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Avdelning Foretag ar indelad i enheter som har den ansvarsfordelning som framgar
nedan.
Uppgifter som foljer av regleringsbrev for Tillvaxtverket och av andra beslut av
regeringen rorande myndigheten fordelas inom myndigheten i sarskild ordning.

Enheten Affärsutveckling
Enheten ska
1. genomfora insatser som direkt erbjuder foretag natverk, kunskap och
projektbidrag for utveckling av varor och tjanster,
2. erbjuda foretag tjanster inom internationalisering, fornyelse och
kompetensutveckling med sarskilt fokus pa exportstrategin och
nyindustrialiseringsstrategin,
3. erbjuda sma foretag foretagsstod i form av affarsutvecklingscheckar samt
koordinera arbetet gentemot regionalt utvecklingsansvariga och
framjandeaktorer,
4. arbeta med kompetensutveckling riktat till sma och medelstora foretag samt
framjandesystemet,
5. arbeta med produktionskompetens och standig forbattring i sma och
medelstora foretag,
6. ansvara for insatser inom ramen for second chance (foretagsakuten),
7. samordna det svenska natverket inom Enterprise Europe Network, vilket
innefattar att koordinera det svenska konsortiet inom natverket i enlighet med
avtal med kommissionen samt att fora natverkets talan i samarbete med
nationella och internationella samarbetspartner,
8. ansvara for koordinering av Tillvaxtverkets verksamhetsstod till organisationer
inom framjandesystemet,
9. ansvara for verksamhetsstod for relevanta organisationer inom ramen for
affarsutveckling,
10. arbeta med stod till internationalisering for sma foretag, och
11. ansvara for de uppgifter som myndigheten har enligt 13 a § forordningen
(2009:145) med instruktion for Tillvaxtverket nar det galler Institutet for
kvalitetsutveckling (SIQ).
Enheten ska framja svenskt deltagande och bista Regeringskansliet i internationellt
samarbete inom sitt verksamhetsomrade.
Enhetschefen har inom sitt omrade
1. verksamhets- och ekonomiansvar inom anvisad budget,
2. personalansvar,
3. ansvar for den psykosociala och fysiska arbetsmiljon avseende anstallda i
enlighet med sarskilt upprattad delegation.

Enheten Miljö och innovation
Enheten ska vidare genomfora det nationella regionalfondsprogrammet (utom
finansieringsinstrument), vilket bl.a. innefattar att handlagga och besluta om stod, folja
och stodja projektens genomforande, handlagga ansokningar om utbetalning och att ta
fram underlag till foljande rapporter m.m.
1. Genomforanderapporter (arliga och slutliga) till kommissionen
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Framstegsrapporter till kommissionen
Utgiftsdeklarationer till kommissionen
Forvaltningsforklaringar till kommissionen
Prognoser for beslut, in- och utbetalningar till Regeringskansliet
Lagesrapporter till Regeringskansliet
Projekt- och systemrevisioner
Utvardering
Kommunikation

Enheten ska vidare
1. bista overvakningskommitteen for det nationella strukturfondsprogrammet och
offentliggora en forteckning over respektive kommittes medlemmar,
2. ansvara for verksamheter inom EU:s innovationspolitik och naringspolitik,
3. tillhandahalla expert- och processtod for regionalfondsprogrammens tematiska
omrade 1 – Innovation,
4. tillhandahalla expert- och processtod for regionalfondsprogrammens tematiska
omrade 4 – CO2,
5. ansvara for Tillvaxtverkets uppdrag, program och insatser for
miljoteknikforetagen, och koordinera Team Gron Tillvaxt arbete med
Kunskapsstod miljo, dar Tematiska kunskapsstodet Miljo ingar,
6. arbeta med stod till minskad miljo- och klimatpaverkan samt forbattrade
levnadsvillkor inom ramen for Sidas program Demomiljo, ansvara for EU:s
program for foretagens konkurrenskraft och sma och medelstora foretag,
7. arbeta med kunskapsstod for innovation,
8. ar nationell nod for Smart specialisering dar enheten anordnar en arlig
konferens, ar Sveriges representant i Bologna plattformen samt kartlagger,
sprider kunskap och information om styrkeomraden i Sverige,
9. ansvara for delar av Tillvaxtverkets verksamhetsstod till organisationer inom
framjandesystemet med fokus pa innovation,
10. vara nationell kontaktpunkt for programmen Cosme, Horisont och Small
Business Act, samt ansvara for informationsspridning om och kunskapsstod for
dessa verksamheter,
11. arrangera tavlingar och agera Sherpa at generaldirektoren inom SME Envoy,
samt
12. genomfora uppgifter som svensk representant i Cosme och Horisont, medverka
i svenska referensgrupper anknutna till kommitteerna och i NCP-moten for
svenska ansvariga organisationer och myndigheter inom Horisont.
Enhetschefen har inom sitt omrade
1. verksamhets- och ekonomiansvar inom anvisad budget,
2. personalansvar,
3. ansvar for den psykosociala och fysiska arbetsmiljon avseende anstallda i
enlighet med sarskilt upprattad delegation.
Enheten ska framja svenskt deltagande och bista Regeringskansliet i internationellt
samarbete inom sitt verksamhetsomrade.

Enheten Kapitalförsörjning
Enheten ska utveckla kunskap om och arbeta med foretagens behov av finansiering
genom att
1. arbeta med internationella och nationella kunskapsunderlag, utvarderingar,
rapporter och resultatkommunikation avseende foretagens finansieringsbehov,
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2. samarbeta med myndigheter och strategiska intressenter samt kommunicera
resultatet av insatser riktade till foretagens finansieringsbehov,
3. genomfora kommunikationsinsatser riktade till privata finansiella aktorer
avseende erbjudanden inom regionalfondsprogrammen, Horisont, Cosme och
ovriga EU-erbjudanden,
4. utveckla kunskap om att arbeta med kapitalforsorjningsfragor,
5. prova fragor om regionala investeringsstod och transportbidrag, informera om
regionala investeringsstod och transportbidrag, samt samordna, formedla
kunskap till och stodja aktorer som beviljar regionala investeringsstod,
ansvara for kunskapsstod avseende transportkostnader och dess betydelse for
foretagens konkurrenskraft generellt, genomfora utvecklingsinsatser for
hallbara transporter och fossilfri fordonsflotta med flera beslutade handlingsplaner, samt tillhandahalla expertstod for transportkostnader och dess
betydelse for omstallning och foretagens konkurrenskraft,
6. handlagga och besluta om stod och utbetalning for finansieringsinstrument
inom regionalfondsprogrammen,
7. ansvara for genomforandet av nationella programinsatser som kompletterar
EU:s erbjudanden – aktorer i samverkan, erfarenhetsutbyten, arenor med mera,
samt for starkande insatser for ”investor readiness”,
8. genomfora kommunikationsinsatser till foretag om finansiella aktorer via esiter som Enterprise Europe Network , verksamt.se, Swedish Cleantech med
flera, och
9. ansvara for Tillvaxtverkets internationella samarbeten med finansiella aktorer –
sarskilt inom Norden, Ostersjoregionen samt EU:s och Nordiska radets
aktiviteter.
Enheten ska vidare genomfora finansieringsinstrument inom det nationella
regionalfondsprogrammet och de regionala strukturfondsprogrammen, vilket bl.a.
innefattar att handlagga och besluta om stod, folja och stodja projektens genomforande,
handlagga ansokningar om utbetalning och att ta fram underlag till foljande rapporter
m.m.
1. Genomforanderapporter (arliga och slutliga) till kommissionen
2. Framstegsrapporter till kommissionen
3. Utgiftsdeklarationer till kommissionen
4. Forvaltningsforklaringar till kommissionen
5. Prognoser for beslut, in- och utbetalningar till Regeringskansliet
6. Lagesrapporter till Regeringskansliet
7. Prognos till Post- och telestyrelsen avseende bredbandsstruktur
8. Projekt- och systemrevisioner
9. Utvardering
10. Kommunikation
Enhetschefen har inom sitt omrade
1. verksamhets- och ekonomiansvar inom anvisad budget,
2. personalansvar,
3. ansvar for den psykosociala och fysiska arbetsmiljon avseende anstallda i
enlighet med sarskilt upprattad delegation.
Enheten ska framja svenskt deltagande och bista Regeringskansliet i internationellt
samarbete inom sitt verksamhetsomrade.
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Enheten Entreprenörskap
Enheten ska arbeta med omvandling och strukturella forandringar i naringslivet genom
att
1. tillhandahalla expert- och kunskapsstod inom omradet sma och medelstora
foretag och framjande systemet for sma- och medelstora foretag,
2. genomfora insatser, handlagga arenden och fatta beslut avseende nationella
medel till naringslivsframjande insatser,
3. hantera fragor om verksamhetsbidrag till det foretagsframjande systemet,
sasom affarsradgivning nyforetagande, studenters entreprenorskap samt
kooperativ utveckling,
4. arbeta med jamstalldhets-, integrations- och mangfaldsfragor for foretag,
5. framja och vara samordnande i fragor som ror entreprenorskap vid universitet
och hogskolor,
6. arbeta med kompetensforsorjning for foretag,
7. framja goda forutsattningar for foretagande inom saval befintliga naringar som
nya och potentiella tillvaxtomraden,
8. ansvara for kunskaps- och kvalitetsutveckling samt samverkan och samordning
inom turism, samt
9. utfora kansligoromal at Stiftelsen for kunskapsframjande inom turism.
Enheten ska framja svenskt deltagande och bista Regeringskansliet i internationellt
samarbete inom sitt verksamhetsomrade.
Enhetschefen har inom sitt omrade
1. verksamhets- och ekonomiansvar inom anvisad budget,
2. personalansvar,
3. ansvar for den psykosociala och fysiska arbetsmiljon avseende anstallda i
enlighet med sarskilt upprattad delegation.
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