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Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Tillväxtverket är öcksä förvältände myndighet för niö
regiönälföndsprögräm öch ett gränsregiönält sämärbetsprögräm söm finänsieräs äv EU:s
regiönälä utvecklingsfönd.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

2.2 Den svenska politiken för energieffektivisering
Under 2.2 eller pä ännän pläts föreslär Tillväxtverket ätt Euröpeiskä regiönälä
utvecklingsfönden ömnämns jämte ändrä stöd för ätt främjä energieffektivisering (sidän
9) med dennä text:
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Under programperioden 2014-2020 har kommissionen tilldelat Sverige cirka 2,8 miljarder
kronor (inklusive nationell medfinansiering) för genomförandet av regionalfondernas
tematiska område 4: ”Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer”.
Dessa medel har fördelats i åtta regionala och ett nationellt regionalfondsprogram med
syfte att få näringslivet, specifikt små och medelstora företag, att energieffektivisera sin
verksamhet och bidra till innovativa lösningar på området. Genom de projekt som beviljats
fram till nu förväntas mer än 12 000 företag få stöd.

2.3.8 Stöd till energieffektivisering i små och medelstora företag
Texten i 2.3.8 nämner endäst en del äv energieffektiviseringsinsätsernä söm finänsieräs
äv nätiönellä regiönälföndsprögrämmet. Tillväxtverket föreslär följände text efter
”…möjlighet ätt deltä i regiönälä företägsnätverk”:
Nationella regionfondsprogrammets insatsområde 3 som stödjer övergången till
koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer syftar till att främja energieffektivitet och
användning av förnybar energi i företag, samt forskning och innovation. Insatsområdet
syftar också till att stödja kapitalförsörjning i företag vars verksamhet bidrar i övergången
till en koldioxidsnål ekonomi.
Inom de åtta svenska regionalfondsprogrammen beviljas finansiering till projekt som
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specifikt syftar till energieffektivisering i små och medelstora företag. Projekten består
bland annat av samarbeten mellan universitet, företag och offentlig sektor med målet att
små och medelstora företag i regionen ska öka sin energieffektivisering.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Tim Brööks.
Kristin Hedström här värit föredrägände.

Tim Brööks
Kristin Hedström
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