Det regionala strukturfondsprogrammet i Övre
Norrland
I det regionala strukturfondsprogrammet fö r Ovre Norrland finns drygt 1,7 miljarder
kronor frå n Europeiska regionala utvecklingsfonden. Medlen ska, tillsammans med
nationella offentliga och privata medel, anvä ndas fö r att skapa tillvä xt och sysselsä ttning
i Norrbottens och Vä sterbottens lä n. Den huvudsakliga må lgruppen ä r små och
medelstora fö retag.
Tillvä xtverket har anordnat tre ansö kningsomgå ngar 2015. Organisationer erbjuds då
mö jligheter att sö ka Regionalfondsmedel fö r att genomfö ra projekt. 52 stycken projekt
har tillsammans få tt 671 miljoner kronor. De vanligaste projektä garna ä r
fö retagsorganisationer, kommuner och universitet.

Stärker företagen
De flesta projekten har olika insatser som ska stä rka fö retagens konkurrenskraft. Det
handlar om stö d till enskilda fö retag fö r investeringar, rå dgivningsinsatser och bildande
av fö retagsnä tverk och kluster. En sä rskild satsning på att bidra med ä garkapital i små
och medelstora fö retag har beslutats; ä garkapitalfonden i Ovre Norrland har fö r
programperioden 2014-2020 få tt totalt 160 miljoner kronor. Halva beloppet kommer
frå n EU och resterande frå n nationella aktö rer inom programområ det. Pengarna ska
investeras som ä garkapital i små och medelstora fö retag med tillvä xtpotential och som
huvudsakligen befinner sig i en tidig utvecklingsfas. Investeringarna kommer att gö ras
tillsammans med privata aktö rer, som kommer att satsa minst lika mycket pengar i
fö retagen som fonden. Satsningen fö rvä ntas bidra till att cirka 50 fö retag få r tillgå ng till
ä garkapital på totalt minst 320 miljoner kronor.
I må nga projekt samarbetar universiteten med fö retag, vilket ska leda till fler
innovationer. Den bransch som få tt mest stö d ä r besö ksnä ringen.

Bredband
Ett stö rre projekt i Vä sterbotten ska grä va bredband mellan ett antal utpekade orter. Det
ä r fö r att kunna fö rse fö retagen med tillgå ng till en bredbandsuppkoppling om minst
100 Mbit/s.

Förnybar energi
Att anvä nda mer fö rnybar energi, och att bli bä ttre på att anvä nda energi effektivt ä r ett
viktigt insatsområ de i programmet. Inom detta finns dock inte så må nga projekt ä nnu.
Aven satsningar på fler koldioxidsnå la transportslag ä r en viktig del av programmet. Det
finns två så dana projekt, en hamnutbyggnad i Umeå och ett resecentrum i Kalix.
I programmet finns indikatorer (mä tinstrument) med må lvä rden, som anvä nds fö r att
se om projekten ä r på rä tt vä g. Projekten har visat på hö ga ambitioner i fö rhå llande till
programmets må l.
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