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Det nationella regionalfondsprogrammet
Genom det nationella regionalfondsprogrammet dras nytta av bade regionala, nationella
och europeiska insatser for att skapa jobb och tillvaxt. Programmet har tre
insatsomraden med en total budget pa ca 255,8 miljoner euro, motsvarande 2.146,4
miljoner kronor, inklusive nationell medfinansiering:
1. Starka forskning, teknisk utveckling och innovation, 21 procent av medlen
2. Öka konkurrenskraften hos sma och medelstora foretag, 18 procent av medlen
3. Stodja overgangen till en koldioxidsnal ekonomi inom alla sektorer, 61 procent
av medlen
År 2016 beviljade Tillvaxtverket nio olika projekt i programmet med totala
stodberattigande kostnader pa 169 miljoner euro (1.418 miljoner kronor), motsvarande
drygt 66 procent av programmets sokbara medel. Totalt har 17 projekt beviljats i
programmet fram till och med december 2016, vilket motsvarar 87 procent av
programmet. Programmets insatsomraden ska astadkomma en markbar, strukturell
forandring. Darfor koncentreras medel till de projekt som kan stodja den langsiktiga
utvecklingen. Exempel pa projekt som fatt stod ar uppbyggnaden av den fysiska
infrastruktur som byggs vid forskningsanlaggningen European Spallation Source i Lund.
Ett annat exempel ar Coacher för energi och klimat som ska arbeta med sma och
medelstora foretag som har en energianvandning under 300 MWh. Detta genom att oka
kompetensen hos energiradgivarna genom att ge dem nya metoder och verktyg.
Syftet med projektet Spatial Research Excellence by ESS (SREss) fas 2 Slutprojekt ar att
bidra till att det blir mojligt att slutfora och instrumentera European Spallation Source
ERIC. Detta genom att sakra den grundlaggande infrastrukturen kring accelerator,
malstation och instrument. Forvantat resultat fran projektet ar 25 forskare
(arsarbetskrafter) som arbetar vid anlaggningar med forbattrad
forskningsinfrastruktur. Forvantningarna pa langre sikt ar att projektet ska bidra till att
fa tva av forskningsinstrumenten pa plats. Projektet ar med och lagger grunden for att
ESS ska kunna oppna vagen for framtidens forskningsgenombrott inom bl.a. medicin,
miljovetenskap, klimat, kommunikation och transport.
Inom den del av programmet som avser insatser for att sma och medelstora foretag,
SMF, ska energieffektivisera sina verksamheter har tidigare satsningar kompletterats
med fem nya projekt. Projekten innebar nya arbetssatt och samarbetspartners for att na
malgruppen sma och medelstora foretag. Malsattningen med projekten ar att de olika
insatserna ska leda till att sma och medelstora foretag har en effektiv anvandning av
energi. SMF ska ocksa stodjas att fortsatta minska sin specifika energianvandning pa ett
kostnadseffektivt och langsiktigt hallbart satt.
Holdingfond
Ett finansieringsavtal skrevs med EIF, Europeiska Investeringsfonden, i april 2016.
Holdingfonden ska utfasta kapital till venture capital-fonder som i sin tur ska investera i
sma och medelstora tillvaxtforetag i huvudsakligen tidiga faser. EIF har genomfort en
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utlysning i Sverige for urval av 3 venture capital fonder som i sin tur ska investera i sma
och medelstora foretag.
Gröna fonden.
Under 2016 har en upphandling av en fondforvaltare genomforts till den sa kallade
grona fonden. Fonden ska investera i agarkapital i sma och medelstora foretag med stor
tillvaxtpotential som arbetar med innovativa varor och tjanster som har direkt eller
indirekt klimatgasreducerande effekt. Fonden kommer att drivas i ett nystartat bolag i
Ålmi Investkoncernen, Ålmi Invest Greentech ÅB.
Under 2016 har ocksa en ansokningsomgang genomforts inom insatsomrade Stärka
forskning teknisk utveckling och innovation som riktar sig mot samverkan mellan
innovationsmiljoer. Investeringsprioriteringen ska fora samman olika miljoer inom
Sveriges styrkeomraden. Detta for att skapa korskopplingar mellan regioner och skapa
okad innovationsformaga hos landets foretag.
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