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Beslut om stöd 
Stödmottagare: Mobile Heights AB (svb) 
Org. nr:  556781-4784 
Projekt:  AI DigIT Hub - ökad användning av AI för hållbar tillväxt i mindre bolag 

Ärendeid:  20341203 
 

Beslut 
Tillväxtverket beviljar Mobile Heights AB (svb), org nr 556781-4784, stöd ur den Europeiska 
regionala utvecklingsfonden till ovan angivet projekt. 
    
Stödet tas ur det Operativa programmet för Nationella regionalfondsprogrammet, insatsområdet 

REACT-EU och avser projektperioden 2021-12-01 - 2023-10-31. Stödet uppgår till 75,00 procent 
av projektets faktiska kostnader och 75,00 procent av den sammanlagda stödgrundande 
finansieringen, dock högst 7 604 307 kronor. 
  
Beslutet har fattats med stöd av förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder, 
Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det 
nationella regionalfondsprogrammet inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning 
(TVFS 2015:1) omtryckt genom Tillväxtverkets föreskrifter för regionala 
strukturfondsprogrammen och det nationella strukturfondsprogrammet TVFS 2019:1 och 
förordning (2015:2010) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag. 
 
Beslutet kan inte överklagas. 
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Motivering 

Strukturfondspartnerskapets motivering 
Prioriteringsgruppen beslutar att prioritera ansökan utifrån att projektansökan ligger i linje med 
regionala utvecklingsstrategier och syftet med React-EU.   

Tillväxtverkets motivering 

Tillväxtverket har bedömt att projektet ska beviljas stöd av följande skäl: Projektet 
överensstämmer med det operativa nationella regionalfondsprogrammet inom målet React-EU.  
  
Tillväxtverket har bedömt att ansökan är förenlig med tillämpliga nationella bestämmelser samt 
uppfyller obligatoriska urvalskriterier och principer för projekturval enligt följande:   
-  Främja krisreparationer i samband med Coronapandemin och förbereda en grön, digital och 
motståndskraftig återhämtning av ekonomin”, investeringsprioritering 5 – React-EU.  
  
Projektet bidrar till de tematiska inriktningarna:  
- Digital omställning - digitalisering, automatisering, robotisering.  
  
Projektet följer också de vägledande principerna:   
- Bidrar till företagens affärsutveckling genom ökad digital transformation och därmed stärkt 
konkurrenskraft på regionala, nationella och internationella marknader.  
- Avspeglar den regionala kontexten och regionernas styrkeområden (smart specialisering) samt 
adresserar företagens utmaningar, möjligheter och behov kopplade till krisen.  
- Bidrar till Sveriges mål om koldioxidneutralitet genom grön omställning som bidrar till 
hållbara tjänster, produkter och processer.  
- Organisatorisk kapacitet, erfarenhet och kunskap hos projektägaren och förankring hos 
samverkanspartners.   
  
Projektet har följande styrkor och svagheter:  
- Resultatet av projektet kan implementeras i en bestående struktur Digitala Innovationshubben 
- Projektet drivs av många samverkansparter som tillsammans ska arbeta mot ett gemensamt 
mål vilket visar på förankring i hela programområdet 
- Många samverkansparter kan också göra att det blir svårare att styra projektet 
- En god kapacitet hos projektägaren kan möjliggöra hantering av större projektorganisation 
  
Projektet bedrivs i Skåne- Blekinge.   
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Projektbeskrivning 
Projektet har som övergripande mål att sydsvenska små och medelstora företag (SMF) har ökat 
sin konkurrenskraft genom en hållbar digital transformation, och blivit ledande inom att 
utnyttja tillämpad AI för affärsnytta och klimatneutralitet på ett jämlikt sätt. Projektets mål är 
att höja kunskapsnivån för SMF i Sydsverige kring digitalisering, AI, grön omställning och 
jämställdhet genom att ha hjälpt minst 100 SMF att genomföra AI-mognadsutvärdering samt 
hjälpa 10 SMF att genomföra tillämpade AI projekt. 
 
Projektet ska screena, kontakta och informera bolag som är direkta medlemmar inom 
klusterorganisationerna samt aktivt nå ut till bolag utanför. Projektet kommer göra 
mognadsanalyser, och för en handfull företag kommer projektet erbjuda stöd för att genomföra 
relevanta projekt. Projektet ser resultat såsom att SMF ökar sin kunskap om affärsmöjligheterna 
med hållbar AI för sin respektive bransch, hur dessa bidrar till grön omställning och hur ett 
jämlikhetsperspektiv kan integreras. Att fler SMF innehar beställarkompetens för AI-projekt 
inom hållbar AI och att Skåne-Blekinges lärosäten som forskar och utbildar inom AI har fått ett 
utökat samarbete sinsemellan och en ökad förmåga att integrera hållbarhets-, jämställdhets- och 
klimataspekter inom AI. 
 
Projektet kommer långsiktigt att resultera i att SMF i de berörda näringslivsklustren har 
förstått vikten och möjligheten av att prioritera AI och att de har blivit mer positiva till 
digitalisering och dess möjligheter. 
 

Mål och resultat 

Mål 
Projektets övergripande mål: Sydsvenska SMF har ökat sin konkurrenskraft genom en hållbar 
digital transformation, och blivit ledande inom att utnyttja tillämpad AI för affärsnytta 
och klimatneutralitet på ett jämlikt sätt. 
 
Projektmål: AI DigIT Hub kommer att ha höjt kunskapsnivån för SMF i Sydsverige kring 
digitalisering, AI, grön omställning och jämställdhet genom att ha hjälpt minst 100 
SMF att genomföra AI-mognadsutvärdering samt hjälpt 10 SMF att genomföra 
tillämpade AI projekt. 
 
Delmål 1) SMF inom målgrupperna har fått kunskap om informations- och 
utbildningsmöjligheter kring tillämpad AI, och har bedömts utifrån lämplighet 
att genomföra AI-mognadsutvärdering. AP2 & AP3 

Indikator: 1000 SMF har nåtts om informations- och utbildningsmöjligheter kring 
tillämpad AI. 
Mätbarhet: Dokumentation av antal företag som blivit direkt kontaktade, som har 
nåtts av kommunikation samt varit närvarande på informationsmöten.  
 
Delmål 2) SMF har fått ökad kunskap om hållbarhet kopplat till AI, fått vägledning och 
stöd framåt samt utvärderats inom AI-mognad. AP3 
Indikator: 100 SMF har genomfört utbildning/mognadsutvärdering 
Mätbarhet: Dokumentation av genomförda utbildningar/mognadsutvärderingar.  
 
Delmål 3) SMF har genom “Mission” (AI Proof-of-value) fått ökad förmåga som 
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beställare av AI-projekt. AP6 
Indikator: 10 SMF har genomfört en “Mission” (AI Proof-of-value) 
Mätbarhet: Dokumentation av genomförda ”Mission”.  
 
Delmål 4) SMF har identifierat möjlig tillämpning av forskningsresultat inom AI samt fått 
kunskap om möjlig finansiering av sådana tillämpningsprojekt. AP5 
Indikator: 2 workshops mellan akademin/SMF 
Mätbarhet: Dokumentation av workshopparna.  
 
Delmål 5) SMF har med hjälp av akademin tillägnat sig forskningsresultat 
gällande klimatutmaningen och AI. AP4 
Indikator: 1workshop mellan akademi/SMF 
Mätbarhet: Dokumentation av workshop. 
 
Delmål 6) SMF har fått ökad praktisk kunskap gällande klimatanpassning, 
jämställdhet, likabehandling och icke-diskriminering generellt såväl som specifikt inom AI-
utveckling. AP4 
Indikator: 100 SMF har genomfört utbildning 
Mätbarhet: Dokumentation av antal företag som deltagit i workshop.   
 
Delmål 7) SMF har fått ökad kapacitet att utvärdera och utveckla AI-metoder genom 
examensarbeten kopplade till tillämpad AI. AP4 
Indikator: 20 st examensarbeten har initierats. 
Mätbarhet: Dokumentation av potentiella, påbörjade och genomförda 
examensarbete. 
 
Delmål 8) SMF har fått ökad kapacitet att utvärdera och utveckla AI-metoder genom 
studentsamarbeten kopplade till tillämpad AI. AP4 
Indikator: 10 st studentarbeten har initierats. 
Mätbarhet: Dokumentation av potentiella, påbörjade och genomförda studentarbeten. 
 
 

Målgrupper 
Primär målgrupp är SMF inom Region Blekinges och Skånes specialiseringsområden Tech, 
Livsmedel, Avancerade material och tillverkningsindustri (smart industri), Smarta (hållbara) 
städer och Missioner. 
 
Sekundär målgrupp är regionala företag som erbjuder AI-expertis till den primära 
målgruppen genom projektets försorg. Dessa får genom projektet möjlighet att arbeta med 
nya potentiella kunder. 
 
 

Förväntat resultat vid projektavslut 
Förväntat bidrag till utlysningsmålet Stödja en grön, digital och motståndskraftig 
återhämtning i spåren av COVID-19-pandemin vid projektperiodens slut: 
- Fler regionala SMF har ökat sin kunskap om affärsmöjligheterna med hållbar AI för sin 
respektive bransch, hur dessa bidrar till grön omställning och hur ett jämlikhetsperspektiv kan 
integreras. 
- Fler regionala SMF innehar beställarkompetens för AI-projekt inom hållbar AI. 
- Regionala AI-expertföretag har ökat sin förmåga att hjälpa SMF, och har blivit mindre 
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teknik-orienterade i sitt säljarbete. 
- Skåne-Blekinges lärosäten som forskar och utbildar inom AI har fått ett utökat samarbete 
sinsemellan och en ökad förmåga att integrera hållbarhets-, jämställdhets- och klimataspekter 
inom AI. 
 

Förväntade effekter på lång sikt 
Projektet kommer att långsiktigt att resultera i att SMF i de berörda näringslivsklustren har 
förstått vikten och möjligheten av att prioritera AI och att de har blivit mer positiva till 
digitalisering och dess möjligheter. Det kommer också att leda till att fler SMF låter personal 
prioritera aktivt ansvar för att jobba insiktsdrivet med AI och med ständigt lärande och 
innovation, för att ta till sig och aktivt jobba mot nya möjligheter. 
 
En annan långsiktig effekt är att fler SMF visar på affärs- och klimatnyttan efter lyckade 
genomförda projekt, som inspirerar flertalet nya bolag till att initiera och genomföra egna 
projekt kopplade till tillämpad AI. Detta förväntas påverka målet inom Europa 2020 gällande 
investeringar i FoU. Projektet kommer också att innebära att fler SMF ser möjligheter och 
behovet av att rekrytera till nya områden och affärsmöjligheter de inte visste om att de hade. 
Detta kommer att ha en direkt inverkan på hållbar regional tillväxt och sysselsättningen inom 
de berörda specialiseringsområdena. 
 
Ett annat mål inom Europa 2020 som tillämpningen av AI-metoder inom SMF kan förväntas 
bidra till är energieffektivitet, t ex när det gäller minskade transporter eller tillverkning med 
hjälp av smartare algoritmer baserade på AI. 
 
Efter projektets avslut kommer det nätverk som upparbetats samt de verktyg och metoder 
som har tagits fram att återanvändas inom den redan etablerade digitala innovationshubben 
DigIT Hub, som under 2022 förväntas få status som Europeisk Digital Innovationshubb. 
Framför allt kopplingen mellan AI och hållbar och klimatsmart utveckling för SMF, som är 
projektets fokus, bryter här ny mark. 
 

Samverkansparter (om samverkansprojekt) 
Blekinge Tekniska Högskola 202100-4011 
Blue Science Park ( svb ) AB 559031-0321 
Fören Resurscentrum För Kvinnor i Skåne 846502-2864 
Industriellt UtvecklingsCentrum Syd Aktiebolag 556101-2153 
Lunds universitet 202100-3211 
Malmö Universitet 202100-4920 
Media Evolution Southern Sweden AB (Svb) 556774-4247 
NetPort Science Park AB (svb) 556728-3048 
PackBridge AB (svb) 556807-6698 
Skånes Livsmedelsakdemi 802413-8730 
Sustainable Business Hub Scandinavia AB 556641-2952 
Techtank Aktiebolag (svb) 559179-5439 

 
 

Tid och aktivitetsplan 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

AP 1: 
Projektadministration 

Projektadministration för att 
garantera att projektmål uppfylls och 
att projektet leds, samverkan mellan 
projektparterna är god, och att 
projektet implementeras på ett 
korrekt sätt. Projektadministration 
genomförs genom projektledning, 
ekonomi och Administration, och 
framtagning och uppföljning av 
jämställdhetsplan. 

2021-12-01 - 
2023-09-30 

2 749 177 

1.1 Projektledning Projektledaren ansvarar för att 
projektet genomförs med goda 
resultat. Projektledare tillsätts och 
förväntas ha goda kunskaper inom 
applicerad AI, affärsutveckling och 
klimatnytta. Med god kommunikation 
och ledarskapsstil, ser denna till att 
genomföra projektet efter allas 
förväntningar. Projektledaren 
utbildar också affärsutvecklarna hos 
respektive projektparter som är 
klusterorganisation i hur AI Maturity 
Assessment-verktyget genomförs 
samt stödjer dessa löpande i 
identifiering möjligheter att nyttja 
applicerad AI inom respektive 
bransch. 

2021-12-01 - 
2023-09-30 

1 795 456 

1.2 Ekonomi och 
administration 

Samordning av alla ekonomiska 
aktiviteter med alla projektparter, 
konsekvensanalyser samt 
uppföljning och rapportering. 
Ansvarig projektekonom tillsätts som 
jobbar löpande med projektet. 

2021-12-01 - 
2023-09-30 

918 643 

1.3 Jämställdhetsplan En jämställdhetsplan tas fram. Denna 
genomsyrar samtliga aktiviteter, de 
olika branscherna och säkerställer att 
projektet kan också bistå SMF i dessa 
frågor samtidigt som de gör sin 
digitaliserings och innovationsresa. 
Detta görs av Jämställd Utveckling 
Skåne, tillsammans med 
klusterorganisationerna. 

2021-12-15 - 
2022-02-28 

35 078 

Extern 
kommunikation och 
resultatspridning 

AP 2. Med många partners är god 
kommunikation av extra vikt för att 
ha god samsyn och vetskap om alla 
olika aktiviteter som kommer att ske 
både löpande och parallellt. 
Kommunikationsaktiviteterna bidrar 

2021-12-01 - 
2023-08-31 

696 067 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

till projektets synlighet och 
etableringen av 
samarbetsplattformen och projektet i 
stort. 

2.1 Ta fram 
kommunikationsplan 

En kommunikationsplan kommer att 
tas fram som nyttjar effekten av 
befintliga initiativ och projektets 
bredd av projektdeltagare samt 
användande av partners 
kommunikationskanaler för 
information och resultatspridning. 
Syftet med kommunikationsplanen är 
att beskriva nyttan, målen och 
målgruppen. 

2022-01-01 - 
2022-02-28 

74 410 

2.2 Intern 
kommunikation 

Den interna kommunikationen 
hanteras av projektkommunikatören 
i nära samarbete med projektledaren 
och kommunikationsansvarig hos 
respektive samverkanspart. Projektet 
kommer också skapa en digital 
plattform i Teams eller liknande 
plattform som fungerar bäst för de 
inblandade aktörerna. Den interna 
digitala plattformen kommer att 
uppmuntra alla partners att ladda 
upp material till, och använda 
plattformen. 

2022-01-01 - 
2023-08-31 

49 607 

2.3 Extern 
kommunikation 

Etablera och genomför extern 
kommunikation för att skapa ett 
varumärke och snabbt skapa 
förtroende. Skapa gemensamt system 
för att samla alla de 1000 bolag 
projektet jobbar med. För att 
säkerställa etableringen av hubbens 
varumärke kommer projektet ta fram 
en visuell identitet som kommer 
användas av samtliga 
samverkansparter.  
1. Hemsida: projektet kommer att 
skapa en egen hemsida för projektet 
2. Sociala medier kommer att vara en 
viktig pelare i projektets 
marknadsföring. Projektet kommer 
att använda metoden "Ensure social 
goals solve challenges" som bygger 
på att uppnå sina mål på sociala 
medier av sproutsocial.com  

2022-01-01 - 
2023-08-31 

200 000 



  
Beslutsdatum 2022-01-27 
 

 

 
 

Sida 8 (20) Tillväxtverket   

Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

3. Videoklipp med fakta, samt korta 
intervjuer med aktörer som berättar 
om sin digitaliseringsresa är också ett 
bra sätt att öka intresset.  
4. Deltagande på olika mässor så som 
Digitaliseringsdagen, 
Internetdagarna, och andra relevanta 
konferenser om digitalisering och 
applicerad AI.  
5. Tryckt material (externa tjänster). 

AP3: Screening och 
Analys av SMF Digitala 
Mognadsgrad 

Samtliga klusterorganisationer 
arbetar tillsammans och analyserar 
sina medlemmar för att utvärdera 
vilka som lämpar sig för genomgång 
av AI Maturity assessment-verktyget. 
Verktyget och utvärderingen 
genomförs på de mest lämpade 
bolagen, minst 10% av screenade 
bolag. Efter genomförd 
mognadsanalys får bolagen 
vägledningen och rekommenderade 
”nästa steg”-aktiviteter. Övriga bolag 
får fortfarande stöd, men lättare 
sådant, då de inte bedöms vara lika 
digitalt mogna, eller inneha tillräcklig 
AI-kunskap. Lättare stöd är tex 
hänvisning till utbildning eller 
inspirationsföreläsningar.  

2022-03-01 - 
2023-03-31 

1 098 060 

3.1 Utbildning av 
partners för screening 

-Utbildning i AI Maturity 
Assessmentverktyget av AI Sweden 
kollegor.   
-Projektet jobbar också tillsammans 
med att identifiera relevanta 
användarfall, det vill säga exempel 
där applicerad AI och grön 
omställning har skapat värde för 
liknande SMF, kopplade till 
respektive bransch, samt härleda 
dessa användarfall till grön 
omställning om inte redan gjort.  
-Lista mognadskriterier.  
-Lunch-till lunch möte för 
projektledare från projektpartners  
för utbildning, workshop med gäster 
från AI Sweden och FAIRTRANS-
projektet. 

2022-03-01 - 
2023-03-31 

94 985 

3.2 Bransch-seminarier 
för icke-medlemmar 

Föredrag för respektive bransch tas 
fram vars syfte är att berätta om 

2022-03-01 - 
2023-03-31 

189 970 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

möjligheterna med projektet. 
Föredraget blir ett verktyg för att nå 
utanför klusterorganisationerna 
befintliga medlemmar som kan tex 
vara att besöka andra aktörer från 
civilsamhället, som tex Rotaryklubb, 
och andra nätverksinitiativ. Efter 
workshops-dagarna tar 
klusterorganisationerna fram ett 
föredrag för SMF i respektive 
bransch, som de genomförs vid minst 
fyra tillfällen. 

3.3 Screening av SMF Klusterorganisationerna arbetar 
igenom samtliga av sina medlemmar 
samt nytillkomna intressenter via AP 
3.2, och utvärderar deras lämplighet 
efter ett antal kriterier. 
Klusterorganisationskollegorna går 
igenom verktyg med medlemslistor, 
inkomna intressenter och kontaktar 
SMF för att få information om 
bolagen och ta reda tex mognad och 
kunskapsnivå. 

2022-03-01 - 
2023-03-31 

94 985 

3.4 Genomförande av 
analys / verktyg 

AI Maturity Assessment genomförs 
på lämpliga SMF. Verktyget slutar 
med en workshop/ analys där 
framtida AImöjligheter identifieras, 
såväl som gröna 
omställningsmöjligheter, med 
hänvisning till vidare möjligheter 
inom projektet AI Digithub AI 
Maturity Assessment genomförs på 
lämpliga SMF. 

2022-03-01 - 
2023-03-31 

718 120 

AP4. Utbildning och 
kompetens 

De akademiska projektparterna 
rekommenderar löpande olika 
utbildningar som är relevant för de 
olika SMF, utefter kriterier så som 
mognadsgrad och 
specialiseringsområde. I detta 
arbetspaket ingår även 
utbildningsinsatser för jämlikhet, och 
klimatomställning. 

2022-03-01 - 
2023-07-30 

1 267 837 

4.1 Workshop med SMF 
och akademi 

Akademin anordnar 2 st workshops, 
ett per halvår, där de samlar de olika 
branscherna som är i samma 
mognads- och utmaningsstadie, för 
att förstå deras utmaningar, och leta 
möjligheter från befintlig forskning, 

2022-03-01 - 
2023-07-30 

108 894 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

eller ringa in framtida möjligheter för 
applicerad industrinära AI-forskning 
för att uppnå klimatnytta, vilket även 
kan leda till gemensamma 
forskningsansökningar. 

4.2 Seminarium om AI 
och klimat 

Akademin anordnar 1 st seminarium 
kring hur SMF kommer att påverkas 
av klimatutmaningen kopplat till AI 
och vilka anpassningsmöjligheter de 
har samt måste prioritera. Tex 
kretsbrist och råvarubrist och en mer 
oförutsägbar omvärld 
(klimatanpassning). 

2022-03-01 - 
2023-07-30 

108 894 

4.3 Examensarbeten I minst 20 st fall formuleras tydliga 
problemställningar och kopplas till 
examensarbeten som genomförs av 
studenter på lärosäten. Studenterna 
får en möjlighet att jobba med riktiga 
frågeställningar kopplad till AI-teknik 
och klimatnytta, som kan leda till 
arbete efter examen. 
 
Aktiviteten ska tydligt skiljas från det 
arbetet som redan utförs gällande 
förberedelser och utförande av 
examensarbeten inom ordinarie 
verksamhet. 

2022-03-01 - 
2023-07-30 

435 576 

4.4 Studentmedarbetare 
i SMF 

Akademin stöttar löpande SMF med 
att formulera studentanpassade 
utmaningar och skapar kontakter 
med minst 10 st studenter som 
hjälper bolagen med sina utmaningar 
genom anställningar som 
studentarbetare. 
 
Aktiviteten ska tydligt skiljas från det 
arbetet som redan utförs inom 
ordinarie verksamhet. 

2022-03-01 - 
2023-07-30 

435 576 

4.5 Utbildning inom 
jämställdhet 

Jämställd Utveckling Skåne genomför 
utbildningsinsatser inom 
jämställdhet, likabehandling och 
icke-diskriminering som når minst 
100 SMF. 

2022-03-01 - 
2023-07-30 

178 897 

AP5. Skapa en 
branschöverskridande 
samarbetsplattform 

Detta arbetspaket säkerställer att AI 
DigIT Hubs målgrupper ges möjlighet 
att ta del av parallella pågående 
projekt, t ex DigIT Hub, AI Sweden, 
och nio olika klusterorganisationer. 

2021-12-01 - 
2023-08-31 

810 326 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Därför måste projektet jobba aktivt 
med att dessa samverkar på bästa 
sätt så att erbjudandena från 
respektive projekt blir tillgängliga för 
varandra. 

5.1 Seminarier Varje klusterorganisation ansvarar 
för att genomföra minst 2 st 
seminarier själva, som riktar sig mot 
dess specialiseringsområde och talar 
om affärs- och klimat-fördelarna med 
branschspecifika AI-exempel. Detta 
för att inspirerar och berätta om 
möjligheterna med projektet och 
missions, för såväl befintliga 
klustermedlemmar som icke-
medlemmar. I samband med väl 
genomförda Missions, kommer också 
ansvarig klusterorganisation att dela 
lärdomar, process och resultat 
genom ett seminarium. 

2021-12-01 - 
2023-08-31 

636 691 

5.2 Kartlägg och sprid 
andra möjligheter från 
klusterorganisationerna. 

Projektdeltagarna, och tillika 
klusterorganisationerna har idag 
flera möjligheter som skulle vara fler 
till gagn, där AI DigIT Hub skapar en 
möjlighet att dela möjligheter till fler. 
I början av projektet ska dessa därför 
sammanställas, kopplas till tydlig 
affärs och klimatnytta, och 
kommuniceras.  
 
Genom Media Evolutions 
kollaborativa foresight-process 
kopplar projektet samman kunskap 
som finns hos SMF, med forskare på 
universiteten i regionen och de 
internationella experter projektet har 
relation till. Projektet faciliterar 
samtal, genom vilka nya insikter tas 
fram och sammanställer existerande 
kunskap. Gemensamt sätter projektet 
fokus på frågor kopplat till 
gränssnittet mellan människors 
behov och AI. Som resultat publicerar 
projektet en samskapad bok och 
sprider samma innehåll på digitala 
plattformar (bloggposter, inlägg på 
sociala medier och så vidare).  
 

2021-12-01 - 
2023-08-31 

173 635 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Det befintliga projektet CoSkill, 
kommer att vara en av tjänsterna 
som kan rekommenderas för SMF. AI 
Sweden har flera tjänster och 
erbjudanden som skulle kunna vara 
möjligheter för SMF. Såsom att 
berätta om lyckat genomfört projekt 
på nationell event-nivå, så väl som att 
bli tipsad om relevanta publika event 
inom tex teknik, juridik och 
transformation, kopplat till 
Applicerad AI. 

AP6: Missions- fokus 
på AI och grön 
omställning 

I detta arbetspaket utses löpande 
SMF, totalt 10 st, som får stöd i 
genomförande och implementation 
av en AI-PoV (AI Proof of Value) 
Implementering av en teknisk lösning 
ska ske med insatser från regionala 
AI konsultbolag. Företag får stöd till 
AI projektimplementering från 
tekniska konsulter och 
projektledning. Exempel på teknisk 
stöttning är stöd för kostnad av AI-
konsulter som programmerar, sätter 
upp träningsmiljöer, samlar in och 
städar data, tränar AI-modeller och 
hjälper bolagen att använda modellen 
i produktion. Exempel på expertstöd 
är konsulttimmar från AI-
konsultbolag, eller projektledare från 
respektive branschorganisation. 

2022-03-01 - 
2023-07-31 

2 970 961 

6.1 Missions 
genomförandefas-pilot 

Framtagning och identifiering av 
lämpliga missions, så kallade PoV 
(Proof of value), görs i anslutning till 
den avslutande workshopen i 
samband med analys av bolagens 
resultat från AImognadsanalysen. 
PoV-identifiering görs tillsammans 
med affärsutvecklare från 
klusterorganisationerna, tekniker 
från AI-konsultbolag, och bolagens 
egna ledare. Varje PoV ska ha tydliga 
mål kopplade till affärs- och 
klimatnytta, och jämställdhet. 
Urvalsprocessen sker, utefter 
förbestämda kriterier. Genomförande 
av Missions-projekten drivs av 
bolagens egen projektledare, 

2022-03-01 - 
2023-07-31 

2 970 961 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

tillsammans med projektledare från 
klusterorganisation. Teknisk 
implementering kommer att ske av 
AI-konsultbolag. 

AP7: Test-before-
invest 

En faktor för att öka chanserna att 
lyckas med sitt AI-projekt är att ha en 
möjlighet att testa före lansering. 
Testa kan vara hur väl AI-modellerna 
fungerar så som hur matematiskt 
säkra de är i sin prediktering, eller de 
vilka juridiska frågeställningarna 
bolagen ställs inför vid användandet 
av data innehållande 
personuppgifter. Relevanta 
testplattformar i Sydsverige 
sammanställas, där projektet jobbar 
fram hur de är relevanta för 
respektive bransch inom applicerad 
AI. Mycket av arbetet återanvänds 
från andra projekt såsom DigitHub 
och AI Sweden. Sammanställning av 
relevanta miljöer delas med 
nätverket. Projektet kommer att 
erbjuda SMF beräkningskapacitet för 
träning av AI-modeller. 
Projektparterna sitter på unik 
kompetens kring vilka krav som 
ställs på moln- och 
beräkningsleverantörer vid 
upphandling av dessa. 
Kostnader för extern tjänst.  

2022-04-01 - 
2023-07-31 

100 000 

Utvärdering och 
lärande 

Projektet kommer löpande att arbeta 
med lärandeprocesser med hjälp av 
styrgrupp och genom projektmöten. 
Styrgruppens uppgift är att se att 
projektet följer projektets logik och 
målsättning. Projektet ska sätta 
igång, utvärdera, följa upp och skala 
upp de delar som fungerar. 
Projektets kommer i början av 
projektet att upphandla en extern 
utvärderare som följer projektet för 
att stötta och hjälpa till med att 
summera projektets kvalitet och 
resultat. Styrgruppen kommer 
samlas för djupare genomgångar tre 
gånger under projektets 
genomförande. 

2021-12-01 - 
2023-08-31 

205 000  
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

8.1 Uppföljning, 
utvärdering, 
implementering samt 
resultatspridning 

Löpande utvärdering från extern 
utvärderar med kompetens kring 
innovationsprojekt. Projektet 
upphandlar extern utvärderare 
inledande av projektet. 

2023-07-01 - 
2023-08-31 

205 000 

Avslutsarbete Slutrapport och summering av 
lärdomar 

2023-09-01 - 
2023-10-31 

168 538 

9.1 Avslutsarbete, 
projektledning 

Slutrapport och summering av 
lärdomar. 

 - 2023-10-31 168 538 

 

Insatser som är riktade till enskilda företag 
Ja 
Arbetspaket 6 och 7 innehåller insatser som är riktade till enskilda företag efter en 
urvalsprocess.  
Budgeterad kostnad:  3 777 522 
 

Aktiviteter av socialfondskaraktär 
Nej 
 
Budgeterad kostnad: 0 kr 
 

Aktiviteter som genomförs utanför programområdet 
Nej 
 
Budgeterad kostnad: 0 kr 
 

Indikatorer 
 

Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen 

Namn Värde Måttenhet Kommentar 
Antal företag som får stöd 10 Företag 10 företag får stöd på ett direkt och 

konkret sätt. Insatser i AP6 och AP7. 
Antal företag som får bidrag 0 Företag  
Antal företag som får annat stöd 
än ekonomiskt stöd 

10 Företag 10 företag får stöd på ett direkt och 
konkret sätt. Insatser i AP6 och AP7. 

Antal organisationer som får stöd 0 Organisationer  

 
Plan för rapportering och begäran om utbetalning 

Stödmottagaren ska lämna in första ansökan om utbetalning (AOU) och lägesrapport till 
Tillväxtverket senast 2022-07-31 för perioden 2021-12-01-2022-05-31.  
 
Därefter ska ansökan om utbetalning och lägesrapport lämnas in senast 2 månader efter varje 
period:  
AOU 2: 2022-06-01-2022-11-30, förenklad rapport 
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AOU 3: 2022-12-01-2023-05-31, fördjupad rapport 
AOU 4: 2023-06-01-2023-10-31, slutrapport 
 
Slutrapport ska lämnas in i samband med sista ansökan om utbetalning av stöd. Krav på 
rapportering anges i Tillväxtverkets handbok. 

 

Sista datum för slutrapport 
 Slutrapport ska lämnas in senast 2023-10-31. 
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Budget 
Projektperiod: 2021-12-01 - 2023-10-31. 
  

Kostnader 
 

Kostnadsslag 2021 2022 2023 Totalt 

Personal 207 335 2 488 030 1 866 022 4 561 387 

Externa tjänster 0 1 152 000 1 153 000 2 305 000 

Resor och logi 0 25 000 25 000 50 000 

Investeringar, 
materiel och 
lokaler 0 65 000 55 000 120 000 

Schablonkostnader 141 032 1 692 374 1 269 281 3 102 687 

Summa kostnader 348 367 5 422 404 4 368 303 10 139 074 

Projektintäkter   

     

     

Summa faktiska 
kostnader 348 367 5 422 404 4 368 303 10 139 074 

Bidrag annat än pengar    

     

     

Summa bidrag i 
annat än pengar    0 

Summa totala 
kostnader 348 367 5 422 404 4 368 303 10 139 074 

 
 

 

Medfinansiering 
   

Finansiär 2021 2022 2023 Totalt 

Offentligt bidrag annat än pengar    

Total offentligt bidrag 
annat än pengar    0 

Offentlig kontantfinansiering    

Region Skåne 200 000 800 000 500 000 1 500 000 

Region Blekinge 100 000 533 000 200 000 833 000 

Mobile heights 9 171 110 055 82 541 201 767 

     

Total offentlig 
kontantfinansiering 309 171 1 443 055 782 541 2 534 767 

Total offentlig 
finansiering 309 171 1 443 055 782 541 2 534 767 

Privata bidrag annat än pengar    

Total privat bidrag 
annat än pengar    0 

Privat kontantfinansiering    

     

Total privat 
kontantfinansiering    0 

Total privat 
finansiering    0 
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EU-stöd 
 

Finansiering 2021 2022 2023 Totalt 

EU-medel 39 196 3 979 349 3 585 762 7 604 307 

 
 

 
 

Sammanställning (stödprocent) 
Stödandel av faktiska kostnader 75,00% 

Stödandel av stödgrundande finansiering 75,00% 

Stödandel av total finansiering 75,00% 

Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel) 25,00% 

Andel privat finansiering 0,00% 
 
 
 

Medgivande om elektronisk datahantering 
Stödmottagaren har informerats om och samtyckt till att tas upp i Tillväxtverkets elektroniska 
sammanställning av pågående projekt som erhåller EU-medel (Projektbanken). 
 
Beslut i detta ärende har fattats av Annika Rosing efter föredragning av Johanna Wahn. 
 
 
 
Vid frågor kontakta:  
Johanna Wahn 
Handläggare 
Telefon: 08-681 65  
E-post: Johanna.Wahn@tillvaxtverket.se 
 
 
På www.tillvaxtverket.se finns adresser till våra nio kontor. 

  

http://www.tillvaxtverket.se/
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Allmänna villkor 

1. En förutsättning för stöd är att stödmottagaren följer tillämplig EU-rätt, svenska lagar 
och förordningar, Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala 
strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet inom målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning (TVFS 2015:1) (nedan kallad Tillväxtverkets 
föreskrifter) och Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2014–2020. Texter i 
handboken som rubriceras som ”krav” är rättsligt bindande, övriga texter är endast 
vägledande. För detta projekt är det version 5.5 av handboken som ska tillämpas (nedan 
kallad Tillväxtverkets handbok). 
 

Tillväxtverkets föreskrifter och handbok finns på eu.tillvaxtverket.se. 
 

2. Projektet ska bedrivas kostnadseffektivt. Prövning om en kostnad är stödberättigande 
görs i samband med Tillväxtverkets granskning av ansökan om utbetalning. 
Stödmottagaren ansvarar för att kostnad som tas upp i ansökan om utbetalning är 
stödberättigande. 
 

3. Det är inte tillåtet att ta emot annat stöd än det som ingår i projektet för en kostnad som 
tas upp i en ansökan om utbetalning. Stöd som ingår i projektet framgår av detta beslut.   
 

4. Stödmottagare ska, utan att gällande bokföringsbestämmelser åsidosätts, ha ett separat 
redovisningssystem eller en lämplig redovisningskod för alla transaktioner som rör 
projektet. 
 

5. Stödmottagare har ett särskilt informationsansvar som bl a innefattar krav på att 
informera om projektets innehåll samt om att projektet delfinansieras av Europeiska 
regionala utvecklingsfonden.  
 

6. Beslutet om stöd kan ändras eller upphävas om det fattats på grund av oriktig, 
vilseledande eller ofullständig uppgift från stödmottagaren, om stödmottagaren brutit 
mot de villkor som gäller för stödet eller om förutsättningarna i övrigt ändras för stödet. 
Om stödmottagare inte är berättigad till ett stödbelopp som betalats ut ska detta 
återbetalas. Felaktigt utbetalt stöd kan återkrävas inom 10 år från det att beloppet 
betalades ut. 

  

Särskilda villkor  

7. Offentlig upphandling och andra köp 
Stödmottagaren ska följa lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) eller, i 
förekommande fall, lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) 
eller lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK). 
 

8. Förenklade redovisningsalternativ 
Indirekta utgifter för parter som är universitet eller högskola ska redovisas med 
schablonsats på 20 procent i kostnadsslaget schablonkostnader. Indirekta utgifter för 
övriga parter ska redovisas med schablonsats på 15 procent i kostnadsslaget 
schablonkostnader. Schablonerna multipliceras med stödberättigande direkta 

http://eu.tillvaxtverket.se/
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personalutgifter, se 15 § p 1.a) och b) Tillväxtverkets föreskrifter. De kostnader som 
omfattas av schablonerna framgår av Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt. 
 
Sociala avgifter m.m. (lönebikostnader) ska redovisas med schablonsats på 45,24 
procent i kostnadsslaget schablonkostnader. Schablonen multipliceras med stöd-
berättigande direkta löneutgifter i kostnadsslaget personal, se 15 § p 2 Tillväxt-verkets 
föreskrifter. 
 

9. Samverkansprojekt 
Detta projekt är ett samverkansprojekt och handläggs enligt de krav som anges i 
Tillväxtverkets handbok. Förutom att stödmottagaren erhåller stöd, erhåller även 
följande samverkansparter stöd i projektet genom stödmottagaren:  
 

Blekinge Tekniska Högskola 202100-4011 
Blue Science Park ( svb ) AB 559031-0321 
Fören Resurscentrum För Kvinnor i Skåne 846502-2864 
Industriellt UtvecklingsCentrum Syd Aktiebolag 556101-2153 
Lunds universitet 202100-3211 
Malmö Universitet 202100-4920 
Media Evolution Southern Sweden AB (Svb) 556774-4247 
NetPort Science Park AB (svb) 556728-3048 
PackBridge AB (svb) 556807-6698 
Skånes Livsmedelsakdemi 802413-8730 
Sustainable Business Hub Scandinavia AB 556641-2952 
Techtank Aktiebolag (svb) 559179-5439 

 
Stödmottagare och samverkansparter har för projektets genomförande ingått ett 
samverkansavtal, bilaga 1. 

10. Statsstöd 

I enlighet med 13 § förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små 
och medelstora företag så utgör bidraget, med avseende på de företag som deltar i 
projektet, delaktiviteten AP6 samt AP 7, ett så kallat försumbart stöd enligt Europeiska 
kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 
24.12.203, s. 1–8).  
 

Ett villkor för att Tillväxtverket ska kunna betala ut medel är att de företag som deltar får 
information om att stödet är hänförligt till nämnda EU-förordning och att en kontroll 
sker av att företagen kan anses vara stödberättigade. Tillväxtverkets beslut förutsätter 
därför att stödmottagaren delger varje företag bifogad blankett, bilaga 2. Innan 
projektets aktiviteter inleds i ett företag. Företagens ifyllda blankett ska skickas till 
Tillväxtverket för kontroll och godkännande innan aktiviteter påbörjas. Aktiviteter som 
påbörjas innan Tillväxtverkets godkännande är inte stödberättigande. 
 

11. Utvärdering 
Utvärdering ska ske genom: Extern utvärdering, en extern aktör sköter utvärderingen 
 

12. Krav på dokumentation 
Stödmottagare, samverkansparter och medfinansiärer ska, i enlighet med Tillväxtverkets 
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handbok, hålla handlingar och uppgifter som kan ge upplysningar om projektet, 
inklusive räkenskapsinformation, tillgängliga för Tillväxtverket, nationella revisions- och 
kontrollorgan, kommissionen och Europeiska revisionsrätten, eller annan av dessa organ 
utsedd person till fram till den 31 december 10 år efter att stödmottagare erhållit beslut 
om slututbetalning. 
 


