Nationella
regionalfondsprogrammet
Europeiska regionala
utvecklingsfonden
investerar i tillväxt
och sysselsättning

Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden drygt 1 miljard kronor för tillväxt och
sysselsättning i Nationella regionalfondsprogrammet. Programmet omfattar hela Sverige.
Det här informationsbladet ger en översikt över vilka insatser som kan stödjas inom programmet. Du får också kortfattat veta vem som kan söka stöd och hur det går till. Detaljerad information finns på tillvaxtverket.se

Nationella regionalfondsprogrammet
– en förlängning av Europa 2020-strategin
Det nationella regionalfondsprogrammet bygger på Europa 2020-strategin för
en smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Programmets syfte är att tillföra ett
mervärde till det regionala tillväxtarbetet, genom att komplettera de insatser
som genomförs i de åtta regionala strukturfondsprogrammen. Programmet ska
identifiera och möjliggöra synergieffekter mellan regional, nationell och europeisk politik.
Inom ramen för Nationella regionalfondsprogrammet ska också ett nationellt
kompetens- och metodstöd utvecklas, som ska bidra till ett ökat strategiskt
lärande.

Insatsområden med exempel på aktiviteter som kan få stöd
Ett projekt kan få stöd inom något av de tre insatsområdena nedan.
Du hittar fler exempel på aktiviteter i programdokumentet på Tillväxtverkets
webbplats. Sök på EU-program och Nationella regionalfondsprogrammet.

Insatsområde 1
Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Insatsområdet syftar till att etablera en multidisciplinär forskningsinfrastruktur,
som attraherar internationella forskare, företag och myndigheter. Insatsområdet
kommer huvudsakligen att inriktas på att stödja uppbyggnaden av European
Spallation Source (ESS) i Lund.
Insatsområdet syftar också till att stimulera gränsöverskridande samverkan,
både regionalt, transnationellt och mellan sektorer kring områden som utgör
svenska styrkeområden.

Exempel på aktiviteter som kan få stöd
• Bygga och etablera delar av ESS forskningsinfrastruktur.
• Stimulera regional och transnationell samverkan kring svenska
styrkeområden.
• Skapa samverkan mellan forsknings- och innovationsprojekt.
• Etablera öppna arenor där innovationsprocesser tillgängliggörs mellan
regioner.
• Utveckla internationell samverkan.
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Arbetsgången för en projektansökan, för detaljerad information se sid 4.

Insatsområde 2
Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Insatsområdet syftar till att främja tillkomsten av nya förvaltare inom venture
capital-segmentet i Sverige och att öka dynamiken och mångfalden på den privata venture capital-marknaden, genom att möjliggöra för venture capital-förvaltare att investera kapital i tidig fas. Hela insatsområdet kommer att satsas på
riskkapital i form av fond-i-fond. Den kommer att genomföras som ägarkapital i
en revolverande fond.

Exempel på aktiviteter som kan få stöd
• Etablera en holdingfond (projektet) som ges möjlighet att selektera och
investera i ett antal privat förvaltade venture capital-fonder. Nya förvaltarteam kommer på så sätt att utföra och förvalta investeringar i tillväxtföretag
och därmed bidra med kapital, såväl som med kompetens.

Insatsområde 3
Att stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer
Insatsområdet syftar till att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag. Insatsområdet kommer bland annat att genomföras i form
av en nationell insats, som syftar till att små och medelstora företag ska energieffektivisera sin verksamhet och därmed bli mer konkurrenskraftiga på marknaden.
Insatsområdet syftar också till att stödja kapitalförsörjning i företag vars
verksamhet bidrar i övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Exempel på aktiviteter som kan få stöd
• Stöd till företagsnätverk.
• Nätverk för innovations- och teknikupphandling.
• Energikartläggningscheckar.
• Investeringsstöd.
• En revolverande fond i form av ägarkapital som inriktas på investeringar
i bolag i tidig fas, med produkter och tjänster som kan bidra till minskad
klimatpåverkan.

Tillväxtverket
Swedish Agency for Economic
and Regional Growth
Tel 08-681 91 00
tillvaxtverket.se

Hur går det till att söka stöd?
Har du en projektidé som underlättar samverkan och skapar incitament
för att koppla samman insatser som görs på regional, nationell eller europeisk nivå?
Denna folder presenterar de tre insatsområden som ingår i Nationella
regionalfondsprogrammet. På tillvaxtverket.se hittar du vägledning för att
söka stöd, information om urvalskriterier, aktuella ansökningsomgångar,
blanketter med mera.

Ansökan sker via webbtjänsten Min ansökan, som du hittar via en länk på
tillvaxtverket.se. För att din ansökan ska godkännas ska den uppfylla flera
kriterier. Bland annat ska den innehålla en grundlig projektbeskrivning
med specificerade kostnader.

Vem kan söka stöd?
Den som söker stöd ska vara en juridisk person – privat eller offentligrättslig.
Universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter är exempel på offentligrättsliga juridiska personer.
Mer information och ansökan
Läs mer om de regionala
strukturfondsprogrammen
på tillvaxtverket.se
Vår adress är:
Tillväxtverket
Nationella regionalfondsprogrammet
(Västgötagatan 5)
Box 4044, 102 61 Stockholm
E-post:
nationella.regionalfondsprogrammet@tillvaxtverket.se

Aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar är exempel på privata
juridiska personer.
Enskilda individer kan inte söka stöd och det är inte möjligt att finansiera
investeringar i enskilda företag genom programmet.

Tillväxtverket
Tillväxtverket har i uppdrag att förvalta tio av programmen inom Europeiska regionala utvecklingsfonden i Sverige. Det innebär bland annat att
informera om programmen, bereda ansökningar och betala ut EU-medel.
Tillväxtverkets finns på nio orter i Sverige. Enheten som ansvarar för
Nationella regionalfondsprogrammet finns i Stockholm.
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Alla som söker stöd från det nationella regionalfondsprogrammet måste
ha nationell medfinansiering, eftersom programmet finansierar max 50
procent. Medfinansieringen kan vara både offentlig och privat.

