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Energi och koldioxidsnål ekonomi

I den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
2015–2020 framgår att hela Sveriges attraktionskraft, tillväxtpotential
och sysselsättningsmöjligheter ska tas till vara på ett sådant sätt att det
bidrar till hållbar regional tillväxt och utveckling. Det innebär bl.a. att
klimat-, miljö- och energiperspektiven på ett tydligt sätt ska integreras i
det regionala tillväxtarbetet.
De högt ställda målen för klimat- och energipolitiken kräver ett aktivt
och långsiktigt arbete för en hållbar utveckling på alla politiska nivåer,
inte minst regional och kommunal nivå. För att bidra till de
energipolitiska målen behöver produktions- och energisystemet
utvecklas så att beroendet av fossil energi minskar, andelen förnybar
energi ökar, den negativa miljöpåverkan från transportsektorn minskas
och en energieffektiv samhällsutveckling främjas.
Den växande globala efterfrågan på resurseffektiva produkter samt på
förnybar energi och produktion med låga utsläpp till luft, mark och
vatten skapar nya affärsmöjligheter i företag. För att styra mot en hållbar
ekonomi krävs affärsmodeller, system och metoder som främjar bl.a.
förändrad och förbättrad teknik, förnybara energikällor och förbättrade
kretsloppsflöden.
Insatser för energieffektivisering och teknikutveckling är betydelsefulla
åtgärder för att stödja företag. Vidare bör insatser inriktade mot att
främja användningen av förnybar energi i företag stödjas. Ny teknik och
nya produkter kan främjas genom bl.a. finansiering av
demonstrationsanläggningar och testverksamhet. Det är viktigt att öka
förutsättningarna för kommersialisering av innovationer på
energiområdet. Ett sätt att göra detta är att stärka utbudet av riskkapital
inom området, t.ex. genom den så kallade gröna fonden inom det
nationella regionalfondsprogrammet.
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Insatser inom de nio regionalfondsprogrammen
Inom de nio regionalfondsprogrammen 2014–2020 finns omfattande
resurser, närmare bestämt ca 2,9 miljarder kronor (inkl.
medfinansiering), för insatser inom det tematiska området koldioxidsnål
ekonomi. Det möjliggör satsningar på energieffektviseringar och
användning av förnybar energi samt att bidra till att främja innovation,
teknikutveckling och nya affärsmöjligheter inom energiområdet. I det
nationella programmet finns även en satsning på Klimatsynk, som är ett
projekt som syftar till att skapa synergier och undvika överlappningar
samt öka lärandet mellan regioner och mellan regional och nationell nivå.
Projektet håller på fram till år 2020.
I det nationella regionalfondsprogrammet 2014–2020 kommer det att
inrättas en grön fond som syftar till att främja utbudet av privat
riskkapital. Fonden ska investera i små och medelstora företag med
affärsmodeller som bidrar till att minska utsläppen av koldioxid.
Företagen ska vara innovativa och i tidig fas med stor tillväxtpotential.
Det kan röra sig om varor såväl som tjänster. Målet med den gröna
fonden är att investera i cirka 50 företag under investeringsperioden.
Frågor att diskutera:
1. Hur kan arbetet inom energiområdet utvecklas i det regionala
tillväxtarbetet?
2. Hur kan vi skapa gynnsamma strukturer för samverkan mellan
nationell och regional nivå?
3. Hur fortskrider satsningarna inom regionalfondsprogrammen?
a. Vilka är de största utmaningarna?
b. Hur skulle arbetet kunna utvecklas både när det gäller det egna
programmen, men också hur det nationella programmet kan
komplettera och samverka med de regionala insatserna?

