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Sammanfattning för allmänheten – Nationella
Regionalfondsprogrammet
Inledande översikt
Det Nationella Regionalfondsprogrammet har hela Sverige som arbetsomrade. Sverige
ar ett av de lander i Europa som har klarat sig relativt val genom de senaste arens
ekonomiska kriser och lagkonjunkturer. De privata investeringarna i forskning och
utveckling har traditionellt sett legat pa en relativt hog niva och Sverige har i flera fall
redan uppnatt malen som ar uppsatta i Europa 2020-strategin.
Sverige ar dock ett litet exportberoende land som i hog grad paverkas av forandringar i
omvarlden. Sveriges attraktionskraft som investeringsland ar inte sjalvskriven och
Sverige behover bli battre pa att kommersialisera de investeringar vi gor i forskning och
utveckling.
Ett annat omrade dar Sverige liksom andra lander star infor betydande utmaningar ar
klimat, miljo och energi. Vi behover bade arbeta med energieffektivisering och
investeringar for fler hallbara foretag, for att kunna behalla vart materiella valstand.
Foljande omraden, som gynnar hela Sveriges utveckling har identifierats som
utvecklingsomraden for det Nationella Regionalfondsprogrammet:
• Forskning och innovation – ESS samt klustersamverkan
• Ökad konkurrenskraft SME - Riskkapitalsatsningar
• Klimat – Energieffektivisering samt Riskkapitalsatsningar

Fakta om programmet
Insatserna i Nationella regionalfondsprogrammet ska starka Sverige pa ett
overgripande plan och bidra till att uppfylla EU2020-strategin. Genom att koncentrera
insatser till ett mindre antal prioriterade omraden ar forhoppningen att astadkomma en
mer markbar forandring.
Programmets EU-budget ar 126 miljoner Euro (motsvarande 1,172 miljarder kronor).
Till den summan tillkommer minst lika mycket offentlig och privat medfinansiering. Det
innebar att mer an 250 miljoner Euro (cirka 2,3 miljarder kronor) investeras under
programperioden 2014-2020.
Programmet innehaller tre insatsomraden, till vilka man kan soka om projektmedel:
1. Starka forskning, teknisk utveckling och innovation (22 % av budgeten)
2. Öka konkurrenskraften hos sma och medelstora foretag (16 % av budgeten)
3. Stodja overgangen till en koldioxidsnal ekonomi inom alla sektorer (58 % av
budgeten)
Tillvaxtverket har regeringens uppdrag att administrera programmets genomforande,
vilket innebar att informera om programmet, arrangera utlysningar, besluta om stod till
projekt och stotta projekten under genomforandet, samt betala ut EU-medlen.
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Projekt som karakteriserar programmet
Det finns 36 beviljade projekt i programmet. Det beslutade EU-beloppet ar ungefar 122
miljoner Euro (motsvarande 1,134 miljarder kronor).
Ett omrade som fatt okad betydelse den har programperioden ar satsningarna for en
koldioxidsnal ekonomi. I programmet gors omfattande satsningar for att sma och
medelstora foretag ska bli mer energieffektiva. Det finns bland annat projekt som ger
ekonomiskt stod for att foretagen ska kunna genomfora energikartlaggningar,
fordjupade miljostudier och teknikutveckling i samverkan.
En av de storsta satsningarna i det nationella regionalfondsprogrammet utgors av en
klimatgasreducerande agarkapitalfond, som for programperioden 2014–2020 har en
total finansiering om 650 miljoner kronor (70 miljoner Euro), varav 325 miljoner
kronor (35 miljoner Euro) fran ERUF och 325 miljoner kronor (35 miljoner Euro) i
nationell medfinansiering. Tillvaxtverket tecknade 2016 avtal med Almi Greentech AB
som utforare och forvaltare av fonden.
Pengarna ska investeras som agarkapital i sma och medelstora foretag (SMF) med en
direkt eller indirekt klimatgasreducerande effekt. Investeringarna ska goras
tillsammans med privata aktorer som kommer att investera minst lika mycket pengar i
foretagen som fonden. Satsningen forvantas att bidra till att cirka 50 foretag far tillgang
till agarkapital. Hittills har fonden investerat i 11 bolag om totalt 69,2 miljoner kronor
(7,4 miljoner Euro).
Tre projekt handlar om investeringar i en del av forskningsanlaggningen ESS.
Andra projekt handlar om samverkan mellan olika klusterkonstellationer runt om i
landet.
I programmet gors ocksa riskkapitalsatsningar mot traditionella tillvaxtforetag.
Satsningen utgors av en holdingfond (aven kallad fond-i-fond, FoF) med ett sammanlagt
kapital om 388 miljoner kronor (41,7 miljoner euro). 194 miljoner kronor (20,9
miljoner euro) genom ERUF och 194 miljoner kronor (20,9 miljoner euro) nationell
offentlig medfinansiering. Holdingfonden benamns Swedish Venture Initiative (SVI). Ett
finansieringsavtal undertecknades med Europeiska Investeringsfonden (EIF) i april
2016 som forvaltare och utforande av fonden. EIF medfinansierar direkt i fonderna med
ett totalt belopp pa max 194 miljoner kronor (20,9 miljoner euro).
SVI ska utfasta kapital till riskkapitalfonder som i sin tur ska investera i sma och
medelstora tillvaxtforetag i huvudsakligen tidiga faser. EIF genomforde under 2016 en
utlysning i Sverige for urval av riskkapitalfonder och 2017 beslutade EIF att SVI
investerar i tre fonder: Luminar Ventures, Spintop Ventures, och Brightly Ventures.
Sammanlagt kommer over 1 miljard kronor (ca 108 miljoner euro) att investeras i sma
och medelstora foretag genom dessa tre fonder. Hittills har fonden-i-fonden investerat i
16 bolag om totalt 41 miljoner kronor (4,4 miljoner euro).

Aktuellt under året
Totalt beslutat belopp i programmet ar 1 134 miljoner kronor vilket motsvarar 97 % av
programmets budget. Utbetalt belopp fram till 14 februari 2020 ar 670 miljoner kronor
vilket motsvarar 57 % av budget.
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Programmet har forstarkts med ytterligare tva projekt under 2019. Det ena projektet ar
sprunget ur ett regionalt projekt som nu vidgas och blir nationellt. KTP Energi Sverige,
som har beviljats 15 003 600 kr, ar ett samverkansprojekt med 10 partners som ska
arbeta for hallbar kunskapsvaxling mellan akademi och naringsliv for att mota behoven
av en overgang till koldioxidsnal ekonomi. Det andra projektet ar ett nytt initiativ som
handlar om energieffektivisering av regionala flygplatser. Gron Flygplats, som har
beviljats 9 087 752 kr, ar ett samverkansprojekt med 24 partners som ska arbeta for
energieffektivisering och omstallning till hallbara drivmedel for svenska regionala
flygplatser. Bada projekten kompletterar andra projekt inom omradet, vilka tillsammans
arbetar for energieffektivisering hos sma- och medelstora foretag.
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