland och Västra Skaraborg i Sverige. 
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CIA- Cleantech Impact Accelerator 

ID-nr 3.36 

Projektnamn Cleantech Impact Accelerator CIA 

Diarienummer RS200177 

Projektägare (LP) RISE Research Institutes of Sweden 

EU – program Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 

Insatsområde  

Projektperiod 2020-01-01—2022-08-31 

Sökt EU-medel 800 000 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

800 000 SEK 

Övrig finansiering 0 SEK 

Totalt 1 600 000 SEK* 
*ungefärligt halländskt deltagande 

 
Syfte – Mål: 

 
Greater Copenhagen området har många micro- och 
nystartade företag inom cleantech. Det finns många möjligheter att 
samarbeta som inte tas tillvara. Projektet ämnar öka sysselsättningen 
genom att jobba gränsöverskridande med nätverk och utbildningar. 
Syftet är att erbjuda träning och samarbetsmöjligheter till micro- och 
nystartsföretag inom cleantech i Greater Copenhagen. Målgrupperna 
för projektet är start up företag, det vill säga företag som inte är äldre 
än tre år. Det ska finnas ett cleantechfokus och företagen ska vara 
aktiva inom områden som minimerar och spar resurser. Målet är att 
öka sysselsättningen. 
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Samhandling för en robust västsvensk matproduktion 

ID-nr 3.37 

Projektnamn Samhandling för en robust västsvensk matproduktion 

Diarienummer  

Projektägare Agroväst Livsmedel AB 

EU – program Regionala strukturfondsprogrammet Västsverige (ERUF) 

Insatsområde Samverkan inom forskning och innovation 

Projektperiod 2021-01-01 – 2023-04-30 

Sökt EU-medel 235 138 SEK*  (total sökt EU-medel 1 469 616 SEK) 

Regional EU-
medfinansiering 

- SEK 

Övrig finansiering - SEK 

Totalt 235 138 SEK* (total projektbudget 3 674 042 SEK) 
* Projektet bedrivs både i Västra Götaland och Halland, beräkning av Hallands ungefärliga andel av budgeten 
utgår från att Hallands befolkning utgör ca 16 % av Västsverige. Ingen medfinansiering från Halland  
 
 
 
Syfte – Mål 

 
 
 
Det övergripande målet med projektet är att stärka Agrovästs kapacitet 
som klustermotor för de gröna näringarna i Västsverige, och att öka 
samverkan mellan forskning och företagare inom de gröna näringarna. 
AgroVäst kommer etablera tre nya forsknings- och innovationsprogram 
inom områdena Trädgård, Företagande samt Mark- och vattenvård. 
Projektet ska samla företagare, forskare och representanter från 
offentlig sektor och initiera aktiviteter för utveckling och 
kunskapsöverföring. Projektets primära målgrupp är små och 
medelstora företag inom de gröna näringarna. Den sekundära 
målgruppen är exempelvis branschorganisationer, leverantörer av 
teknik och insatsvaror samt institut, universitet och högskolor. 
Förväntad effekt är ökad kapacitet hos AgroVäst och att företag har 
ökat sin hållbarhet och sin förmåga att återhämta sig från olika 

störningar, exempelvis klimatförändringar och stängda gränser.  
 
Projektet omfattas av samtliga kommuner i Västra Götaland och 
Halland.   
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Cirkulär omställning SMF Västsverige 

ID-nr 3.38 

Projektnamn Cirkulär omställning SMF Västsverige 

Diarienummer  

Projektägare CirEko AB 

EU – program Regionala strukturfondsprogrammet Västsverige (ERUF) 

Insatsområde Konkurrenskraftiga små och medelstora företag 

Projektperiod 2020-10-01 – 2023-04-30 

Sökt EU-medel 158 765 SEK* (total sökt EU-medel 992 280 SEK) 

Regional EU-
medfinansiering 

- SEK 

Övrig finansiering 238 147 SEK* (total privat medfinansiering 1 488 420 SEK) 

Totalt 396 912 SEK* (total projektbudget 2 480 700 SEK) 
* Projektet bedrivs både i Västra Götaland och Halland, beräkning av Hallands ungefärliga andel av budgeten 
utgår från att Hallands befolkning utgör ca 16 % av Västsverige.   
 
 
Syfte – Mål 

 
 
Projektets övergripande mål är en utvecklad hållbar konkurrenskraft 
bland regionens små och medelstora företag genom att de ställt om till 
en cirkulär ekonomi och därmed snabbare kan möta en ökad 
efterfrågan på cirkulära produkter och tjänster. Projektinsatserna 
bygger i huvudsak på två beprövade metoder, Circula och CBMC 
(Cirkulär Business Model Canvas), som tillsammans med 
kunskapsseminarium och studiebesök hos cirkulära företag/förebilder, 
satts samman för projektet till en aktivitetsserie i cirkulär omställning 
för SMF och företagsfrämjare/rådgivare inom stödsystemet för SMF.  
 
Projektet omfattas av samtliga kommuner i Västra Götaland och 
Halland.   
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Kan du se fremtiden? 

ID-nr 3.39 

Projektnamn Kan du se fremtiden? 

Projektägare (LP) Region Sjælland 

EU – program Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 

Insatsområde Innovation 

Investeringsprioritering Förbättra forsknings- och innovationsinfrastrukturen och kapaciteten 
att utveckla spetskompetens inom forskning och innovation samt 
främja kompetenscentrum, särskilt sådana som är av europeiskt 
intresse. 

Programspecifikt mål Öka antalet forskare som är verksamma gränsregionalt/ internationellt, 
samverkar med näringslivet och arbetar inom Öresund-Kattegatt-
Skagerrak styrkeområden 

Projektperiod 1 januari 2021 - 30 september 2022 

Sökt EU-medel 205 344 euro 

Regional EU-
medfinansiering 

 

Övrig finansiering 205 344 euro 

Totalt 410 688 euro  
* halländskt deltagande, totalbudget för projektet 2 156 233 Euro 

 
Syfte – Mål: 

 
Dansk-svensk projekt vil bekämpa hyppig øjensygdom, der rammer 
cirka 20 procent af borgere over 60 år i programregionen. Den 
aldersbetingede øjensygdom AMD er den største årsag til blindhed 
blandt ældre. Dansk-svensk samarbejde vil bekæmpe blindhed blandt 
et stigende antal skandinavere. Cirka 20 procent af borgere over 60 år i 
programregionen rammes af øjensygdommen aldersbetinget makula 
degeneration (AMD), der er den største årsag til blindhed blandt ældre. 
Nogle former for AMD, der også betegnes som alderspletter, kan 
behandles, så synsnedsættelsen bremses, men der findes ingen kur for 
sygdommen. 
 
Projektet "Kan du se fremtiden?" er sat i verden for at forene 
ekspertise på tværs af grænserne, da programregionen står over for en 
demografisk udvikling, som i fremtiden kan efterlade flere ældre 
blinde. 
 
Projektet har til formål at undersøge, hvorvidt motion kan forhindre 
blindhed hos ældre med øjensygdommen. Endvidere er målet at 
undersøge, hvordan det er at leve med AMD samt betydningen af 
fysisk aktivitet for egen sundhed, synsrelateret livskvalitet og socialt 
fællesskab hos personer som lever med AMD. 
    
Region Sjælland är Lead Partner i projektet. Övriga partner är: 
Københavns Universitet, Halmstad högskola, Malmö Universitet 
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Greater Copenhagen Green Deal 

ID-nr 3.40 

Projektnamn Greater Copenhagen Green Deal 

Projektägare (LP) Copenhagen Capacity  

EU – program Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 

Insatsområde Innovation 

Investeringsprioritering 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, teknikö-
verföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga tillämp-ningar, 
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 

Programspecifikt mål Öka tillämpad forskning och innovationsinriktad aktivitet inom ÖKS-
området 

Projektperiod 2021-01-01—2022-09-30 

Sökt EU-medel  

Regional EU-
medfinansiering 

19 299 euro 

Övrig finansiering  

Totalt  
*Halland medfinansierar projektet med 19 299 euro, total projektbudget uppgår till 1 217 102 euro 

 
Syfte – Mål: 

 
Nya innovationssamarbeten ska bidra till grön omvandling. 
Tillsammans kommer myndigheter, forskare och företag att skapa nya 
idéer för utveckling av nya produkter och projekt. Det förväntas att ca 
60 företag och 20 organisationer, myndigheter och forsknings-
organisationer ska bli involverade i projektet. Minst åtta specifika 
utmaningar eller innovationsmöjligheter ska identifieras för en grön 
omvandling. Det ska bli tydligt vilken forskning och 
specialistkompetens som saknas för att förverkliga lösningar på 
utmaningarna. Projektet ska bidra till ökad aktivitet inom forskning och 
innovation - både genom innovationsprocesser i projektet och i 
uppföljningsaktiviteterna efter att projektet är klart. 
 
Exempel på aktiviteter inom projektet: 
Fyra innovationsforum 
Internationellt evenemang 
Internationell kampanj 
 
Halland deltar i projekt genom medfinansiering till Copenhagen 
Capacity  
Partnerskap: Copenhagen Capacity, Sustainabale Business Hub 
Scandinavia AB, Invest in Skåne AB, Greater Copenhagen Committee, 
CLEAN, Energy Cluster Denmark  
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Speed Up HALLAND 

ID-nr 3.41 

Projektnamn Speed Up HALLAND 

Diarienummer RS 

Projektägare Coompanion - Kooperativ Utveckling i Halland, 
Ekonomisk förening 

EU – program Nationella regionalfondsprogrammet 

Insatsområde REACT-EU 

Investeringsprioritering Stödja en grön, digital och motståndskraftig 
återhämtning i spåren av COVID-19-pandemin 

Typ av projekt Samverkansprojekt 

Projektperiod 2021-06-15 – 2023-10-31 

Sökt EU-medel 6 127 557 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

2 042 523 SEK 

Övrig finansiering  

Totalt 8 170 080 SEK 
 
 
Syfte – Mål 

 
 
Projektets mål att SMF i Halland ska få ökade kunskaper och möjlighet 
att utveckla samt testa cirkulära material för att öka takten på 
innovation inom cirkulär omställning. En sammanhållande struktur 
inom det företags- och innovationsstödjande systemet för att stödja 
SMF kring hållbara material ska också finnas på plats i Halland. 
Projektet tar avstamp i delar av det förarbete som ligger till grund för 
den kommande Tillväxtstrategin i Halland. Innovationer och fokusering 
på hållbara produkter har under pandemin blivit eftersatta. Genom 
denna satsning kommer projektet att bidra till omställning på ett mer 
hållbart sätt. Projektet ska drivas i samverkan mellan Coompanion 
Halland och The Loop Factory. 
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Datadriven Innovation i Halland 

ID-nr 3.42 

Projektnamn Datadriven Innovation i Halland 

Diarienummer RS 

Projektägare Högskolan i Halmstad 

EU – program Nationella regionalfondsprogrammet 

Insatsområde REACT-EU 

Investeringsprioritering Stödja en grön, digital och motståndskraftig 
återhämtning i spåren av COVID-19-pandemin 

Typ av projekt Samverkansprojekt 

Projektperiod 2021-06-01 – 2023-10-31 

Sökt EU-medel 7 126 838 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

2 375 613SEK 

Övrig finansiering  

Totalt 9 502 451 SEK 
 
 
Syfte – Mål 

 
 
Pandemin har på många sätt varit en katalysator för många sektorer 
när det handlar om implementering av AI, inte minst inom sjukvården. 
Med hjälp av Innovationsarenorna Leap och HighFives långa 
erfarenheter inom området, kan projektet dra nytta av effektiva 
metoder, kompetens och verktyg. De bolag som deltar i projektet 
kommer att genomgå en innovationsprocess, kartlägga, konkretisera 
och prototypa ett antal affärsmöjligheter. De ska stärka sin 
konkurrenskraft och flytta fram sina positioner i den digitala 
omställningen, med särskilt fokus på datadriven innovation och 
människocentrerad AI. 
 
Högskolan i Halmstad är projektägare och HighFive och Region Halland 
är samverkansparter. 

  



 59 

ReactEU Energilagring & Kraftelektronik 

ID-nr 3.43 

Projektnamn ReactEU Energilagring & Kraftelektronik 

Diarienummer  

Projektägare Industrial Development Center West Sweden AB 

EU – program Nationella regionalfondsprogrammet 

Insatsområde REACT-EU 

Investeringsprioritering Stödja en grön, digital och motståndskraftig 
återhämtning i spåren av COVID-19-pandemin 

Typ av projekt Samverkansprojekt 

Län som omfattas av 
projektets 
verksamhet 

Västra Götaland och Halland 

Kommuner som 
omfattas av 
projektets verksamhet 

Samtliga kommuner i Västra Götaland och 
Halland 

Projektperiod 2021-06-01 – 2023-10-31 

Sökt EU-medel 1 536 000 SEK* 

Regional EU-
medfinansiering 

 

Övrig finansiering  

Totalt 1 536 000 SEK* 
* Projektet bedrivs både i Västra Götaland och Halland, beräkning av Hallands ungefärliga andel av budgeten utgår från att 
Hallands befolkning utgör ca 16 % av Västsverige.  Total budget för projektet 14 297 093 SEK 
 
 
Syfte – Mål 

 
 
Projektet syftar till att SMF i regionen ska stärka sin konkurrenskraft 
och få kunskap om kommande teknikskifte till miljövänliga drivlinor 
inom fordonsindustrin. Projektet bygger vidare på tidigare projekt och 
ska vidareutveckla laboratoriet ASSAR genom denna satsning, 
kopplat till eldrivlinor med fokus på energilagring och kraftelektronik. 
Den gröna omställningen inom fordonsbranschen har accelererat i 
samband med pandemin och ett behov av att produktionen behöver 
regionaliseras för att bli robustare mot störningar har identifierats. 
Lokala företag i SMF-led kan ges goda förutsättningar att ta vara på 
möjligheterna i denna situation genom att ta del av ny kunskap och 
samverka tätare i labbmiljön för att ställa om verksamheten och bli 
mer konkurrenskraftiga. 
 
Projektets primära målgrupp är små och medelstora företag inom 
tillverkning och teknik i Västra Götaland och Halland. Specifikt den 
kompletta värdekedjan med inriktning fordonsindustri, eldistribution 
och laddinfrastruktur, t.ex. komponentleverantörer, 
maskinleverantörer, verktygsmakare, recycling underhåll, 
verktygskonstruktion, utrustningsframtagning, ombyggnader, 
installationer och programmering i produktionsutrustning. 
 
IDC West Sweden kommer äga och leda projektet. Samverkansparter i 
projektet är Högskolan i Skövde samt Skövde Science Park. 
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Västsvenskt Bränslecellslaboratorium 

ID-nr 3.44 

Projektnamn Västsvenskt Bränslecellslaboratorium 

Diarienummer  

Projektägare Chalmers Tekniska Högskola AB 

EU – program Nationella regionalfondsprogrammet 

Insatsområde REACT-EU 

Investeringsprioritering Stödja en grön, digital och motståndskraftig 
återhämtning i spåren av COVID-19-pandemin 

Typ av projekt Projekt 

Län som omfattas av 
projektets 
verksamhet 

Västra Götaland och Halland 

Kommuner som 
omfattas av 
projektets verksamhet 

Samtliga kommuner i Västra Götaland och 
Halland 

Projektperiod 2021-06-01 – 2023-10-31 

Sökt EU-medel 1 535 874 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

 

Övrig finansiering  

Totalt 1 535 874 SEK 
* Projektet bedrivs både i Västra Götaland och Halland, beräkning av Hallands ungefärliga andel av budgeten utgår från att 
Hallands befolkning utgör ca 16 % av Västsverige.  Total budget för projektet 15 499 213 SEK 
 
 
Syfte – Mål 

 
 
Chalmers ska driva projektet som syftar till att möta de ekonomiska 
osäkerheterna under pandemin och behovet av återhämtning inom 
transportsektorn genom teknikomställning. Detta ska ske genom att 
SMF i Västsverige får tillgång till nya nätverk samt att projektet 
etablerar en test- och demoanläggning inom bränslecellsteknik vid 
SEEL:s lokaler i Göteborg. Utöver tillgång till laboratoriet och dess 
utrustning kommer även samverkan och kunskapsspridning mellan 
offentliga och privata aktörer att gynnas. Därmed vill projektet skapa 
en regional specialisering kring bränslecellsteknik för att främja den 
gröna omställningen till en mer hållbar transportsektor och öka SMF:s 
konkurrenskraft. 
 
Primär målgrupp: 
SMF spridda över Västra Götaland och Halland som utvecklar, 
anpassar, testar, producerar och installerar olika delar i systemet för 
bränsleceller och behöver få dessa kvalitetskontrollerade och 
certifierade. 
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Samverkansplattform Biomarina näringar 

ID-nr 3.45 

Projektnamn Samverkansplattform Biomarina näringar 

Diarienummer  

Projektägare Innovatum AB 

EU – program Nationella regionalfondsprogrammet 

Insatsområde REACT-EU 

Investeringsprioritering Stödja en grön, digital och motståndskraftig 
återhämtning i spåren av COVID-19-pandemin 

Typ av projekt Samverkansprojekt 

Län som omfattas av 
projektets 
verksamhet 

Halland, Västra Götaland 

Kommuner som 
omfattas av 
projektets verksamhet 

Falkenberg, Halmstad, Hylte, Kungsbacka, 
Laholm och Varberg i Halland 
Bengtsfors, Gullspång, Göteborg, Kungälv, 
Lidköping, Lysekil, Mariestad, Mellerud, 
Munkedal, Orust, Sotenäs, Stenungssund, 
Strömstad, Tanum, Tjörn, Trollhättan, Uddevalla, 
Vänersborg, Åmål, Öckerö i Västra Götaland. 

Projektperiod 2021-06-01 – 2023-10-31 

Sökt EU-medel 750 000 SEK* 

Regional EU-
medfinansiering 

250 000 SEK* 

Övrig finansiering  

Totalt 1 000 000 SEK* 
* Projektet bedrivs både i Västra Götaland och Halland, sifforna ovan anger Hallands andel av projektet.  Total budget för 
projektet 13 000 000 SEK 
 
 
Syfte – Mål 

 
 
Projektet ska bidra till att stärka Västsveriges återhämtnings- och 
omställningsförmåga inom hållbara biomarina näringar och minska 
Covid-19-pandemins negativa effekter på ekonomin. Genom att 
etablera en samverkansmiljö för kunskapsöverföring mellan företag, 
innovationsstödsaktörer, akademi och andra relevanta aktörer som 
arbetar strategiskt för utvecklingen av det biomarina företagandet 
bidrar projektet till koldioxidsnål och hållbar tillväxt samt stärkt 
affärsutveckling, och innovations- och konkurrenskraft inom de 
biomarina näringarna i Västsverige. Med en bred ansats av aktiviteter 
ska projektet samordna och utveckla befintlig kunskap och 
infrastruktur och engagera näringslivet i tätare samverkan. Plattformen 
ska också bidra stärka Västsverige som en nod för biomarint 
företagande och innovation med nationell och internationell räckvidd. 
 
En förstudie kring förutsättningar och behov inom den biomarina 
branschen i Halland ska genomföras. 
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Virtuell och reell logistik 

ID-nr 3.46 

Projektnamn Virtuell och reell logistik 

Diarienummer  

Projektägare Astazero AB 

EU – program Nationella regionalfondsprogrammet 

Insatsområde REACT-EU 

Investeringsprioritering Stödja en grön, digital och motståndskraftig 
återhämtning i spåren av COVID-19-pandemin 

Typ av projekt Projekt 

Län som omfattas av 
projektets 
verksamhet 

Västra Götaland och Halland 

Kommuner som 
omfattas av 
projektets verksamhet 

Samtliga kommuner i Västra Götaland och 
Halland 

Projektperiod 2021-06-01 – 2023-10-31 

Sökt EU-medel 1 536 000 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

 

Övrig finansiering  

Totalt 1 536 000 SEK 
* Projektet bedrivs både i Västra Götaland och Halland, beräkning av Hallands ungefärliga andel av budgeten utgår från att 

Hallands befolkning utgör ca 16 % av Västsverige.  Total budget för projektet 14 847 498 SEK 
 
 
Syfte – Mål 

 
 
Projektet syftar till att bidra till stärkt näringsliv i regionerna, digital 
omställning och minskade utsläpp genom att höja kunskapsnivån bland 
små och medelstora företag inom logistik- och transportbranschen som 
drabbas hårt av Coronapandemin. Projektet vill stärka små och 
medelstora företag, deras produkter och tjänster kopplade till 
självkörande fordon och framför allt logistik genom att erbjuda 
seminarier för kunskapsuppbyggnad kring självkörande fordon med 
fokus på leveranser i stadsmiljöer och omlastningsterminaler, ge 
tillgång till digitala simuleringstjänster och i förlängningen öka 
möjligheten till fysisk testning på testbana som genom projektet ska 
vidareutvecklas. 
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AI Sweden Västsverige 

ID-nr 3.47 

Projektnamn AI Sweden Västsverige 

Diarienummer  

Projektägare Lindholmen Science Park AB 

EU – program Nationella regionalfondsprogrammet 

Insatsområde REACT-EU 

Investeringsprioritering Stödja en grön, digital och motståndskraftig 
återhämtning i spåren av COVID-19-pandemin 

Typ av projekt Projekt 

Län som omfattas av 
projektets 
verksamhet 

Västra Götaland och Halland 

Kommuner som 
omfattas av 
projektets verksamhet 

Samtliga kommuner i Västra Götaland och 
Halland 

Projektperiod 2021-08-16 – 2023-10-31 

Sökt EU-medel 1 079 000 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

400 000 SEK 

Övrig finansiering  

Totalt 1 479 000 SEK 
* Projektet bedrivs både i Västra Götaland och Halland, beräkning av Hallands ungefärliga andel av budgeten utgår från att 
Hallands befolkning utgör ca 16 % av Västsverige.  Total budget för projektet 9 002 313 SEK 
 
 
Syfte – Mål 

 
 
Projektet syftar till att stötta en påbörjad omställning till en data- och 
AI- driven verksamhet hos småföretag i Västsverige. Denna omställning 
är än mer viktig efter en tuff tid med pandemi, där flera bolag behöver 
förnya och effektivisera sin verksamhet för att återhämta sig. Med 
hjälp av fem AI Change Agents placerade mitt i de lokala ekosystemen i 
Borås, Skövde, Halmstad och Trollhättan (samt Göteborg) kan 
insatserna nå ut bredare. Projektet ska bygga på de ekosystem som 
redan finns lokalt med utgångspunkt från Science Parks, IUC eller 
liknande organisationer, med en regionalt etablerad funktion i det 
företagsfrämjande systemet i Halland och Västra Götaland. 
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Exportcenter Väst 

ID-nr 3.48 

Projektnamn Exportcenter Väst 

Diarienummer  

Projektägare Västsvenska Handelskammaren Service AB 

EU – program Nationella regionalfondsprogrammet 

Insatsområde REACT-EU 

Investeringsprioritering Stödja en grön, digital och motståndskraftig 
återhämtning i spåren av COVID-19-pandemin 

Typ av projekt Projekt 

Län som omfattas av 
projektets 
verksamhet 

Halland, Västra Götaland 

Kommuner som 
omfattas av 
projektets verksamhet 

Samtliga kommuner i Halland och Västra 
Götaland 

Projektperiod 2021-04-01 – 2023-10-31 

Sökt EU-medel 1 505 000 SEK* 

Regional EU-
medfinansiering 

839 000 SEK* 

Övrig finansiering  

Totalt 2 344 000 SEK* 
* Projektet bedrivs både i Västra Götaland och Halland, sifforna ovan anger Hallands andel av projektet.  Total budget för 
projektet 11 511 353 SEK 
 
 
Syfte – Mål 

 
 
Projektets syfte är att stödja och förbättra förutsättningarna för 
exportföretagen i Västsverige som drabbades hårt av pandemin. 
Projektet ska bidra till starkare nätverk för partnerskap och 
erfarenhetsutbyte samt stärka företags kompetens inom 
internationalisering genom att skapa "en dörr in" för företagen att 
kontakta exportfrämjande aktörer, samt en plats för internationella 
aktiviteter och satsningar i Västra Götaland och Halland. Genom att 
exportfrämjande organisationer samarbetar bättre blir det lättare för 
företag att hitta rätt stöd, snabbare. Detta uppnås genom ökad 
samverkan mellan exportfrämjande aktörer och en långsiktig 
gemensam struktur, utveckling av gemensam hemsida, marknadsföring 
av aktiviteter, och genomförande av strategidagar. Tydligt fokus 
kommer genomgående att ligga på digitalisering och hållbarhet. 
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Förstudie - Framtidssäkra resurseffektiva affärer SMF 

Västsverige 

ID-nr 3.49 

Projektnamn Framtidssäkra resurseffektiva affärer SMF Västsverige 

Diarienummer  

Projektägare CirEko AB (svb) 

EU – program Regionala strukturfondsprogrammet Västsverige (ERUF) 

Insatsområde Konkurrenskraftiga små och medelstora företag 

Investeringsprioritering Stödja kapacitet för SMF att växa på regionala, 
nationella och internationella marknader och att 
ägna sig åt innovationsprocesser 

Projektperiod 2021-08-01 – 2022-04-30 

Län som omfattas av 
projektets 
verksamhet 

Västra Götaland och Halland 

Kommuner som 
omfattas av 
projektets verksamhet 

Samtliga kommuner i Västra Götaland och 
Halland 

Sökt EU-medel 50 000 SEK* (total sökt EU-medel 310 533 SEK) 

Regional EU-
medfinansiering 

- SEK 

Övrig finansiering 75 000 SEK* (total privat medfinansiering 465 800 SEK) 

Totalt 125 000 SEK* (total projektbudget 776 333 SEK) 
* Projektet bedrivs både i Västra Götaland och Halland, beräkning av Hallands ungefärliga andel av budgeten 
utgår från att Hallands befolkning utgör ca 16 % av Västsverige.   
 
 
Syfte – Mål 

 
 
Förstudiens övergripande mål är att den ska leda fram till ett 
genomförandeprojekt som syftar till att skapa en långsiktig hållbar 
konkurrenskraft för små och medelstora företag i Västsverige, 
genom att de drivs av och utvecklar framtidssäkra affärer, vilket 
innebär att erbjuda mer med mindre råvaru- och materialåtgång. 
Sökande ämnar genomföra intervjuer, enkäter, dialog mm. 
för att kartlägga och ta reda på behoven hos små och medelstora 
företag i Västsverige. Förstudien riktar sig specifikt till företag som 
använder stora mängder jungfruliga material antingen i sin 
produktion eller genom produkter de förbrukar. Syftet med 
förstudien är att ta reda på vilka insatser som behövs i ett 
genomförandeprojekt för att erbjuda SMF mer kunskap och 
förståelse för hållbara resurseffektiva affärer (anpassade till SMF), 
tillgång till metoder, verktyg och processer som skapar nya lösningar 
samt etablera nya samarbeten över branscher och sektorer för 
bredare samverkan (näringsliv, offentlig sektor, akademi/institut). 
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Praktiskt verktyg för en hållbar affärsmodellsinnovation 

ID-nr 3.50 

Projektnamn Praktiskt verktyg för en hållbar affärsmodellsinnovation 

Diarienummer  

Projektägare Industriellt UtvecklingsCentrum Syd AB (IUC Syd) 

EU – program Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 

Insatsområde Innovation 

Investeringsprioritering 1.2 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 

Programspecifikt mål 1.2 Öka tillämpad forskning och innovationsinriktad aktivitet inom 
ÖKS-området 

Projektperiod 2021-08-01 -2022-09-30 

Sökt EU-medel 385 000 SEK* 

Regional EU-
medfinansiering 

- SEK 

Övrig finansiering 385 000 SEK*  

Totalt 770 000 SEK*  
* Enbart Hallands ungefärliga andel av den totala projektbudgeten i SEK, total projektbudget 393 670euro 

 
 
Syfte – Mål 

 
 
Det övergripande målet med projektet är att utveckla en metodik 
utifrån den primära frågeställningen: Hur kan företag applicera en 
affärsmodellsinnovation ur hållbarhetsperspektiv som drivare genom 
att skapa förutsättningar i organisationen utifrån kultur och 
beteende. Metodiken som utvecklas applice-ras i ett digitalt verktyg 
för att stödja realisering av affärsmodellsinnovation på företagsnivå 
där man synliggör både den strategiska dimensionen utifrån 
ledningsperspektiv och kulturella förutsättningar i organisationerna 
och beteendeförutsättningar på individnivå, både ledare och 
medarbetare. Det innebär att projektet ska ta i beaktning kultur och 
beteende frågor i relation till innovation och implementering på ett 
sätt som idag inte finns systematiserat i stöd för företag. 
Detta projekt är kopplat till det programspecifika målet för att främja 
kopplingen mellan forskning och näringsliv och stödsystemets 
möjligheter att stödja kontinuerligt innovationsarbete. Det öppnar 
upp till dialoger och handlingar som tydliggör behovet av samtal 
mellan forskning och näringsliv för en hållbar utveckling av 
näringslivet där innovation främjas på både organisatorisk nivå och 
individnivå. 
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Partnerskap 
Sverige 
Industriellt UtvecklingsCentrum Syd AB (IUC Syd), offentlig 
Industriellt UtvecklingsCentrum i Halland AB, offentligrättslig 
Region Skåne, offentlig 
Region Halland, offentlig 
Högskolan i Halmstad, offentlig 
 
Danmark 
Aalborg Universitet, offentlig 
VIBORGegnens Erhvervsråd, Privat icke-vinstdrivande 
VIA University College, offentlig 
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Offentlig efterspørgsel som accelerator for cirkulært 

byggeri 

ID-nr 3.51 

Projektnamn Offentlig efterspørgsel som accelerator for cirkulært byggeri 

Projektägare Gate21 

EU – program Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak  

Insatsområde Grön ekonomi 

Investeringsprioritering Stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av 
förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, även i offentliga 
byggnader och inom bostadssektorn 

Programspecifikt mål Minskad energiförbrukning i offentlig verksamhet 

Projektperiod 2021-06-15 – 2022-09-30 

Sökt EU-medel 390 160 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

0 SEK 

Övrig finansiering 390 160 SEK 

Totalt 780 320 SEK 
* Enbart Hallands ungefärliga andel av den totala projektbudgeten i SEK, total projektbudget 2 226 730 euro 
 
Syfte – Mål: 

 
Projektets overgribende mål er at udvikle, udbrede og forankre 
løsninger for cirkulært byggeri blandt offentlige bygherrer, og dermed 
reducere energiforbrug og anvendelse af jomfruelige råstoffer i hele 
byggeriets værdikæde.  
 

Projektbeskrivning: I projektet Offentlig efterspørgsel som accelerator for cirkulært 
byggeri, vil 9 danske og svenske kommuner udvikle og demonstrere 
løsninger for cirkulært byggeri, for at reducere energiforbruget i hele 
byggeriets værdikæde. Projektets 9 replikatorkommuner- og 
organisationer vil sikre udbredelse og skalering af de cirkulære 
løsninger.  
  
 
Partnerskap  
Gate21, Lead partner (offentlig)  
Hållbar Utveckling Skåne, svensk koordinerende partner (offentlig)  
Slagelse Kommune (offentlig)  
Køge Kommune (offentlig)  
Bornholms Regionskommune (offentlig)  
Odsherred Kommune (offentlig)  
Lunds Kommuns Fastighets AB (offentlig)  
Malmö stad (offentlig)  
Helsingborgs stad (offentlig)  
Tomelilla kommun (offentlig)  
Laholms kommun (offentlig)  
Sustainable Business Hub (offentlig) 
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Digiresan 2.0 

ID-nr 3.52 

Projektnamn Digiresan 2.0 
Diarienummer  

Projektägare Industrial Development Center West Sweden AB 

EU – program Nationella regionalfondsprogrammet 

Insatsområde REACT-EU 

Investeringsprioritering Stödja en grön, digital och motståndskraftig 
återhämtning i spåren av COVID-19-pandemin 

Typ av projekt Samverkansprojekt 

Län som omfattas av 
projektets 
verksamhet 

Västra Götaland och Halland 

Kommuner som 
omfattas av 
projektets verksamhet 

Samtliga kommuner i Västra Götaland och 
Halland 

Projektperiod 2022-02-01 – 2023-10-31 

Sökt EU-medel 1 643 405 SEK* 

Regional EU-
medfinansiering 

 

Övrig finansiering  

Totalt 685 000 SEK* 
* Projektet bedrivs både i Västra Götaland och Halland.  Total budget för projektet 13 696 279 SEK 
 
 
Syfte – Mål 

 
 
Den digitala omställningen ger nya möjligheter för företag och är viktig 
för klimatarbetet och en grön omställning. Inte minst Corona-
pandemin har förändrat mycket och den digitala utvecklingen har 
accelererat. Digiresan 2.0 blir en naturlig fortsättning och en utveckling 
baserat på erfarenheter och resultat från bland annat projekten 
INDiGO och Digiresan. Projektet fokuserar på industrinära utveckling 
och samverkar med högskolor och andra aktörer över delregionala 
gränser för att ta vara på den gemensamma kompetens som är 
tillgänglig. Projektets övergripande mål är att höja mognadsgraden och 
tillämpningen av digitalisering hos små och medelstora tillverkande 
företag. Varje företag ska kunna utgå från den nivå de befinner sig på 
och kunna ta utvecklingssteg. Genom analys, coachning och 
experthjälp ska mognadsgraden höjas så att företagens förmåga inom 
digitalisering och grön omställning stärks. 
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Förstudie Looperate 

ID-nr 3.53 

Projektnamn Looperate 
Diarienummer  

Projektägare Industrial Development Center West Sweden AB 

EU – program Regionala strukturfondsprogrammet Västsverige (ERUF) 

Insatsområde Konkurrenskraftiga små och medelstora företag 

Investeringsprioritering Stödja kapacitet för SMF att växa på regionala, nationella och 
internationella marknader och att ägna sig åt innovationsprocesser 

Typ av projekt Förstudie 

Län som omfattas av 
projektets 
verksamhet 

Västra Götaland och Halland 

Kommuner som 
omfattas av 
projektets verksamhet 

Samtliga kommuner i Västra Götaland och 
Halland 

Projektperiod 2021-10-01 – 2022-06-30 

Sökt EU-medel  113 067 SEK* 

Regional EU-
medfinansiering 

169 599 SEK* 

Övrig finansiering  

Totalt  282 666 SEK* 
* Projektet bedrivs både i Västra Götaland och Halland.  Total budget för projektet 565 332 SEK 
 
 
Syfte – Mål 

 
 
Det övergripande målet med förstudien är att undersöka möjligheterna 
till spetsinriktning inom cirkulär ekonomi i samverkan mellan akademi, 
student, företag och andra relevanta samverkansaktörer i Västra 
Götaland och Halland. Förstudien vill undersöka intresset bland 
befintliga nätverk, plattformar och regionala finansiärer att utöka 
befintlig studentprojektverksamhet med direkt kopplingar till cirkulär 
ekonomi, undersöka gapet gällande små och medelstora företags 
omställning till cirkulära affärsmodeller och intresset bland företagen 
av att jobba mer cirkulärt, samt undersöka förutsättningarna för ett 
genomförandeprojekt. Vid förstudiens slut förväntas grunderna för 
samverkan med en samverkanspart och en finansieringspart vara 
etablerad. Nyttor vid förstudiens slut är förankring om cirkuläritet med 
regionalt näringsliv, stärkt samarbete inom befintliga nätverk, och 
utökat deltagande av studenter i insatser inom cirkulär ekonomi. 
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Futures by design 2.0 

ID-nr 3.54 

Projektnamn Futures by design 2.0 

Diarienummer RS210916 

Projektägare Alexanderssoninstitutet 

EU – program Interreg Nordsjön 

Projektperiod 2022-01-07 – 2023-01-06 

Sökt EU-medel  920 000 SEK* 

Regional EU-
medfinansiering 

460 000 SEK* 

Övrig finansiering  

Totalt  1 840 000 SEK* 
* Avser halländskt deltagande i projektet 
 
 
Syfte – Mål 

 
 
Campus Varberg deltar genom Alexandersoninstitutet sedan 2019-01-
07 i projektet Futures by design (FBD 1.0) som syftar till att stötta små 
och medelstora företag att bli mer datadrivna. FBD-projektgruppen 
består av 11 partners i sex olika regioner: Cambridgeshire 
(Storbritannien), Antwerpen (B), Groningen (NL), Osterholz (DE), 
Halland (SE), Fryslan (NL). Genom projektet bygger 
Alexandersoninstitutet, i samverkan med internationella partners, upp 
ett datalabb på Campus Varberg. I datalabbet träffas SMF och 
studenter från data- och IT-utbildningar på Campus Varberg och 
närliggande högskolor och universitet för att identifiera och utveckla 
dataanalysprojekt. Alexandersoninstitutet söker genom denna ansökan 
medfinansiering till ett ettårigt beviljat påbyggnadsprojekt, FBD 2.0, 
med start 2022-01-07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

AgroVäst Gröna möten 

ID-nr 3.55 

Projektnamn Agroväst Gröna möten 
Diarienummer RS191379 

Projektägare Agroväst Livsmedel AB 

EU – program Regionala strukturfondsprogrammet Västsverige (ERUF) 

Insatsområde Konkurrenskraftiga små och medelstora företag 

Typ av projekt Projekt 

Län som omfattas av 
projektets 
verksamhet 

Västra Götaland och Halland 

Kommuner som 
omfattas av 
projektets verksamhet 

Samtliga kommuner i Västra Götaland och 
Halland 

Projektperiod 2020-07-01 – 2023-04-30 

Sökt EU-medel  440 000 SEK* 

Regional EU-
medfinansiering 

660 000 SEK* 

Övrig finansiering  

Totalt  1 100 000 SEK* 
* Projektet bedrivs både i Västra Götaland och Halland.  Total budget för projektet 5 826 730 SEK 
 
 
Syfte – Mål 

 
 
Projektet avser bidra till värdeskapande möten mellan företag inom de 
gröna näringarna. Målet är att företag inom de gröna näringarna 
stimuleras och ges verktyg för att utveckla sina verksamheter genom 
att skapa mötesplatser för utbyte av kunskap och erfarenheter. 
Projektet möjliggör en geografisk spridning av fysiska möten i Västra 
Götaland och Halland där det de lokala förutsättningarna ock 
kunskapsnivå hos företagare är i fokus. Inom projektet kommer formen 
för digital kunskapsförmedling med vetenskaplig grund utvecklas 
utifrån målgruppens kunskapsbehov med syftet att sprida nya 
kunskaper och best practise inom gröna näringar. Primära målgrupp: 
kvinnor och män som driver företag inom de gröna näringarna i Västra 
Götaland och Halland. Till exempel inom växtodling, 
animalieproduktion, trädgårdsodling, hästhållning, rådgivning, 
livsmedelstillverkning, grön omsorg, skogs- och vattenbruk och 
energiproduktion. Sekundära målgrupp: företag och aktörer som 
möjliggör ökad tillväxt och konkurrenskraft hos den primära 
målgruppen. Här återfinns branschorganisationer, leverantörer av 

teknik och insatsvaror samt akademiska institut. 
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Samla 

ID-nr 3.56 

Projektnamn Samla 
Diarienummer RS180462 

Projektägare  

EU – program Nationella regionalfondsprogrammet 

Typ av projekt Samverkansprojekt 

Projektperiod 2022-02-01 – 2023-10-31 

Sökt EU-medel 100 000 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

100 000 SEK 

Övrig finansiering  

Totalt 200 000 SEK* 
* Avser ungefärligt Halländskt deltagande 
 
 
Syfte – Mål 

 
 
Förstudien ”Nationell samordning för att stimulera tillväxt i 
livsmedelsbranschen” (SP Food and Bioscience/Tillväxtverket 2016) 
visade att små och medelstora företag stod för livsmedelsindustrins 
tillväxt och man antog att tillväxtpotentialen var stor om företagen 
kunde få tillgång till anpassade innovationsstödjande insatser. Baserat 
på slutsatserna i förstudien sammanställdes projektansökan 
”Gränsöverskridande samutveckling av innovationsstöd för accelererad 
och hållbar tillväxt i små och medelstora livsmedelsföretag”. Ansökan 
beviljades finansiering inom ramen för den nationella 
regionalutvecklingsfonden under projektperioden 2017-01-01 t.o.m. 
2019-12-31 och medfinansierades av Västra Götalandsregionen, 
Region Värmland (via Nifa) och Region Skåne. Initialt fokuserades 
projektet på samutveckling mellan samverkansparterna 
Livsmedelsakademin, Netport Science Park - CLUK, Nifa, och SP Food 
and Bioscience/RISE. Initiativet antog senare namnet SAMLA 
(SAMutveckling för Livsmedelsbranschens Acceleration) och 
Tillväxtverket tog 2019-12-17 beslut om att förlänga projektperioden 
t.o.m. 2021-04-30. För att långsiktigt säkerställa verksamhetens 
fortlevnad var uppgiften att inkludera fler aktörer och geografiska 
områden under projektperioden. Det utvidgade nätverket gavs namnet 
SAMLA Sverige 
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Stark konkurrenskraft  

Halland, en stark kunskapsregion 

 

Förstudie- Socialfondsansökan Hälsoinnovation 

ID-nr 4.1 

Projektnamn Förstudie, Socialfondsansökan Hälsoinnovation 

Diarienummer RS150074 

Projektägare Högskolan i Halmstad 

EU – program Förstudie inför ansökan inom Europeiska Socialfonden 

Projektperiod 2015-01-01--2015-03-30 

Sökt EU-medel 0 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

105 000 SEK 

Övrig finansiering 0 SEK 

Totalt 105 000 SEK 

 
Syfte – Mål: 

 
Projektets syfte är att Högskolan tillsammans med de sex halländska 
kommunerna och Region Halland ska utarbeta en ansökan till Europeiska 
socialfonden inom utlysningen ” Kompetensutveckling inom hälsoteknik 
och hälsoinnovation”. 
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Förstudie- Projektutveckling för tillväxt och lärande i 

producerande och tillverkande företag och med dem 

kopplade tjänsteföretag 

 
ID-nr 4.2 

Projektnamn Projektutveckling för tillväxt och lärande i producerande och tillverkande 
företag och med dem kopplade tjänsteföretag 

Diarienummer RS140530 

Projektägare IUC Halland 

EU – program Förstudie inför ansökan inom Europeiska Socialfonden 

Projektperiod 2015-01-01--2015-08-01 

Sökt EU-medel 0 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

200 000 SEK 

Övrig finansiering 0 SEK 

Totalt 200 000 SEK 

 
Syfte – Mål: 

 
Projektet ska skapa möjligheter att utveckla ett eller flera EU-projekt som i 
sin tur har det övergripande syftet att stärka konkurrenskraften hos små 
och medelstora industriföretag, samt öka de anställdas kompetens och 
lärande och därigenom öka deras anställningsbarhet generellt på 
arbetsmarknaden. 
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HiCube-Kompetenta vården 

ID-nr 4.3 

Projektnamn HiCube-Kompetenta vården 

Projektägare Högskolan i Halmstad 

EU – program Europeiska Socialfonden i Västsverige 

Utlysning Kompetensutveckling inom hälsoteknik och hälsoinnovation 

Programområde/mål Programområde 1 Mål 1:1 

Målgrupp Mellanchefer inom vårdsektorn i Hallands sex kommuner 

Projektperiod 2015-09-01--2018-08-31 

Antal deltagare 200 kvinnor, 200 män 

Sökt EU-medel 14 888 566 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

0 SEK 

Övrig finansiering 5 027 400 SEK 

Totalt 19 915 966 SEK 
  
Syfte – Mål: Projektets förväntade effekter är att vård- och omsorgstagares behov 

bättre tillgodoses, att kunskapen hos anställda inom sektorn ökar samt 
att stärka den innovationsarena där Högskolan i Halmstad, Region 
Halland och Science Park Halmstad samverkar med de halländska 
kommunerna, näringslivet och ideell sektor. 

 
Projektbeskrivning: 

 
Projektet HIcube Kompetenta vården verkar mot en bakgrund av 
utmaningar för framtidens hälso- och sjukvård: ökande antal äldre, 
stigande kostnader, rekryteringsproblem etc. Projektet är en del av 
hälsoinnovationsarenan i Halland och syftar till kompetenshöjande 
insatser där aktörerna tillsammans med målgruppen skapar gemensam 
kunskap och lärande på området hälsoinnovation. Målgruppen är 
framförallt mellanchefer inom regionens och kommunernas hälso- och 
sjukvård, men omfattar också andra verksamma och brukare inom vård- 
och omsorgssektorn i Halland. Genom kompetensutveckling av individer 
inom vård- och omsorgssektorn vill projektet stärka deras ställning på 
arbetsmarknaden genom att öka kunskapen om och användandet av 
innovationer och hjälpmedel inom vård- och omsorgssektorn. Projektet 
avser att bidra till innovationsutveckling samt användande av de 
hjälpmedel som finns tillgängliga inom området. 
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FöretagsLyftet Väst 

ID-nr 4.4 

Projektnamn FöretagsLyftet Väst 

Projektägare Göteborgs Tekniska College 

EU – program Europeiska Socialfonden i Västsverige 

Utlysning Kompetensutveckling inom SME 

Programområde/mål Programområde 1, Mål 1.1 

Målgrupp Sysselsatta inom små och medelstora företag 

Projektperiod 2015-09-01--2017-12-01 

Antal deltagare 1 000 kvinnor och 4 000 män 

Sökt EU-medel 10 668 552SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

0 SEK 

Övrig finansiering 3 556 420SEK 

Totalt 14 224 942 SEK 
*Antagande;  hälften av ESF-stödet och medfinansiering i Halland. 30 Företag i Halland, 25 Företag i Västra Götaland. 

Total projektbudget 31 356 599 SEK 

 
Syfte – Mål: 

 
Projektet Företagslyftet Väst är ett kompetensutvecklingsprojekt som 
riktar sig till medarbetare i tillverkningsindustrin. För att 
kompetensutveckla produktionspersonal som normalt sett har svårt att 
avsätta tid till utbildning, kommer vi att arbeta med industriteknisk 
kompetens och individualiserat lärande (effektiva lär former).  Projektet 
har identifierat ett antal viktiga områden som skall stärka 
tillverkningsföretag i Västra Götaland och Hallands län för att bidra till att 
yrkesverksamma kvinnor och män står bättre rustade inför framtida 
omställningar på arbetsmarknaden. Som följd av detta stärks också de 
deltagande företagens konkurrenskraft. 
 

Projektbeskrivning: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via upprättande av långsiktiga planer för de deltagande företagens 
strategiska kompetensförsörjning och kompetensutveckling av de 
anställda kvinnorna och männen breddar projektet företagens 
rekryteringsbas, ökar produktionseffektiviteten och säkerställer 
medarbetarbas anställningsbarhet.  Projektet vill också utifrån tidigare 
lyckade projekt utveckla metoder och arbetssätt och sprida det till nya 
företag i VGR och Hallandsregionen. I projektet kommer en bred flora av 
aktörer samverka för att skapa ett projekt som utvecklar 1) individen 2) 
arbetsplatsen/organisationen, 3) konkurrensförmågan och 4) regional 
tillväxt.  
Projektet bedrivs i Hallands och Västragötalandsregionen med 30 
respektive 25 deltagande företag. Viktig samarbetspartner är IUC Halland 
som kommer att hålla ihop arbetet runt företagen i region Halland. 
Samverkan ska också ske bland annat med fackliga organisationer och 
TEK Kompetensförsörjning i Halland.  
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Kunskap äger 

ID-nr 4.5 

Projektnamn Kunskap äger 

Projektägare Halmstad kommun, Räddningstjänsten 

EU – program Europeiska socialfonden 

Utlysning Kompetensförsörjning för att motverka diskriminering 

Programområde/mål Programområde 1 Mål 1:1 

Målgrupp Samtliga anställda inom räddningstjänsten och politiker i nämnden 

Projektperiod 2016-05-01--2019-04-30 

Antal deltagare 14 kvinnor och 172 män 

Sökt EU-medel 5 919 227 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

0 SEK 

Övrig finansiering 2 000 356 SEK 

Totalt 7 919 583 SEK 

 
Syfte – Mål: 

 
Kunskap äger – Räddningstjänsten inkluderar. Ett kompetensprojekt om 
diskriminering i Räddningstjänsten i Halmstads regi. 
Nationella och regionala utmaningar för en inkluderande arbetsmarknad, 
diskrimineringslagstiftningens krav, de jämställdhetspolitiska målen och 
kommunala verksamheters skyldighet att leverera en likvärdig 
medborgarservice berör Räddningstjänsten i Halmstad på många sätt. 
Det rör sig om behov och målsättningar vilka både ger ett ansvar och 
öppnar för utvecklingsmöjligheter i såväl vår interna organisation och 
personalpolitik som i utförandet av våra förebyggande och operativa 
uppdrag gentemot kvinnor och män som bor och verkar i kommunen och 
regionen. För att lyckas göra verkstad av lagkrav och teori behöver vi 
mycket mer kunskap och fler praktiska redskap än vi har idag. Vi behöver 
dessutom hitta former för dialog, samverkan och erfarenhetsutbyte kring 
specifika diskrimineringsfrågor tillsammans med andra aktörer lokalt, 
regionalt, nationellt och europeiskt. 

Projektbeskrivning: Projektet ska vidareutveckla ett påbörjat arbete med jämställdhet och 
mångfald genom en ny modell för attitydpåverkande 
kompetensutveckling i syfte att skapa strukturell förändring. Modellens 
sex delar innebär att utifrån ett tematiskt upplägg kring samtliga 
diskrimineringsgrunder skapa en gemensam kunskapsgrund i 
organisationen. Kunskapsgrunden ska synliggöra normer och värderingar 
på grupp- och individnivå. Genom nationellt och transnationellt 
erfarenhetsutbyte för praktiska exempel synliggörs utvecklingsbehov 
inom organisationen och verksamheten.  
Utbildningsinsatser, workshops och normkritiska diskussionsspel utgör 
basen i projektets studieplan och involverar samtliga heltidsanställda, all 
RIB-personal och räddningsnämndens politiker. Samrådsträffar i 
lokalsamhället genomförs. 
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Förstudie- Stärkt digital kompetens för vård- och omsorg 

ID-nr 4.6 

Projektnamn Förstudie- Stärkt digital kompetens för vård- och omsorg 

Diarienummer RS170887 

Projektägare Region Halland – Avdelningen för samverkan 

EU – program Förstudie inför ansökan inom Europeiska Socialfonden 

Projektperiod 2017-11-28—2018-01-15 

Sökt EU-medel 0 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

300 000 SEK 

Övrig finansiering 0 SEK 

Totalt 300 000 SEK 

 
Syfte – Mål: 

 
Projektets syfte är att Region Halland och Högskolan i Halmstad 
tillsammans med de sex halländska kommunerna ska utarbeta en ansökan 
till Europeiska socialfonden inom utlysningen ” Stärkt digitalisering för 
vård och omsorgssektorn”. 
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Digga Halland 

ID-nr 4.7 

Projektnamn Digga Halland 

Projektägare Högskolan i Halmstad 

EU – program Europeiska Socialfonden i Västsverige 

Utlysning Stärkt digital kompetens för vård- och omsorg 

Programområde/mål Programområde 1 Mål 1:1 

Målgrupp Anställda inom vård- och omsorgssektorn i Region Halland och de 
halländska kommunerna 

Projektperiod 2018-08-01—2020-07-31 

Antal deltagare 6 982 deltagare, 5 035 kvinnor och 1 047 män samt ca 80 deltagare från 
programområde 2. 

Sökt EU-medel 20 997 174 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

0 SEK 

Övrig finansiering 10 495 862 SEK 

Totalt 31 493 036 SEK 
  
Syfte – Mål: Digga Hallands syfte är att ge kvinnor och män i vård- och 

omsorgssektorn i Halland kompetensutveckling inom digitalisering och 
därigenom skapa förutsättningar för medarbetarna, till största delen 
kvinnor, att vara med och forma sin egen digitala arbetsmiljö och därmed 
få en stärkt ställning på arbetsmarknaden. Kompetensutvecklings-
insatserna ska utgå från ett personcentrerat vårdperspektiv, det vill säga 
brukarna och patienternas unika behov, hälsa och förmågor kommer att 
vara i centrum för lärandeprocesserna.  

 
Projektbeskrivning: 

 
Projektet Digga Halland verkar mot en bakgrund av utmaningar som finns 
i vård- och omsorgssektorn; ett ökat antal äldre, stigande kostnader, 
svårigheter att rekrytera personal mm. Viktiga verktyg för att möta dessa 
utmaningar och för att kunna skapa en jämlik vård och omsorg med hög 
kvalitet är digitala tjänster och system. Ska digitaliseringen av vård- och 
omsorgssektorn lyckas krävs det en högre grad av jämställdhets-
integrering som innebär att medarbetarna, kvinnorna och männen som 
arbetar nära brukare och patienter, kompetensutvecklas och involveras i 
utvecklingen av de digitala tjänsterna och systemen. 
 
Projektets huvudsakliga aktiviteter består dels av en webbaserad 
breddutbildning, dels av arbetsplatsbaserat lärande ute i verksamheterna 
hos de deltagande organisationerna. Projektet bygger vidare på det nära 
utvecklingssamarbete mellan akademin och offentliga aktörer inom vård- 
och omsorgssektorn i Halland som etablerats under senaste decenniet.  
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InVäst 

ID-nr 4.8 

Projektnamn InVäst 

Projektägare GR-Göteborgsregionens kommunalförbund 

EU – program Europeiska Socialfonden i Västsverige 

Utlysning Kompetensförsörjning inom mottagarorganisationer för nyanlända 

Programområde/mål PO1, Mål 1:1 

Målgrupp Anställda inom mottagarorganisationer för nyanlända 

Projektperiod 2016-09-01—2019-08-31 

Antal deltagare 800 kvinnor och 400 män (hela projektet) 

Sökt EU-medel 3 379 035*SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

0 SEK 

Övrig finansiering 1 131 078* SEK 

Totalt 4 510 123*SEK 
*Total projektbudget = 18 041 491 SEK, varav ESF-belopp= 13 516 140 SEK. Projektet har 4 partners och budgeten är 
uppskattningsvis fördelad i fyra lika delar. 

 
Syfte – Mål: 

 
Projektet InVäst, integration Västsverige syftar till att stärka mottagar-
organisationers kompetens i mottagandet av nyanlända, så att 
medarbetare genom ökade kunskaper, en starkare arbetsorganisation 
och ett kollegialt lärande kan bidra till att förbättra förutsättningarna för 
nyanlända att bli framgångsrika och aktiva deltagare i samhällslivet. 
Projektet fokuserar på tre huvudområden: språket som nyckel till ett 
aktivt deltagande i samhället, kunskapsbedömning för relevant 
vidareutbildning och nya möten - bemötande och förhållningssätt. 
Språket som nyckel handlar om att genom kompetensutveckling och 
processledning stärka kvaliteten inom Västsveriges SFI-verksamheter, 
samt bygga en digital plattform som möjliggör kompetensstärkning för 
medarbetare inom SFI oberoende av tid och rum och efter projektets 
slut, samt som kan spridas nationellt. Kunskapsbedömning handlar om 
att ta fram ett stödmaterial för bedömning av formellt och informellt 
förvärvade kunskaper inför placering i gymnasieskola. Nya möten handlar 
om att erbjuda mötesplatser/konferenser där medarbetare inom alla 
mottagarorganisationer som möter nyanlända kan mötas samt få 
kompetensutveckling inom interkulturell kompetens. Projektet kommer 
att genomföras under 3 år med start i september 2016. I syfte att skapa 
ett sammanhållet projekt som kan få genomslag för 
mottagarorganisationer över hela Västsverige (55 kommuner, Västra 
Götalandsregionen och Halland) är utvecklat på ett sådant sätt att GR är 
projektägare och att två delregioner, Skaraborg och Boråsregionen deltar 
som partners. Fyrbodal följer projektet och ges möjlighet att ta del av 
insatser. Halland representeras i projektet genom projektpartner 
Halmstad som tar ett samlat ansvar för Halland. 
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Förstärkning av ESF-projektet InVäst 

ID-nr 4.9 

Projektnamn Förstärkning av ESF-projektet InVäst 

Diarienummer RS170202 

Projektägare Halmstad kommun 

Projektperiod 2017—2019 

Regional EU-
medfinansiering 

716 160 SEK 

Övrig finansiering 0 SEK 

Totalt 716 160 SEK 

 
Syfte – Mål: 

 
Halmstad kommun/Vuxenutbildningen är projektledare samt 
processledare för det ESF-finansierade projektet InVäst. I en 
projektansökan önskar Halmstad kommun förstärka det befintliga 
projektet vars mål är att stärka mottagarorganisationer kompetens i 
mottagandet av nyanlända. Förstärkningen handlar om två områden; 
kvalitets- och metodutveckling inom SFI samt att kunna erbjuda lokala 
mötesplatser för ökad interkulturell kompetens. Projektet tar upp viktiga 
utvecklingsområden som är identifierade och förankrade i kommunerna. 
Genom denna förstärkning av projektet finns möjlighet att området 
kompetensen hos mottagarorganisationer utvecklas och stärks ytterligare. 
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Efterfrågad kompetensutveckling- framtida former för det 

livslånga lärandet  

ID-nr 4.10 

Projektnamn Efterfrågad kompetensutveckling- framtida former för det livslånga 
lärandet  

Diarienummer  

Projektägare Alexanderssoninstitutet 

EU – program Regionala strukturfondsprogrammet Västsverige (ERUF) 

Insatsområde Konkurrenskraftiga små och medelstora företag 

Projektperiod 2020-03-16—2023-04-30 

Sökt EU-medel 2 345 000 SEK (ny budget) 

Regional EU-
medfinansiering 

1 400 000 SEK 

Övrig finansiering 2 118 000 SEK 

Totalt 5 863 000 SEK 
Tilläggsansökan beslut mars-22 

 
 
 
Syfte – Mål 

 
 
Rätt kompetens blir allt viktigare för företagens konkurrenskraft 
eftersom kunskapsinnehållet i de varor och tjänster som produceras i 
näringslivet stiger. Samtidigt ökar konkurrensen om 
marknadsandelarna i takt med globaliseringen. Projektet tar sig an 
svenska företags största utmaning just nu; kompetensförsörjning. Att 
hitta nya mer flexibla utbildningssätt, inte minst för redan 
yrkesverksamma, är något som efterfrågas av företagen. Projektet 
syftar till att lyfta näringslivet i Halland, företagens kapacitet och ta 
fram metoder för hur offentlig sektor kan stötta det livslånga lärandet. 
Genom att testa, utvärdera och implementera modeller för 
vidareutbildning- och utveckling för små och medelstora företag vill 
projektet bidra till, och utveckla, framtidens utbildning och framtidens 
mötesplats. Projektet vill ta fram modeller för hur företag och näringsliv 
kan få tillgång till existerande utbildningsutbud, exempelvis kurser på 
Yrkeshögskolan eller avancerad utbildning på högskolenivå. Projektet 
vill nyttja de satsningar som görs runt om, från tekniska lösningar till 
nya utbildningsupplägg för att se vad som kan användas och när samt 
hur man bäst bemöter företagens behov. Genom att hitta strategiska 
sätt att mäkla och facilitera kunskap, utbildning, erfarenhet och 
kompetens ser projektet över möjligheterna att utgöra en nod och 
paketera kurser och aktiviteter för kompetensutveckling i det regionala 
näringslivet.     
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DigiWestum 

ID-nr 4.11 

Projektnamn DigiWestum 

Projektägare Nätverk Westum 

EU – program Europeiska Socialfonden i Västsverige 

Utlysning Kompetensförsörjning inom mottagarorganisationer för nyanlända 

Programområde/mål PO1, Mål 1:1 

Målgrupp Anställda inom vuxenutbildning hos Nätverk Westums 
medlemskommuner 

Projektperiod 2020-08-01—2022-07-31 

Samverkar/samarbetar 
med 

Nätverk Westums medlemsorganisationer vilka utgörs av kommunala 
lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige. 

Antal deltagare 350, varav 206 kvinnor och 144 män (hela projektet) 

Sökt EU-medel 366 018*SEK (totalt sökt EU-medel 2 287 611 SEK)  
Regional EU-
medfinansiering 

0 SEK 

Övrig finansiering 412 743*SEK (total övrig finansiering 2 579 646 SEK) 

Totalt 778 761*SEK (Total finansiering 4 867 257 SEK) 
* Projektet bedrivs både i Västra Götaland och Halland, beräkning av Hallands ungefärliga andel av budgeten 
utgår från att Hallands befolkning utgör ca 16 % av Västsverige.   

 
Syfte – Mål: 

 
Nätverk Westum är en förening vars medlemmar utgörs av kommunala 
lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige. Projektet DigiWestum 
riktar sig till medarbetare hos medlemsorganisationerna. Projektets 
fokus är att arbeta med digital kompetensutveckling genom individuella 
insatser som utgår från den nivå varje medarbetare befinner sig på. 
Insatserna kommer även att riktas mot att kompetensutveckla 
medarbetarna i kollegialt lärande. Insatser ska också göras för att 
minska åldersdiskriminering på arbetsplatserna. En stärkt digital 
kompetens hos medarbetarna förväntas leda till minskad 
stressrelaterad ohälsa och mindre åldersdiskriminering. Vidare ska 
projektet arbeta med hållbara strukturer kring digitala kompetensen, 
vilket förväntas leda till lägre personalomsättning och öka 
möjligheterna att skapa flexibla och individualiserade utbildningar, 
samt arbeta med ökad samverkan mellan organisationerna. 
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FÖRSTUDIE - Kompetensförsörjning 

ID-nr 4.12 

Projektnamn Kompetensförsörjning 

Projektägare Halmstad kommun 

EU – program Europeiska Socialfonden i Västsverige 

Utlysning Utlysning för Västsverige - Förstudieprojekt inom mål 1.1, 2020/00458 

Programområde/mål Programområde 1, mål 1.1 

Målgrupp Nuvarande och framtida medarbetare 

Projektperiod 2021-02-01 – 2021-10-31 

Antal deltagare Ej aktuellt, förstudie 

Sökt EU-medel 400 000 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

0 SEK 

Övrig finansiering SEK 

Totalt 400 000 SEK 
 

 
Syfte – Mål: 

 
I och med Halmstads kommuns stora utmaningar med 
kompetensförsörjning är det högst relevant/värdefullt att 
kommunkoncernen på systemnivå har tydliga riktningar, strukturer och 
systematiska arbetssätt kring kompetensförsörjning. Det systematiska 
arbetssättet ger goda förutsättningar för organisatoriskt planerade 
insatser samt individuellt lärande under hela arbetslivet. Halmstads 
kommunkoncern behöver utveckla kompetensförsörjningsarbetet på 
systemnivå därav denna ansökan till förstudie. Förstudien skall 
understödja fortsatt arbete på samtliga tre nivåer det vill säga på individ- 
organisationoch systemnivå. Förstudien skall resultera i en tydlighet i HR-
professionens roll, ökad samverkanskompetens och tvärfunktionellt 
arbete samt tydligare riktning, struktur och system för 
kommunkoncernens kompetensförsörjningsarbete. Förstudien skall även 
ge Halmstads kommun en aktuell och tydligare blid 
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Kompa Halland 

ID-nr 4.13 

Projektnamn Kompa Halland 

Projektägare Högskolan i Halmstad 

EU – program Europeiska Socialfonden i Västsverige 

Utlysning Kompetensutveckling för permitterad, varslad och anställd 
personal inom ekonomiskt utsatta branscher (2020/00268) 

Programområde/mål Programområde 1 Mål 1:1 

Målgrupp Permitterade, varslade eller anställda personer med osäker 
position på arbetsmarknaden inom ekonomiskt utsatta branscher 
i Halland. 

Samverkar/samarbet
ar med 

TEK Kompetens, IUC Halland, Region Halland samt 
kommunerna Varberg, Laholm, Kungsbacka, Hylte, Halmstad 
och Falkenberg. 

Projektperiod 2020-06-01- 2022-08-31 

Antal deltagare 2000 (1000 kvinnor och 1000 män). 

Sökt EU-medel 15 384 118 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

0 SEK 

Övrig finansiering 0 SEK 

Totalt 15 384 118SEK 
  
Syfte – Mål: Projektet Kompa Halland avser att stärka ställningen på arbetsmarknaden 

för kvinnor och män genom att de deltar i kompetensutvecklingsinsatser. 
Detta ska också leda till att individerna har stärkt sina långsiktiga 
möjligheter och positioner på en strukturellt förändrad arbetsmarknad. 
Projektet vill dessutom att små- och medelstora företag i ekonomiskt 
utsatta branscher i Halland orsakade av coronakrisen ska få ökade 
möjligheter till kompetensutveckling av sina anställda och på så sätt möta 
och förbättra den sin ekonomiska situation. Företagen ska även få sitt 
behov av arbetskraft och kompetens tillgodosett i en högre utsträckning. 
Förväntade resultat ska leda till att arbetsmarknadens behov av 
arbetskraft och kompetens har tillgodosetts för en förändrad, hållbar, samt 
mer jämställd och inkluderande arbetsmarknad i Halland.  
En styrka med projektet är den breda uppslutningen hos projektets 
samarbetspartners. Det är positivt att man har med Region Halland samt 
alla kommuner i regionen. Projektet involverar också privata aktörer som 
IUC Halland samt en etablerad utbildningsanordnare i TEK kompetens. 
Högskolan i Halmstad är projektägare.  
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Fler i arbete  

Halland erbjuder god matchning av kompetens som 

behövs i arbetslivet 

 

Förstudie- Studie och yrkesvägledning som hela skolans 

ansvar 

ID-nr 7.1 

Projektnamn Förstudie- Studie och yrkesvägledning som hela skolans ansvar 

Diarienummer RS160535/RS160426 

Projektägare Falkenbergs kommun 

EU – program Förstudie inför ansökan inom Europeiska Socialfonden 

Projektperiod 2016-08-01—2016-09-30 

Sökt EU-medel 0 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

125 000 SEK 

Övrig finansiering 0 SEK 

Totalt 125 000 SEK 

 
Syfte – Mål: 

 
Projektet syftar till att ta fram en ansökan till ESF:s utlysning ”Studie och 
yrkesvägledning som hela skolans ansvar”. Utlysningen fokuserar på ”ökad 
samverkan och förstärkt koppling, mellan utbildning, arbetsliv, och 
arbetsplatsförlagt lärande” vilket går hand i hand med Tillväxtstrategins 
del som handlar om Halland som en stark kunskapsregion.  
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Förstudie- College Väst, gröna näringar 

ID-nr 7.2 

Projektnamn Förstudie- College Väst, gröna näringar 

Diarienummer RS150275 

Projektägare Region Halland 

EU – program Förstudie inför ansökan inom Europeiska Socialfonden 

Projektperiod 2015-2016 

Sökt EU-medel 0 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

30 000 SEK 

Övrig finansiering 0 SEK 

Totalt 30 000 SEK 

 
Syfte – Mål: 

 
Delfinansiering för framtagande av ESF-projektansökan ”College Väst” som 
kommer att ägas av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Halland 
medverkar i delprojekt 3 ”Livsmedel och Gröna näringar i GR och Halland” 
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College Väst 

ID-nr 7.3 

Projektnamn College Väst 

Diarienummer RS150275 

Projektägare: Göteborgsregionens kommunalförbund, GR 

EU – program Europeiska Socialfonden i Västsverige 

Utlysning Utveckling av collegeverksamhet 

Programområde/mål Programområde 1, Mål 1:2 

Målgrupp Aktörer och samverkansparter inom GRs teknik-, vård och 
omsorgscollege 

Projektperiod 2016-04-01—2018-03-31 

Antal deltagare Mål 1:2 har inga deltagare 

Sökt EU-medel 1 000 000 SEK* 

Regional EU-
medfinansiering 

0 SEK 

Övrig finansiering 0 SEK 

Totalt 1 000 000 SEK* 
*Hallands uppskattade andel av totalbudet på 6 749 592 SEK 

 
Syfte – Mål: 

 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) är projektägare för College 
Väst som är ett övergripande paraplyprojekt.  
Projektet College Väst ska möte behov och mål genom att organisera sig i 
tre delar. 
Delprojekt 1, Teknikcollege i GR 
Delprojekt 2, Vård och omsorgscollege i GR 
Delprojekt 3, Livsmedel och Gröna näringar i GR och Halland 
 
Halland kommer att delta i delprojekt 3, med huvudmål att kartlägga 
förutsättningar för nya samverkansstrukturer inom området Livsmedel 
och Gröna näringar. 

Projektbeskrivning: Projektets problemanalys sammanfattas till följande tre delar, det är för 
svag koppling och samverkan mellan utbildning och arbetsliv, det finns 
otillräckliga kunskaper och strategier för en jämställd, tillgänglig och 
inkluderande arbetsmarknad dessutom finns det bristande strategiska 
samverkans-strukturer runt kompetensförsörjningsfrågor.  
Projektet College Väst kommer att möta dessa utmaningar med 
utgångspunkt i ESFs horisontella principer och de långsiktiga 
projektmålen kan sammanfattas till: 
-Förstärka utbildningssystemets relevans för arbetsmarknadens behov 
-Utsätta könsstereotypa yrkes- och utbildningsval för förändringstryck. 
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GPS Halland 

ID-nr 7.4 

Projektnamn GPS Halland 

Projektägare: Falkenbergs kommun 

EU – program Europeiska Socialfonden i Västsverige 

Utlysning Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar 

Programområde/mål Programområde 1, Mål 1:2 

Målgrupp Pedagogisk personal, skolledare och studie- och yrkesvägledare i de 
halländska kommunerna 

Projektperiod 2017-02-01—2018-12-31 

Antal deltagare Mål 1:2 har inga deltagare 

Sökt EU-medel 2 742 989 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

0 SEK 

Övrig finansiering 0 SEK 

Totalt 2 742 989 SEK 
 

 
Syfte – Mål: 

 
GPS Halland är ett projekt som drivs av Falkenbergs kommun i samarbete 
med Region Halland och övriga kommuner i regionen. Projektet ämnar 
med ett perspektiv på personer 1- 64 år, ta ett helhetsgrepp över studie- 
och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. Projektet fokuserar extra 
på genusperspektiv, etableringsgrad och metoder för att minska 
skolavhopp. Projektet är nytänkande och tar ett helhetsgrepp där 
matchning med näringslivets behov genomsyrar projektet och knyter an 
till kompetensplattformsarbete och kompetensråd liksom skolor.  
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KOBRA, KOMPETENCEBASERET REGIONAL ANALYSE 

ID-nr 7.5 

Projektnamn KOBRA, Kompetencebaseret Regional Analyse 

Diarienummer RS150123 

Projektägare Region Midtjylland 

EU – program Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 

Projektperiod 2015-09-01--2018-08-31 

Sökt EU-medel 3 919 000 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

759 000 SEK 

Övrig finansiering 3 160 000 SEK 

Totalt 7 838 000 SEK 

 
Syfte – Mål: 

 
Syftet med projektet är att skapa ett gemensamt arbetssätt i att bemöta 
och fråga företag om kompetensbehov, hur man samlar in och tar tillvara 
och tolkar resultatet mot andra resultat samt hur man kan samarbeta mer 
effektivt för att leverera rätt och mer tillgänglig utbildning för arbetslivet. 
Detta projekt ska leda till hållbara samarbetsstrukturer som skapar bättre 
balans mellan utbud och efterfrågan på kompetens. Rätt kompetens leder 
till produktiva företag vilket skapar tillväxt och välfärd i regionen vilket är 
projektets övergripande syfte.  
 

Projektbeskrivning: Projektets innehåll kan delas upp i tre huvuddelar: 
1) Utveckla en funktion som kallas Kompetensmäklare lokalt. En 

funktion som är kunskapsbärare mellan stödjande aktörer och 
utbildningsanordnare och andra stödfunktioner. 

2) Utveckla ett regionalt sätt att fånga upp kompetensmäklarnas 
kunskaper, sammanföra den med kunskap från andra källor och 
utveckla regional analys som kan spridas till aktörer. 

3) Utveckla behovsanpassade utbildningar och andra tjänster, lokalt 
och regionalt, med utgångspunkt i analysen. 

 
Region Midtjylland är leadpartner. Westum är koordinerande partner för 
de svenska partnerna i projektet. Totalt deltar 13 svenska partner i 
projektet, varav tre halländska kommuner (Halmstad, Varberg och 
Kungsbacka). 
 

Kopplingar till 
Region Hallands 
tillväxtstrategi 

Projektet stämmer väl med inriktningen i Tillväxtstrategin för Halland 
2014-2020. I strategin prioriteras arbete för en god matchning av 
kompetens som behövs i arbetslivet. I strategin prioriteras också att 
Halland ska vara en region som stimulerar innovation, förnyelse och ökat 
företagande. Den här formen av samverkansprojekt stödjs genom det 
strategiska valet ”En hållbar tillväxt i samverkan”. 
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Fler i arbete  

Halland, en region som har en öppen, jämställd och 

inkluderande arbetsmarknad 
 

 

Förstudie – REPRO  

ID-nr 8.1 

Projektnamn Förstudie ”REPRO” 

Diarienummer RS140533 

Projektägare Samordningsförbundet 

EU – program Förstudie inför ansökan inom Europeiska Socialfonden 

Projektperiod 2015-01-12--2015-03-27 

Sökt EU-medel 0 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

149 000 SEK 

Övrig finansiering 0 SEK 

Totalt 149 000 SEK 

 
Syfte – Mål: 

 
Samordningsförbundet i Halland ska fungera som process-/projektledare 
som i nära samarbete med parterna i förbundet ska leda arbetet med att 
ta fram en regional ansökan till Europeiska Socialfonden för ett projekt 
med deltagare i åldrarna 15-29 år. Projektets övergripande mål: Bidrag till 
en minskad ungdomsarbetslöshet och till att fler unga lyckas i övergången 
mellan studier och arbete. Bidra till att ungas kompetens och erfarenheter 
matchas bättre och ligger närmare den lokala arbetsmarknadens behov av 
kompetens och branscherfarenhet.  
 

Projektbeskrivning: Arbetet inbegrep också att samla arbetsgrupper i de olika kommunerna 
och planera för och beskriva lokala aktiviteter utifrån lokala behov. I dessa 
processer var kommen, region, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
delaktiga. Arbetet mynnade i slutet av mars ut i en färdig ansökan.  
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Förstudie- Integration Halland 

ID-nr 8.2 

Projektnamn Förstudie ”Integration Halland” 

Diarienummer RS150122 

Projektägare Hylte kommun 

EU – program Förstudie inför ansökan inom Europeiska Socialfonden 

Projektperiod 2015-01-01--2015-04-31 

Sökt EU-medel 0 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

226 900 SEK 

Övrig finansiering 0 SEK 

Totalt 226 900 SEK 

 
Syfte – Mål: 

 
Hylte kommun ska fungera som process-/projektledare som i nära 
samarbete med kommunerna i Halland ska leda arbetet med att ta fram 
en regional ansökan till Europeiska Socialfonden för att förbättra 
mottagandet av nyanlända. 
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Integration Halland 

ID-nr 8.3 

Projektnamn Integration Halland 

Projektägare Hylte kommun 

EU – program Europeiska Socialfonden i Västsverige 

Utlysning Insatser för nyanlända 

Programområde/mål Programområde 2, Ökad övergång till arbete 2:3 

Målgrupp Nyanlända 

Projektperiod 2015-09-01--2018-08-31+2018-09-01—2019-05-31 

Antal deltagare 588 kvinnor och 812 män + 123 kvinnor och 177 män 

Sökt EU-medel 24 953 751+7 289 179 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

0 SEK 

Övrig finansiering 12 688 322 SEK 

Totalt 44 931 252 SEK 

 
Syfte – Mål: 

 
Syftet med projektet är att förstärka, förbättra och komplettera de 
insatser till nyanlända som utförs inom ramen för etableringsuppdraget. 
Projektet tar sin utgångspunkt i de utmaningar och möjligheter som 
Halland behöver möta och tillvarata i integrationen av nyanlända 
invandrare.  
 

Projektbeskrivning: En grundtanke i projektet Integration Halland är att en utökad samverkan 
lokalt och regionalt mellan Arbetsförmedlingen, kommunerna, Halmstad 
högskola, arbetsgivare samt organisationer inom den idéburna sektorn 
skapar bättre förutsättningar för att möta de utmaningar som finns inom 
etableringsuppdraget och att ta tillvara på de möjligheter som 
mottagandet av nyanlända innebär.  
Ansökan har utarbetats av Hylte kommun efter initiativ från 
kommuncheferna i Hallands sex kommuner. 
 
Projektet har ansökt och blivit beviljad förlängning av projekttiden med 
utökad budget. 
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CIVIS 

ID-nr 8.4 

Projektnamn CIVIS 

Projektägare Halmstad Kommun, Socialförvaltningen 

EU – program Europeiska Socialfonden i Västsverige 

Utlysning Förstudier 

Programområde/mål Programområde 2, Mål 2:1 

Målgrupp Funktionsnedsatta, sjukskrivna, långtidsarbetslösa 

Projektperiod 2015-09-01--2018-08-31 

Antal deltagare 20 kvinnor och 30 män 

Sökt EU-medel 8 934 072 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

0 SEK 

Övrig finansiering 10 007 064 SEK 

Totalt 18 941 135 SEK 

 
Syfte – Mål: 

 
Projektet vänder sig till målgruppen personer med 
autismspektrumtillstånd och deras svårigheter att etablera sig på 
arbetsmarknaden. Under förprojektering 2014 har flera områden 
utkristalliserats som har hög angelägenhetsgrad för att stärka 
målgruppens inträde på arbetsmarknaden. 
  

Projektbeskrivning: Projektet kommer att arbeta med fyra huvudområden. 
Arbetsmarknad: 
Projektet har konstaterat ett stort behov av en arena där individen kan 
utveckla sina specifika förmågor i en trygg och stödjande miljö. 
Specialistbyrån inom ramen för CIVIS ska vända sig till målgruppen 
personer med autismspektrumtillstånd 18-29 år i länets alla kommuner. 
För att möjliggöra detta så behöver specialistbyrån inte bara vara en 
fysisk arbetsplats för de som behöver det, utan det kommer även att 
utvecklas sociala nätverksverktyg. Specialistbyråns roll för vissa inom 
målgruppen kommer att vara support och utbildning kring 
affärsutveckling. 
Stigmatisering: 
En dimension är att personal inom berörda myndigheter och arbetsgivare 
måste vara fullt medvetna om egna fördomar och attityder för att 
motverka stigmatisering av målgruppen. Projektet kommer att arbeta 
aktivt tillsammans med Media och kommunikationsprogrammet vid 
Högskolan i Halmstad. Arbetet kommer att ske både på individ och på 
organisationsnivå. 
Kommunikation: 
Att kommunicera är en grundläggande mänsklig rättighet. Många 
personer med autismspektrumtillstånd har svårigheter att komma ut 
ordentligt i arbetslivet. Det är inte kunskap eller vilja som saknad utan 
istället de sociala färdigheter som krävs på en arbetsplats. Under 
förprojektering har kommunikationsmetoden ”Deep Democracy” provats 
och denna metod kommer att utvecklas och implementeras som stöd för 
målgruppen.  
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Jämställdhet: 
Att det saknas studier på flickor med autism gör att det blir svårare att 
diagnostisera dem och utarbeta individanpassat stöd. Tillsammans med 
samarbetspartner vid Autismo Burgos, Spanien kommer projektet särskilt 
att utveckla kunskap om könsroller inom målgruppen. 
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Arbeta och leva i Väst (ALV) 

ID-nr 8.5 

Projektnamn Arbeta och leva i Väst (ALV) 

Projektägare Medborgarskolan Region Väst 

EU – program Europeiska Socialfonden i Västsverige  

Utlysning Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt 
långt från arbetsmarknaden 

Programområde/mål Programområde 2, Mål 2:3 

Målgrupp Nyanlända eller långtidsarbetslösa, utanför arbetsmarknaden 

Projektperiod 2016-04-01--2019-03-31 

Antal deltagare 152 kvinnor och 228 män 

Sökt EU-medel 7 640 000 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

0 SEK 

Övrig finansiering 0 SEK 

Totalt 7 640 000 SEK 

 
Syfte – Mål: 

 
Medborgarskolan har, ihop med Arbetsförmedlingen i Halmstad, Laholm, 
Hylte, Skövde med näraliggande kommuner och Region Halland, tagit 
fram ett metodutvecklingsprojekt. Projektet riktar sig mot personer med 
utländsk bakgrund och som är i slutfasen av det 2-åriga 
etableringsuppdraget och därmed på ingång till Jobb- och 
utvecklingsgarantin eller som gått igenom etableringsuppdraget och 
fortfarande är inskrivna på Arbetsförmedlingen. 
 
Målsättningen är att underlätta och snabba upp övergången till egen 
försörjning eller studier genom att prova nya metoder och angreppssätt. 
Genom att utvärdera effekterna av aktiviteterna skapas underlag som 
kan användas av Arbetsförmedlingen för framtida upphandlingar 
avseende kompletterande insatser mot deltagare i slutfasen av 
etableringsuppdraget. Andra bestående effekter från projektet kommer 
att vara olika nätverk och mötesplatser inom näringslivet och beprövade 
kortare yrkesutbildningar inom områden där det råder arbetskraftsbrist. 
Projektägaren kommer att arbeta aktivt med olika aktörer så som 
myndigheter, näringsliv och olika ideella organisationer för att skapa 
engagemang och möjliggöra förankring av framgångar och 
projektresultat.   

Projektbeskrivning: Deltagarna kommer att mötas på ett flexibelt och individuellt anpassat 
sätt och få ta del av arbetsmarknadsrelaterade insatser, 
samhällsinformation, språkträning men också aktiviter relaterade till 
hemförhållanden som boende, hälsa, barnomsorg och möjligheter till 
aktiv och meningsfull fritid. Jämställdhet och lika möjligheter ska främjas 
så att kvinnor på samma sätt som männen kan ta fler steg in i 
civilsamhället. Individen ges möjlighet att välja inriktning mot fortsatta 
studier på väg mot arbete eller att så snabbt som möjligt komma ut i jobb 
eller praktik genom de möjligheter projektet kan öppna med korta 
utbildningsinsatser riktade mot försörjningsjobb där det finns 
anställningsbehov. 
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Moving On 

ID-nr 8.6 

Projektnamn Moving On 

Projektägare Halmstad Kommun/Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

EU – program Europeiska Socialfonden i Västsverige  

Utlysning Underlätta övergångarna till arbete och studier för unga 

Programområde/mål Programområde 2, Mål 2:2 

Målgrupp Unga 15-24 år 

Projektperiod 2016-05-01--2019-04-30 

Antal deltagare 225 kvinnor och 225 män 

Sökt EU-medel 10 515 728 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

0 SEK 

Övrig finansiering 11 947 355 SEK 

Totalt 22 463 083 SEK 

 
Syfte – Mål: 

 
Projekt Moving On syftar till att ungdomar i åldern 15-24 år som står 
långt ifrån arbetsmarknaden och som bor i socialt utsatta områden i 
Halmstad ska komma vidare till studier, arbete eller närmare 
arbetsmarknaden. Forskning och empiriskt arbete visar att många av 
dessa unga lever i ett utanförskap i det svenska samhället, de har ingen 
gymnasieutbildning, mår psykiskt dåligt, lever i fattigdom mm. Många 
unga upplever en hopplöshet och har förlorat sin framtidstro. Risk finns 
även för många att fastna i missbruk och/eller kriminalitet. 
 

Projektbeskrivning: Projekt Moving On kommer därför att göra en kraftsamling kring dessa 
unga och samverkan kommer att ske med både offentliga och privata 
aktörer. Arbetsmetoden kommer att präglas av ett holistiskt synsätt där 
ett multikompetent team bestående av många olika kompetenser 
kommer att arbeta med ungdomarna. Till detta team kopplas även tre 
spår/insatsområden: Hälsospår, Samhällsetableringsspår och 
Näringslivsspår. Dessa skall i huvudsak möta identifierade problem hos 
målgruppen utifrån aspekterna dåligt psykiskt mående, risk för 
utanförskap och i vissa fall kriminalitet, ökad demokratisk delaktighet 
samt verka för att öka ungas nätverk och kontakter med näringslivet. 
Förutom att ungdomarna skall komma vidare till studier, arbete eller på 
annat sätt öka sina chanser på arbetsmarknaden är även målet att de 
genom deltagande i projektet skall 
förbättra sin hälsa, få större förståelse för samhället och sina möjligheter 
att påverka sin framtid och göra positiva livsval. 
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Förstudie- med arbetsnamn ”Verktyg för arbete” och 

”Arbetsplatsambassadörer” 

ID-nr 8.7 

Projektnamn Förstudie med arbetsnamn ”Verktyg för arbete” och 
”Arbetsplatsambassadörer” 

Diarienummer RH150290 

Projektägare Samordningsförbundet i Halland 

EU – program Förstudie inför ansökan till Socialfonden 

Projektperiod 2015-07-01--2015-10-30 

Sökt EU-medel 0 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

200 000 SEK 

Övrig finansiering 0 SEK 

Totalt 200 000 SEK 

 
Syfte – Mål: 

 
Projektets syfte är att ta fram två ansökningar till Socialfondens 
utlysningsomgång juli – oktober 2015.  
 
I ett vidare perspektiv handlar projekten dels om att bidra till en minskad 
arbetslöshet och minskat bidrag beroende och dels till att fler 
arbetsplatser ökar sin kompetens så att de kan ta en aktiv roll i att hjälpa 
fler personer in på arbetsmarknaden. 
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Paradigm 

ID-nr 8.8 

Projektnamn Paradigm 

Projektägare Samordningsförbundet i Halland 

EU – program Europeiska Socialfonden i Västsverige  

Utlysning Ökade övergångar till arbete och studier  

Programområde/mål Programområde 2, Mål 2:2 

Målgrupp Kvinnor och män som är arbetslösa eller står långt från arbetsmarknaden 
och är unga (15-24 år), som erhåller aktivitetsersättning (18-29 år), är 
långtidsarbetslösa (mer än 12 månader), har en funktionsnedsättning 
som medför nedsatt arbetsförmåga eller är eller har varit sjukskrivna och 
har behov av stöd för återgång till arbete. 

Projektperiod 2018-03-01—2021-03-31 

Antal deltagare 95 deltagare, 41 kvinnor och 54 män 

Sökt EU-medel 5 570 411 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

0 SEK 

Övrig finansiering 6 161 765 SEK 
Totalt 11 732 176 SEK 

 
Syfte – Mål: 

 
PARADIGM vill stödja personer med särskilt behov av stöd för att nå 
arbetsmarknaden eller studier, främsta unga vuxna med eller utan 
aktivitetsersättning (18-29 år), i syfte att öka övergångarna till arbete och 
studier. I PARADIGM vill man arbeta med ett enhetligt tillvägagångssätt, 
PAR-metodiken (Participatory action research) som betonar deltagande 
och ska mynna ut i konkreta åtgärder, gärna social förändring. Projektet 
vill tillsammans med representanter från målgruppen skapa relevant 
innehåll så att det intresserar målgruppen unga vuxna, både i form, 
tematiskt och praktiskt. I projektet vill man också arbeta med 
digitalisering av olika slag, även det med inriktning av tjänstedesign, dvs 
kunden/brukaren/användaren är själv med och påverkar innehåll och 
slutprodukt. Syftet med digitaliseringen ska vara att öka övergångarna till 
arbete och studier. PARADIGM kommer att arbeta med Samordnad 
Individuell Planering (SIP) och regelbundna uppföljningar med 
deltagarnas SIP:ar. Koordinatorerna som arbetar i projektet arbetar 
coachande gentemot deltagarna, med deltagarna myndighetskontakter 
och med deltagarnas arbetslivsplanering och/eller studier. 
Koordinatorerna arbetar enligt Supported Employment-metodiken. 
PARADIGM kommer att samarbeta med Digitalt Laborativt Center (DLC) 
och Fab Lab på Campus i Halmstad.  

Samverkan sker mellan Samordningsförbundet, arbetsförmedlingen, 
Region Halland och Hallands kommuner. 

 

 

 

sip:ar
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Kopplingar till 
Region Hallands 
tillväxtstrategi 

För en hållbar tillväxt måste möjligheterna att komma in på 
arbetsmarknaden öka för grupper som idag är underrepresenterade på 
arbetsmarknaden. Det är också viktigt att bryta den könssegregerade 
arbetsmarknaden.  
Projektets målgrupp är underrepresenterad på arbetsmarknaden där 
projektet syftar till att försöka stötta dessa personer så att de kommer 
närmare arbete eller studier. 
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KOM mot jobb 

ID-nr 8.9 

Projektnamn KOM mot jobb 

Projektägare Alice Utveckling AB 

EU – program Europeiska Socialfonden i Västsverige 

Utlysning Insatser för nyanlända 

Programområde/mål Programområde 2, Mål 2:3 

Målgrupp Nyanlända samt personer som lämnat etableringsuppdraget 

Projektperiod 2016-11-01--2019-10-31 

Antal deltagare 450 kvinnor och 150 män 

Sökt EU-medel 8 628 405 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

0 SEK 

Övrig finansiering 9 811 700 SEK 

Totalt 18 440 105 SEK 

 
Syfte – Mål: 

 
Inom etableringsuppdragets målgrupp är det framförallt kvinnorna och 
personer med lägre utbildningsbakgrund som har svårigheter att etablera 
sig på arbetsmarknaden. Kvinnorna har lägre sysselsättningsgrad än 
männen men de skrivs också i högre grad än männen ut från 
Arbetsförmedlingen utan att ha fått arbete. Samtidigt som personer i 
etableringsuppdraget har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden finns 
stort behov av arbetskraft inom vissa bristyrken både inom offentlig 
förvaltning och inom privat tjänstesektor. 
Arbetsförmedlingen har tillsammans med projektägaren Alice Utveckling, 
Studieförbundet Vuxenskolan, Region Halland samt kommunerna i 
Kungsbacka, Varberg och Falkenberg tagit fram ett projekt för kvinnor 
och män i målgruppen som har lägre utbildning och relativt liten 
arbetslivserfarenhet. Projektet arbetar huvudsakligen för att: 
• öka möjligheten för utrikesfödda kvinnor och män att etablera sig på 
arbetsmarknaden. 
• visa på möjligheten för utrikesfödda kvinnor att etablera sig på 
arbetsmarknaden och ändå ha en fungerande familjesituation. 
• beskriva traditionella kvinnodominerade yrkesområden som har 
rekryteringsbehov så att kvinnor och män kan se det som intressanta och 
möjliga sysselsättningar. 
• öppna upp för civilsamhället och folkbildningstraditionen genom 
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och deras 
medlemsorganisationer samt arbeta med nätverkande mot arbetsliv, 
föreningsliv och organisationer. 

Projektbeskrivning: Under projektets gång finns aktiviteter för deltagarna med inriktning mot 
både arbetsliv och mer generella kunskaper i det svenska samhället samt 
ansökningshandlingar, studiebesök, företagsbesök och praktik på 
arbetsplats. Projektet innehåller bland annat individuell kartläggning där 
man särskilt arbetar med att synliggöra dolda kompetenser och talanger, 
vägledning enskilt och i små grupper som ger goda resultat när det gäller 
att närma sig arbetsmarknaden och positiva effekter när det gäller att 
stärka självförtroende och självkänsla.  
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Målmedveten på hemmaplan 

ID-nr 8.10 

Projektnamn Målmedveten på hemmaplan 

Projektägare Hylte kommun 

EU – program Europeiska Socialfonden i Västsverige 

Utlysning Utvecklade metoder för övergångar till arbete och studier 

Programområde/mål Programområde 2, Mål 2.3 

Målgrupp Långtidsarbetslösa kvinnor och män som har svårt att tillgodogöra sig 
Arbetsförmedlingens insatser 

Projektperiod 2020-03-01—2022-02-28 

Antal deltagare 265 kvinnor, 265 män 

Sökt EU-medel 15 845 076 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

0 SEK 

Övrig finansiering 7 788 349 SEK 

Totalt 23 633 425 SEK 
  
  
Projektbeskrivning: Syftet med projektet är att utveckla samverkan mellan myndigheter kring 

individer som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden. Hylte kommun, 
Falkenbergs kommun, Laholms kommun och Arbetsförmedlingen ska 
gemensamt utveckla sin samverkan för att kunna erbjuda 
individanpassade helhetslösningar för projektets deltagare med syfte att 
hjälpa dem att närma sig arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens 
reguljära insatser. 
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Sileo 

ID-nr 8.11 

Projektnamn Sileo 

Projektägare Halmstads kommun, utbildnings- och arbetsmark.förvaltningen 

EU – program Europeiska Socialfonden i Västsverige 

Utlysning Ökat deltagande i utbildning och arbetsliv (2020/00287) 

Programområde/mål 2 - Öka övergångarna till arbete 

Målgrupp Utrikes födda individer i åldern 29–64 år som befinner sig utanför 
arbetsmarknaden. 

Samverkar/samarbetar 
med 

Andra förvaltningar inom Halmstads kommun, Halmstads 
Fastighet AB, CSR Västsverige 

Projektperiod 2021-01-01 - 2023-02-28 

Antal deltagare 230 (115 kvinnor och 115 män) 

Sökt EU-medel 6 821 439 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

0 SEK 

Övrig finansiering 7 696 300 SEK 

Totalt 14 517 739 SEK 
 

 
Syfte – Mål: 

 
Projekt Sileo syftar till att arbetslösa utrikes födda kvinnor och män i 
åldern 29–64 år med bristfälliga kunskaper i svenska språket ska 
komma i arbete, utbildning eller närma sig arbetsmarknaden. 
Merparten av individerna i projektets målgrupp är beroende av 
ekonomiskt bistånd, de bor i socialt utsatta områden och har dålig 
hälsa. De har också svårigheter att sköta samhällskontakter 
självständigt. Projektets huvudsakliga ansats kommer att vara att 
utveckla olika metoder för att lära individerna funktionell svenska och 
projektet kommer att arbeta med parallella insatser till individerna där, 
förutom språkkunskaper, även förbättrad hälsa och digitalisering av 
deltagarna kommer att vara i fokus. Ett tvärprofessionellt team 
kommer att arbeta med deltagarna och samplanera insatser för dem. 
Projektet kommer att samarbeta med medborgarservice i socialt 
utsatta bostadsområden och kan därigenom i vissa fall möta deltagare 
på plats. Projektet kommer att ha särskild fokus på kvinnor, bland 
annat kommer föräldralediga kvinnor att erbjudas språkträning under 
sin föräldraledighet.  
 

 
  



 105 

PROGRESS 

ID-nr 8.12 

Projektnamn Progress 

Projektägare Samordningsförbundet i Halland 

EU – program Europeiska Socialfonden i Västsverige 

Utlysning Underlätta inträdet på arbetsmarknaden, 2020/00444 

Programområde/mål Programområde 2, specifikt mål 3 

Målgrupp Individer i åldern 16–64 år som står särskilt långt ifrån 
arbetsmarknaden, med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering 

Samverkar/samarbetar 
med 

Inom Samordningsförbundet samverkan med 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Halland och 
kommunerna i Halland 

Projektperiod 2021-02-01 – 2023-02-28 

Antal deltagare 300 varav 170 kvinnor och 130 män 

Sökt EU-medel 9 086 510 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

0 SEK 

Övrig finansiering 4 480 000 SEK 

Totalt 13 566 510 SEK 
 

 
Syfte – Mål: 

 
Projektet PROGRESS ska stödja kvinnor och män som står långt ifrån 
arbetsmarknad och/eller studier att nå ett arbete/studier eller att 
närma sig arbetsmarknaden. Att individer hamnar i utanförskap beror 
många gånger på avsaknad av evidensbaserade metoder att följa 
individernas progression mot arbete/studier och bristande samverkan 
mellan myndigheterna.  
 
PROGRESS avser att överföra de evidensbaserade metoderna samt 
kunskapen från den omfattande forskningsstudie som genomförts av 
Vaeksthusets Forskningscenter i BIPprojektet. Någon liknande 
evidensbaserad forskning över verksamma ingredienser för att 
individer långt från arbetsmarknaden ska nå arbete/studier finns inte i 
Sverige. PROGRESS är ett så kallat "pärlbandsprojekt" efter det tidigare 
ESF-projektet PARADIGM. PROGRESS kommer ta tillvara på de goda 
metoder och arbetssätt som vuxit fram ur det och tidigare projekt och 
insatser. I PROGRESS vill vi föra samman det bästa av både PARADIGM 
och Individsamverkansteamen.  
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FÖRSTUDIE - Mobilisering ungas inkludering 
 

ID-nr 8.13 

Projektnamn Mobilisering ungas inkludering 

Projektägare Halmstads kommun 

EU – program Europeiska Socialfonden i Västsverige 

Utlysning Utlysning för Västsverige – Förstudieprojekt inom mål 2.1, 
2020/00459 

Programområde/mål Programområde 2, särskilt mål 2:1 

Målgrupp Unga 15-29 år 

Projektperiod 2021-03-01 – 2021-11-30 

Antal deltagare Ej aktuellt, förstudie 

Samverkar/samarbetar 
med 

Främst intern samverkan men har ambitioner att samverka med 
externa aktörer 

Sökt EU-medel 396 230 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

0 SEK 

Övrig finansiering 0 SEK 

Totalt 396 230 SEK 
 

 
Syfte – Mål: 

 
Coronakrisen har på mycket kort tid slagit hårt mot våra samhällen. 
Medan viruset främst har drabbat äldre tycks det bli allt tydligare att 
den ekonomiska krisen på sikt kommer att slå särskilt hårt mot 
ungdomar och unga vuxna. Arbetslösheten och den psykiska ohälsan 
ökar i Coronakrisens spår och unga tjejer och killar är en av de grupper 
som vi behöver kraftsamla kring för att möjliggöra omställning och 
motverka långtgående effekter av krisen. Vi vet att målgruppen är 
heterogen och att arbetsmarknaden och olika samhällsstrukturer redan 
innan Coronakrisen har skapat skilda förutsättningar för unga tjejers 
och killars förutsättningar som påverkas av bakgrund, 
familjeförhållanden och funktionsvariation. Det gör det än mer 
angeläget att i detta projekt öka kunskapen om målgruppens skiftande 
behov och förutsättningarna till bred samverkan i en ny tid. Projektet 
syftar till att på sikt öka unga tjejer och killars, 15-29 år, etablering på 
arbetsmarknaden genom gemensam mobilisering av alla för 
målgruppen relevanta aktörer i och omkring Halmstad. Syftet är att 
utreda hur berörda aktörer kan mötas kring målgrupperna över 
organisations- och förvaltningsgränser.  
 
Detta ska i sin tur leda till att:  
• Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla, 
oberoende av kön, bakgrund och funktionsvariation.  
• Bidra till struktur-, samverkansbyggande och attitydpåverkande 
insatser till berörda aktörer.  
• Bidra till ökad kunskap om målgruppens behov och behov av utökad 
och förändrad samverkan inom Halmstads kommun och med relevanta 
aktörer 
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FÖRSTUDIE – Kompetenskraft Thai 
 

ID-nr 8.14 

Projektnamn FÖRSTUDIE – Kompetenskraft Thai 

Projektägare Realstars Ideell förening Sverige 

EU – program Europeiska Socialfonden i Västsverige 

Utlysning Förstudieprojekt inom PO1 för att förbereda inför ESF+: 2022/00035 

Programområde/mål Programområde 1, särskilt mål 1.1 

Målgrupp Ägare och anställda i Thaimassagesalonger 

Projektperiod 2022-05-01 – 2023-01-30 

Antal deltagare Ej aktuellt, förstudie 

Samverkar/samarbetar 
med 

Svensk Massage, Kroppsterapeuterna och Axelsons Gymnastiska 
institut 

Sökt EU-medel 43 256 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

0 SEK 

Övrig finansiering 0 SEK 

Totalt 43 256 SEK 
 

Projektet genomförs i både Västra Götaland och Halland, total budget 270 353 SEK. 

 
Syfte – Mål: 

 
Förstudien Växtkraft Thai har som målgrupp ägare och medarbetare på 
västsvenska thaimassagesalonger, där majoriteten är kvinnor med 
migrantbakgrund från Thailand eller andra asiatiska länder. Det handlar 
om en mycket utsatt yrkesgrupp med stort behov av stödinsatser för 
att stärka de anställdas yrkesfärdigheter, affärskompetens, 

anställningsbarhet, samt hälsa och trygghet på arbetsplatsen. 
 
Antalet thaimassagesalonger har femdubblats de senaste tio åren och 
medarbetarna som arbetar på salongerna är i mycket hög grad utsatta 
för stigma och sexuell exploatering, ändå har migrantpersoner som 
arbetar på salongerna legat under radarn för olika typer av 
samhällsinsatser i Sverige. Konsekvenserna av Coronapandemin under 
2020 och 2021 har också drabbat massagebranschen hårt, inte minst 
thaimassagebranschen. Genom RealStars tidigare arbete med 
målgruppen har identifierats ett stort behov av kompetensstärkande 
insatser för de kvinnor som arbetar inom thaimassage. Många är 
seriösa företagare men har utmaningar i form av dålig lönsamhet, 
stigma kring thaimassage och en otrygg arbetsmiljö genom män som 
efterfrågar sex (hot och våld på arbetsplatsen). Branschvalidering av 
yrket thaimassage samt kompletterande thaimassageutbildning, 
entreprenörskap och företagsutveckling, breddade och fördjupade 
yrkesroller, förbättrad arbetsmiljö och hälsa, samhällsorientering och 
språk är behov som har framkommit.  
 
Målet med förstudien är att utforska hur och med vilka aktörer vi kan 
ansöka om ett genomförandeprojekt inom ramen för ESF+ för stärkt 
kompetens och anställningsbarhet hos medarbetare och ägare inom 
thaimassage branschen. Projektägare för förstudien är den ideella 
organisationen RealStars i samarbete med Svensk Massage, 
Kroppsterapeuterna och Axelsons. Samarbetsorganisationernas 
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primära roll i förstudien är att bidra med sin expertis och 
branscherfarenhet inför framtagandet av valideringsmodell och 
utbildning (thaimassage) i ett genomförandeprojekt.   
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FÖRSTUDIE – Arbetsplats först  
 

ID-nr 8.15 

Projektnamn Arbetsplats först  

Projektägare Laholms kommun 

EU – program Europeiska Socialfonden i Västsverige 

Utlysning Förstudieprojekt inom PO2 för att förbereda inför ESF+: 2022/00036 

Programområde/mål Programområde 2 mål 1 

Målgrupp Individer som står långt från arbetsmarknaden 

Projektperiod 2022-05-01 till 2022-12-31 (8 månader) 

Antal deltagare Ej aktuellt, förstudie 

Samverkar/samarbetar 
med 

Främst intern samverkan men har ambitioner att samverka med 
externa aktörer 

Sökt EU-medel 399 210 SEK 

Regional EU-
medfinansiering 

0 SEK 

Övrig finansiering 0 SEK 

Totalt 399 210 SEK 
 

 
Syfte – Mål: 

 
Förstudien ämnar kartlägga de utmaningar och behov som finns hos 
målgrupp och arbetsgivare på den lokala och regionala 
arbetsmarknaden kopplat till jämlikhet, tillgänglighet, icke-
diskriminering och hållbar utveckling. Utmaningar som påverkar 
målgruppen i form av långvarig arbetslöshet, social utsatthet och 
personliga svårigheter och/eller resursbrister. Målet med förstudien är 
kartlägga utmaningar och behov hos både målgrupp och arbetsgivare 
för att i kommande projekt kunna metodutveckla, utforma arbetssätt 
och matcha målgruppens och arbetsgivarnas behov och förutsättningar 
så alla gemensamt kan bidra till samhällsutvecklingen utifrån sin egen 
kapacitet i syfte att främja lika möjligheter, icke-diskriminering och 
aktivt deltagande samt förbättra anställbarheten, särskilt för 
missgynnade grupper i linje med programområde A och specifikt mål h. 
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