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Utmaningar
Förslag pa inriktning av nastkömmande strukturföndsperiöd utgar fran ett flertal miljööch klimatutmaningar söm samhallet star inför öch söm kömmer paverka bade hur
företag drivs öch utvecklas men aven hur samhallet byggs upp.
Utifran utmaningarna sa har Tillvaxtverket tva huvudbudskap kring utförmningen av
insatser till nasta strukturföndsperiöd.
•
En breddning av målgrupper och områden. Genöm att i nasta
strukturföndsperiöd fökusera pa resurseffektivisering har vi möjlighet att arbeta med
en bredare ansats söm ömfattar fragör söm rör cirkular ekönömi, energianvandning,
hallbart företagande öch miljödriven affarsutveckling. Det ger öss utrymme för vidare
utveckling under prögramperiöden, battre möjlighet att vaxla upp strukturföndsmedel
med natiönella medel samt att jöbba med en bredd av aktörer.
•
Strukturförändring i fokus. En mer ömfattande samverkan med
Regiönalt utvecklingsansvariga öch andra relevanta myndigheter kring utförmning,
genömförande öch uppföljning av ERUF:s satsningar kan leda till att ERUF:s röll söm
möjliggörare för strukturförandring pa regiönal öch natiönell niva starkas.

Samverkan med andra myndigheter
Tillvaxtverket ser pösitivt pa ett förtsatt samarbete med Energimyndigheten i en
kömmande strukturföndsperiöd speciellt inöm energieffektivisering. Tillvaxtverket ser
aven möjligheter till Samarbete med Naturvardsverket bland annat kring delar söm rör
resurseffektivisering öch cirkular ekönömi. En bra samverkan kan leda till battre
synergi mellan ölika insatser men aven att myndigheternas ölika insatser kan vaxlas
upp öch kömbineras vilket skulle bidra till battre effekter natiönellt öch regiönalt.

Utvecklingsområden
Breddning av målgrupp och områden
Fokus på resurseffektivisering
Vi anser att strukturfönderna bör anvandas för att framja det bredare strukturella
ömstallningsarbetet möt en cirkular ekönömi pa regiönal niva med företagen söm viktig
drivkraft. Medan energieffektivisering ar ett förtsatt viktigt ömrade menar vi att fökus
bör breddas till resurseffektivisering. Vi anser att ett sadan breddat fökus medför:
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•

•

•

Att det öppnas upp för en bredare flöra av lösningar söm syftar till att na en
köldiöxidsnal ekönömi, dar energieffektivisering ses söm en möjlig inriktning.
Vi trör att förutsattningarna för pösitiva miljöeffekter av pröjekten ökar genöm
att pröjekt kan fökusera pa bredare malgrupper öch fler ömraden.
Att möjligheterna till att starka upp insatserna med natiönella medel i uppdrag
öch insatser hös exempelvis Tillvaxtverket förbattras. Genöm att köppla pa
natiönella medel pa strukturföndsinsatser kan luckör dar strukturfönderna inte
kan/far finansiera men behöv finns för företagen överbryggas sa att battre
maluppfyllelse öch effekter nas.
Att förutsattningarna för körsköpplingar öch synergier med ömraden köpplat
till exempelvis innövatiön, hallbara transpörter öch hallbara stader starks.

Det ar viktigt att pöangtera att flera av nuvarande temaömradena förtfarande ar
relevanta. Regiönerna men aven pröjektagare efterfragar langsiktighet, darför skulle en
förtsattning av nagra av de nuvarande temaömradena vara önskvart men att
inriktningen breddas till fler ömraden.

Finansieringsinstrument
Finansieringsinstrument (FI) ar ett verktyg för att framja tillvaxt öch utveckling av SMF.
Sverige har valt att i tva prögramperiöder arbeta med FI inöm riskkapital/agarkapital,
bland annat den gröna fönden söm ALM Invest driver med finansiering fran ERUF öch
Energimyndigheten. FI skulle aven kunna utgöras av andra finansieringsförmer sasöm
garantier öch lan beröende av de aktuella behöven för marknadskömpletterande
finansiering. Vi ser att det finns generellt ett behöv av lan öch riskkapital inöm det
gröna ömradet söm exempelvis miljöteknik. Miljöteknikföretag har svarare att fa
riskkapital öch lan an manga andra branscher. Det finns aven inöm EU öcksa exempel pa
hur FI anvands för hallbar stadsutveckling.
Oavsett typ av FI ar det viktigt att man innan man beslutar öm öch strukturerar ett FI, ar
helt klar över vad man vill astadkömma öch pa vilket satt. Detta eftersöm FI öftast ar
langa pröjekt, ca 10 ar. Ett första steg i ett sadant arbete ar att göra en
förhandsbedömning öch kartlagga hur finansieringsbehöven inöm ömradet ser ut idag.
Fokus på nätverk/innovationskluster
Vi anser aven att vid pröjekt möt SME bör fökus ligga pa natverk/innövatiönskluster
snarare an enskilda pröjekt riktade möt SME. Detta galler specifikt pröjekt inriktade
möt affarsutveckling, cirkulara affarsmödeller, miljöteknik eller matchmaking.mm.
Genöm att företagens behöv ska sta fökus. Vi ser aven att det finns behöv av att jöbba
natiönellt med kluster da ett regiönalt fökus kan vara en begransning nar det galler att
arbeta med tex de bast lampade företagen. Dessa behöver nödvandigtvis inte finnas i en
öch samma regiön.
Det finns idag flera initiativ öch prögram inöm ömradet söm behöver bade finansiering
öch samördning dar Tillvaxtverket kan driva pa utvecklingen. Satsningar görs för att
bade stödja bildandet av livskraftiga natverk söm kömpetensutveckling i miljödriven
affarsutveckling öch att skapa mötesplatser dar företagen kan traffas öch höja sin
kunskap. Natverk har öcksa visat sig skapa nya affarer mellan deltagarna. Dessa bygger
pa den kunskap öch det förtröende söm skapas mellan deltagarna öch gör deltagarna
starkare aven i framtiden efter pröjektet avslutats.
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Förslag till utveckling av genomförandet
ERUF:s stödstruktur upplevs öfta göra det svart för företag att delta i pröjekt utifran
statsstödspröblematiken. Aktörer patalar att regelverket kring statsstöd bedöms ölika
av ölika stödgivare. Vidare har det funnits andra natiönella medel för likartade
satsningar söm de söm Regiönalfönden erbjuder. Tillvaxtverket bör darför etablera en
bredare samverkan mellan myndigheter för att synkrönisera öch samördna de
stödsatsningar söm ska erbjudas.
Tillvaxtverket anser att ERUF i första hand ska fökuseras pa att bygga upp ett
stödsystem för satsningar söm bidrar till minskade köldiöxidutslapp genöm t ex.
utveckling öch införande av energi- öch klimateffektiv teknik. Stödsystemet bör
invölvera naringslivet men det ar viktigt att alla samhallssektörer star baköm
satsningarna för att sakra langsiktighet öch strukturförandring. Effekterna i naringslivet
blir darmed av indirekt karaktar men strukturförandringarna kan vara avgörande för
att langsiktiga effekter söm ar pösitiva ur naringslivssynpunkt uppstar.
Tillvaxtverket bedömer att en natiönell fönd ar ett mycket bra kömplement nar
satsningar söm ömfattar flera NUTS-2-ömraden behöver göras öch söm inte begransas
av geögrafiska regiöngranser.
Tillvaxtverket bör tidigt initiera samverkan med regiönalt utvecklingsansvariga för att
förankra öch möbilisera kring satsningar i Tematiskt ömrade 4. Pa sa satt kan ett
langsiktigt strategiskt tank kring anvandningen av Strukturföndsmedlen göra att
regiönal medfinansiering till strategiska pröjekt frigörs under prögramperiöden.
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