Det nationella regionalfondsprogrammet
Genom det nationella regionalfondsprogrammet dras nytta av bå de regionala, nationella
och europeiska insatser fö r att skapa jobb och tillvä xt.
Programmet har tre insatsområ den med totalt 1 072 miljoner kronor i sö kbara medel:
1. Stä rka forskning, teknisk utveckling och innovation, 21 procent av medlen
2. Oka konkurrenskraften hos små - och medelstora fö retag, 18 procent av medlen
3. Stö dja ö vergå ngen till en koldioxidsnå l ekonomi inom alla sektorer, 61 procent
av medlen
Ar 2015 beviljade Tillvä xtverket cirka 220 miljoner kronor fö rdelat till 8 olika projekt
inom det nationella regionalfondsprogrammet, motsvarande drygt 20 procent av
programmets sö kbara medel. Programgenomfö randet har under å ret fortskridit i en
tillfredsstä llande takt. Må let med programmets genomfö rande ä r att å stadkomma en
mä rkbar fö rä ndring utifrå n programmets insatsområ den och dä rfö r koncentreras
insatserna till ett få tal projekt som kan stö dja den lå ngsiktig utveckling inom
programmets tematiska områ den. Exempel på aktiviteter som få tt stö d ä r
energikartlä ggningscheckar till små och medelstora fö retag så att dessa ska kunna
anvä nda energin effektivare. Ett annat gä ller uppbyggnaden av den fysiska infrastruktur
som just nu etableras vid forskningsanlä ggningen European Spallation Source i Lund.
Projektet Spatial Research Excellence by ESS (SREss) fas 1 avser uppbyggnaden av den
fysiska infrastruktur av ESS som hå ller på att etableras vid forskningsanlä ggningen i
Lund. Syfte ä r att bidra till att det blir mö jligt att slutfö ra och instrumentera European
Spallation Source ERIC, genom att sä kra den grundlä ggande infrastrukturen kring
accelerator, må lstation och instrument. Fö rvä ntat resultat frå n projektet ä r 25 forskare
(å rsarbetskrafter) som arbetar vid anlä ggningar med fö rbä ttrad
forskningsinfrastruktur. Fö rvä ntningarna på lä ngre sikt ä r att projektet ska bidra till att
få två av forskningsinstrumenten på plats. Projektet ä r med och lä gger grunden fö r att
ESS ska kunna ö ppna vä gen fö r framtidens forskningsgenombrott inom medicin,
miljö vetenskap, klimat, kommunikation och transport.
Inom den del av nationella regionalfondsprogrammet som avser insatser fö r att små
och medelstora fö retag ska energieffektivisera sina verksamheter har det beviljats stö d
till projekt som mö jliggö r bland annat att fö retag få r kunskap om sin energianvä ndning
och lö nsamma å tgä rder fö r att fö rbä ttra det och det systematiska arbetet med sin
energieffektivisering genom att fö retagsnä tverk upprä ttas ö ver hela landet.
Må lsä ttningen med projekten ä r att de olika insatserna ska leda till att små och
medelstora fö retag har en effektiv anvä ndning av energi samt fö rmå ga att fortsä tta
minska sin specifika energianvä ndning på ett kostnadseffektivt och lå ngsiktigt hå llbart
sä tt.
Inom det nationella regionalfondsprogrammet på gå r ett arbete med att etablera en
holdingfond (ä ven benä mnd fond-i-fond) med ett sammanlagt kapital om 388 miljoner
kronor, varav 194 miljoner kommer frå n det nationella regionalfondsprogrammet och
194 miljoner kronor ä r nationell offentlig medfinansiering. Holdingfonden ska utfä sta
kapital till venture capital-fonder som i sin tur ska investera pengarna som ä garkapital i
små och medelstora fö retag, huvudsakligen i tidiga faser. Satsningen fö rvä ntas bidra till
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att fler privata venture capital-fonder etableras och att mer privat kapital tillfö rs
sektorn.
En annan satsning inom det nationella regionalfondsprogrammet ä r uppbyggnaden av
en sä rskild fond som ska investera i ä garkapital i små och medelstora fö retag som
arbetar med innovativa tjä nster så vä l som produkter som har en direkt eller indirekt
klimatgasreducerande effekt. Den ska investera 650 miljoner kronor som ä garkapital i
små och medelstora fö retag i tidig fas med stor tillvä xtpotential. Privata investerare
fö rvä ntas satsa minst lika mycket i fö retagen som fonden gö r. Satsningen fö rvä ntas
bidra till att 50 fö retag få r tillgå ng till ä garkapital. Finansieringen av
finansieringsinstrumentet kommer att utgö ras av 325 miljoner kronor frå n det
nationella regionalfondsprogrammet och 325 miljoner kronor i medfinansiering frå n
den fondfö rvaltare som få r uppdraget att genomfö ra fonden.
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