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PRESSMEDDELANDE: Miljontals kronor i EU-stöd till en ny digital 
innovationshubb i Sydsverige 

Konsortiet som leds av Mobile Heights har beviljats projektmedel från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden för att skapa en digital 
innovationshubb i Sydsverige tillsammans med IUC Syd, Media Evolution, 
Malmö Universitet och Lunds Tekniska Högskola (LTH). Med stöd från Region 
Skåne, Lunds kommun, Malmö stad, RISE, Nolato, Scanfil, Sigma 
Connectivity, Festo, Vati of Sweden och WMEK kommer projektet totalt 
omfatta 21 miljoner kronor, fördelat över två år och åtta månader. 

– Vi är otroligt glada att få genomföra den här satsningen. Genom att skapa en digital 
innovationshubb i regionen ska små- och medelstora företag och offentlig sektor kunna 
utvecklas med ny teknik gällande digitalisering, både nationellt och internationellt, säger 
Ola Svedin, VD för Mobile Heights.  
 
Tillväxtverket meddelade idag att konsortiet bakom ”Digital Innovationshubb – 
Sydsverige” får möjlighet att under två år och åtta månader arbeta med att etablera en 
digital innovationshubb med fokus på digitalisering av små- och medelstora företag och 
offentlig sektor i Sydsverige. Av en budget på 21 miljoner kronor står Europeiska 
Regionala Utvecklingsfonden för 50% av summan, medan övrig finansiering kommer 
från Region Skåne, Lunds kommun, Malmö stad, RISE, Nolato, Scanfil, Sigma 
Connectivity, Festo, Vati of Sweden, WMEK, Malmö Universitet, Lunds Tekniska 
Högskola samt de tre klusterorganisationerna  bakom projektet.  
 
”Digital Innovationshubb – Sydsverige” är ett unikt samarbete mellan tre 
klusterorganisationer och regionens största lärosäten som tillsammans kommer att 

arbeta för att etablera en ”one stop shop” för digitalisering.   

– Det här projektet kommer att ge oss klusterorganisationer möjlighet att fördjupa vårt 
samarbete med varandra, jobba nära lärosäten och lösa digitaliseringens utmaningar för 
offentlig sektor och regionens små- och medelstora företag, säger Ola Svedin, VD för 
Mobile Heights.  

Den digitala innovationshubben ska förbättra förutsättningarna för digital mognad för små- 
och medelstora företag och offentlig sektor i Sydsverige, och skall stötta och inspirera till 
ökad digitalisering.  
 

 



              
 

 

I de åtta huvudaktiviteterna ingår bland annat att kunna erbjuda testmiljöer, stötta 
näringslivet med framtagna digitala verktyg, erbjuda kompetensutveckling, och vara en 
brygga mellan näringslivet och utbildningssektorn med fokus på digitalisering.  

 

– Att accelerera digitalisering för offentlig sektor och små- och medelstora företag är ett 
viktigt mål för EU under kommande budgetperiod. Storsatsningen på ”Digital 
Innovationshubb – Sydsverige” är ett stort steg mot att utveckla en europeisk 
innovationshubb, som i sin tur genererar ännu mer satsningar i Sydsverige, avslutar Ola 
Svedin. 

Om Mobile Heights 
Mobile Heights är en medlemsfinansierad, icke vinstdrivande klusterorganisation som knyter ihop aktörer 

inom näringsliv, akademi och offentlig sektor för att skapa tillväxt för framtidens digitaliserade samhälle. 

Mobile Heights grundades 2009 av Sony, Ericsson, Telia Company, Region Skåne och universiteten i Lund 

och Malmö. Idag finns mer än 100 medlemmar i södra Sverige och Köpenhamnsområdet. 

Mobile Heights fokusområden är: digital hälsa, det digitala samhället samt digital tillverkningsindustri & 

material. 

 
Om Media Evolution  
Media Evolution är ett klusterinitiativ och en branschöverskridande community-plattform som erbjuder 

mötesplatser och tjänster som bidrar till kompetensutveckling, innovation, tillväxt och samverkan över olika 

discipliner. Plattformen har sin bas i Skåne och har 365 medlemsföretag från ett brett spektrum av branscher. 

Vår vision är att vi ska hjälpa alla verksamheter som verkar inom det digitala skiftet.  

 
Om IUC Syd 
IUC Syd har i uppdrag att stärka konkurrenskraften hos Skånes industriföretag, med ett fokus på små och 

medelstora företag. Visionen är att skapa en hållbar skånsk industri och det görs tillsammans med näringslivet, 

akademin och offentliga sektorn. Genom att stötta industrin både vad gäller att föra industrins talan, agera i 

direkta insatser hos företagen och driva metodutveckling i ett nära samarbete så ökar möjligheten för en 

framtida och nytänkande hållbar skånsk industri. IUC Syd arbetar genom tre huvudområden:  

Affärer - Teknik - Kompetens 

 
Om LTH 
Lunds Tekniska Högskola (LTH) ingår, som en av åtta fakulteter, i Lunds universitet. LTH är den tekniska 

fakulteten och har ca 10 000 studenter, ca 1000 forskare och producerar ca 100 avhandlingar per år. Den 

forskning och utbildning som bedrivs på LTH kopplar till de fem nyttomområdena: industri, digitalisering, 

samhällsbyggnad, klimatet och livet. LTH har många samverkansparter, både internt inom universitetet och 

akademin, och extern med företag, näringsliv och organisationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till 

nytta för världen  

 

Om Malmö universitet  
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har 

cirka 1800 medarbetare och 24000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som 

universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra 

till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra 

forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap 

för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. 

 
För mer information kontakta:  

 
Ola Svedin, VD för Mobile Heights: +46763356290, ola.svedin@mobileheights.com 
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