
Regionalfonden, prioritering, 2015-06-24
Insatsområde 1: Forskning, teknisk utveckling och innovation

Sökande Projektnamn Sammanfattande beskrivning ERUF

Luleå tekniska 

universitet

Inkluderande tillväxt i 

skogssektorn genom innovativ 

samverkan. Ärende ID 20200322

Projektet ska fördjupa och expandera de befintliga samarbetena för jämställdhet och 

jämlikhet i skogssektorn. Målet är att skapa inkluderande tillväxt i Norrbottens och 

Västerbottens skogssektor genom innovativ samverkan mellan näringsliv, myndigheter 

och akademi. Projektet är väl förankrat och genomarbetat och har en tydlig koppling till 

andra pågående satsningar, bl a Skogsriket. 1 788 190

Piteå Science Park AB

Bothnia Bioindustries Network -

Regionalt kluster kring 

bioekonomin,.Ärende ID 

20200184

Projektet ska förbättra regionens möjligheter att medverka till övergången till en 

biobaserad ekonomi genom att skapa ett kluster där regionens aktörer kan samverka i 

syfte att skapa förutsättningar för innovationer. Projektet är en fortsättning på ett 

tidigare regionalt projekt. 1 977 124 

Luleå tekniska 

universitet

Datacenter: Branschutveckling 

genom forskning, utveckling, 

innovation,fas 1. ÄrendeID 

20200369

Syftet med projektet är att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation inom 

datacenter. Handlar om innovativ utveckling av SME- tjänster för datacenter samt att 

stärka datacentermiljön och den samlande kompetensen inom datacenter i Norrbotten 

och Västerbotten. 9 570 249 

Umeå Universitet  + Project. Ärende ID 20200340

Länsöverskridande samverkansprojekt som syftar till att stärka FoU- samverkan mellan 

basindustri, kreativa näringar, universitet och forskningsinstitut i Sliperiet vid Umeå 

Universitet. Målet är att skapa nya produkt,- process- och tjänsteinnovationer inom 

digital och additiv tillverkning. 17 652 072 

Luleå tekniska 

universitet

RIT - Rymd för innovation och 

tillväxt. Ärende ID 20200365

Projektet ska hitta innovativa lösningar på rymdindustrins utmaningar för att 

säkerställa teknikutveckling i rymdbranschens absoluta framkant. Detta kommer att ske 

genom att etablera en centrumbildning i rymdteknik i Kiruna, genomföra gemensamma 

innovationsprojekt mellan rymdindustrin och akademin samt att initiera ett 

innovationsstödsystem kring rymdbranschen. Väl genomarbetat projekt som 

överensstämmer med länets prioriteringar och ytterligare stärker rymdindustrin. 18 225 334 
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Luleå tekniska 

universitet

Sense Smart Region. Ärende ID 

20200357

Målet för projektet är att skapa en arkitektur för att kombinera verklig och virtuell 

information på ett sätt som ökar värdet av upplevelser, tjänster och produkter. 8 900 000 

Piteå Science Park AB

Konceptfabriken. Ärende ID 

20200057

Förstudie vars styrka är skärningspunkter mellan de tre näringarna Kulturella och 

kreativa näringar, Informations- och kommunikationsteknik samt Energi- och 

miljöteknik. Projektet skapar förutsättningar för ett genomförandeprojekt med stor 

innovationshöjd och god integrering av näringslivets behov, mångfald, jämställdhet och 

miljönytta. 395 368 

Skogstekniska 

Klustret Ekonomisk 

Förening

SMART INNOVATION - 

Samverkan för fler innovationer 

ökar svensk tillväxt.Ärende ID 

20200268

Samverkansprojekt mellan Skogstekniska klustret och SLU. Projektet syftar till att 

förstärka och öka samverkan mellan företag och akademi genom testbäddar.  6 205 956 

Insatsområde 1 64 714 293 
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Insatsområde 3: Små och medelstora företags konkurrenskraft

Sökande Projektnamn Sammanfattande beskrivning ERUF

Swedish Lapland 

Visitors Board 

Ekonomisk Förening

Destination Capacity Building in 

Swedish Lapland. Ärende ID 

20200182

Syftet med projektet är att stärka kapaciteten hos små och medelstora företag inom 

besöksnäringen i regionen med fokus destinationsutveckling, affärs- och 

produktutveckling och marknadsutveckling utifrån företagens behov kopplat till 

kartlagda tillväxtambitioner och behov av stöd. 76 119 244

Partner Invest Övre 

Norrland AB

Partner Invest i Norr Fond II. 

Ärende ID 20200066

Riskkapitalbolag som arbetar med att tillföra ägarkapital till bolag i Norrbotten och 

Västerbotten. Genom ökat ägarkapital underlättas möjligheten att få krediter i bolag 

med igångvarande verksamhet samt möjliggör tillväxt i företagen. 80 000 000

ALMI Företagspartner 

Nord TRIUMF. Ärende ID 20200156

Små och medelstora företag ska öka konkurrenskraften med ökad omsättning och fler 

anställda genom att delta i tillväxtrådgivningsprogram, erfarenhetsutbyten med andra 

företag, få ökad kunskap i verktyg som leder till tillväxt, kunskaper i hållbart 

företagande och digitalt ledarskap i seminarieform. Projektet genomförs i samarbete 

med Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. 17 999 996

Piteå kommun

Smart och hållbar tillväxt för 

nystartade och befintliga företag 

i regionen. Ärende ID 20200237

Ett länsöverskridande projekt med kommunerna i Skellefteå, Piteå och Älvsbyn som 

syftar till att fler startar företag, befintliga företag växer och andelen företag som drivs 

av kvinnor ökar.  Genom att bland annat erbjuda innovationsrådgivning,  

mentorskapsprogram, workshops, temaseminarier och utveckla det entreprenöriella 

lärandet och den sociala ekonomin,ska projektet bidra till ett stärkt näringsliv med fler 

arbetstillfällen. 12 800 000
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Länsstyrelsen i 

Norrbottens län

Ramprojekt för regionala 

företagsstöd i Norrbotten 2015-

2016. Ärende ID 20200051

Projektet ska bidra till att främja en hållbar regional tillväxt och ökad konkurrenskraft 

hos företag. Stöden ska bidra till en diversifiering av länets näringslivsstruktur, regional 

samverkan mellan företag samt öka länets attraktivitet. Målet med stöden är att 

möjliggöra och påskynda investeringar som bidrar till att omsättning och lönsamhet 

ökar i befintliga företag, att nya företag etableras, att sysselsättningen ökar, att 

marknadsmässiga nya och vidareutvecklade/innovativa produkter tas fram. 50 950 000

Länsstyrelsen i 

Västerbottens län

Ramprojekt för regionala 

företagsstöd i Västerbotten 

2015-2017. Ärende ID 20200054

Målet är att skapa långsiktig tillväxt och främja sysselsättning bland företag i 

Västerbotten genom riktade insatser i form av regionala företagsstöd till enskilda 

företag och företag i samverkan. 50 950 000 

Expandum AB

North Business Arena, NBA. 

Ärende ID 20200338

8 inlandskommuner ska utveckla en samverkansmodell för att erbjuda befintliga och 

blivande företag i området anpassade affärsutvecklingsinsatser i syfte att stärka 

näringlivets konkurrenskraft och tillväxt. Fler företag ska startas upp, sysselsättning och 

omsättning ska öka och företagandet ska bli jämnare könsfördelat. 14 848 232 

Visit Hemavan 

Tärnaby AB

INTILL Innovativ turism i 

Lappland. Ärende ID 20200276

Samverkansprojekt med målet att de tre destinationerna Hemavan Tärnaby, Gold of 

Lapland och South Lapland ska vara tre

ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara turistdestinationer som drivs av näringslivet, 

som har ett högre antal besökare och större ande internationella besökare. 22 811 499 

Luleå Näringsliv AB

Creative Nodes - fusion. Ärende 

ID 20200335

Projektet ska fullfölja arbetet med Bergströmska gården som en mötesplats för KKN-

näringarna. Projektet består av tre faser: Inspire, Fuse och Create som innehåller 

aktivitererna : mötesplats, kompetensutveckling, internationaliserng och nätverk, labb 

med gamification som dragare samt mäklarfunktion.Viktigt projekt inom KKN-

näringarna som också ska sammanföra KKN med andra näringar exempelvis IKT. 3 700 000 

Umeå Biotech 

Incubator AB

Hållbar inkubation och 

acceleration av Life science idéer 

(HIBA). Ärende ID 20200223

Målet för projektet är att ta tillvara den potential som finns inom den medicinska, 

biologiska och biokemiska forksningen på ett effektivare sätt så att forskningen även 

mynnar ut i växande företag. 18 136 224 
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IUC Norrbotten

MångVäx - Jämställd och jämlik 

konkurrenskraft i SM 

industriföretag. Ärende ID 

20200178

Genomförandeprojekt vars mål är att gå från ord till handling när det gäller 

jämställdhet och jämlikhet vid genomförandet av affärer och rekryteringar i små och 

medelstora företag. Projektet skapar förutsättningar för en långsiktig och hållbar tillväxt 

i företag genom att jämställdhet vävs in i företagens affärsstrategi och kommunikation. 

Samverkansparter är LTU och Plan sju Kommunikation. 2 008 400 

Storumans 

Kommunföretag AB

Möjligheternas Region. Ärende 

ID 20200284

Samverkansprojekt (Norsjö, Malå, Storuman, Sorsele, Dorotea, Vilhelmina, Åsele och 

Lycksele) som syftar till att få fler nya företag, produkter och tjänster och växande 

företag inom kommunerna. 15 081 995 

IUC Norrbotten

Pegin XL - Affärsutveckling för 

expansion i industrinära SMF. 

Ärende ID 20200173

Tillsammans med Business Sweden erbjuder projektet befintliga små och medelstora 

industriföretag behovsstyrda utvecklingsinsatser för en ökad internationalisering och 

export. Fler företag ska göra strukturerade exportaffärer och projektet ska resultera i  

en etablerad modell för expansion med ett permanent exportkontor. 7 200 000 

Uminova Innovation 

AB

Uminova Innovations 

Tillväxtinkubator. Ärende ID 

20200185

Projektet ska bidra till att skapa fler hållbara tillväxtföretag.

Företag och affärsidéer som deltar i projektet ska ha stärkt sin förmåga och fått ökade 

möjlgiheter att attrahera kapital och relevant kompetens. De företag och affärsidéer 

som deltar i projektet ska ha ökat sin kompetens och vilja att sälja och nå rätt kunder 

med rätt erbjudande. Företag som deltar i projektet ska vara förberedda för att göra 

internationella affärer. Projektet ska skapa en mötesplats för innovation och samverkan 

. Bolag som startas inom ramen för projektet ska ha insikt i vad det innbär och hur de 10 040 000 

Uminova Innovation 

AB

Infotech Umeå "Growth". 

Ärende ID 20200360

Projektet ska få fler startup- och befintliga bolag i regionen att växa och nå en global 

marknad som positionera regionens företag som starka inom IKT och därigenom öka 

företagens affärsmöjligheter. Kännedom om regionen som en stark IKT-region ska ha 

ökat. Företagens tillgång till kompetens och kapital från investerare/riskkapital och 

tillgång till anpassat affärsstöd för att växa och nå en global marknad ska ha stärkts. 8 290 000 

Uminova Innovation 

AB

Biotech Umeå - ett life 

sciencekluster för tillväxt i norra 

Sverige. Ärende ID 20200243

Projektet ska genom marknadskommunikation stimulera till utveckling och tillväxt i 

tillkommande och befintliga företag inom life science.

Projektet ska erbjudanda affärs- och företagsutvecklingsstöd för potentiella nya 

affärsidéer samt riktade affärsutvecklingsinsatser arbete med regionens potentiella 

tillväxtföretag inom life science. 7 268 617 
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Regionförbundet 

Västerbottens län

Invest in Västerbotten (IVB). 

Ärende ID 20200200

SME i Västerbotten hittar internationella samarbetspartners och investerare och ökar 

tillväxt och sysselsättning. 6 498 053 

Uminova Expression 

AB

Testplattform X. Ärende ID 

20200269

Syftet är att utveckla företagsinkubatorn Uminova eXpression till en test- och 

utvecklingsplattform för studenter, forskare och entreprenörer i hela regionen. Målet 

är att generera fler företag inom kreativa och kulturella näringar (KKN), samt att öka 

lönsamheten i befintliga företag. 6 284 640 

Umeå 

Kommunföretag AB

BIC Factory - Unga 

entreprenörer gör digitala 

affärer. Ärende ID 20200262

Projektet ska arbeta med att stärka utvecklingsmöjligheterna hos unga entreprenörer 

att nå en global marknad och därmed sälja digitalt i en internationell miljö. 5 500 316 

Regionförbundet 

Västerbottens län Krenova III. Ärende ID 20200290

Projektet syftar till att genom inkubatorverksamhet förbättra förutsättningarna att 

starta och driva företag inom de kreativa och kulturella näringarna. Bygger vidare på 

Krenova II. 4 670 000 

Regionförbundet 

Västerbottens län

AC Hållbar export. Ärende ID 

20200180

Målet med projektet är att Västerbottens turistföretag och destinationer har 

föredömlig samverkan och anses hållbart exportmogna enligt nationell bedömning, 

med ett högre antal besökare totalt sett och med större andel internationella besökare. 4 000 000 

Umeå Kommun

Effekt - utveckling av 

besöksnäringen i Umeåregionen. 

Ärende ID 20200257

Projektet ska stärka små och medelstora företag inom besöksnäringen i Umeåregionen. 

Projektet är fokuserat på tre områden; destinationsutveckling med hållbarhet i fokus, 

samverkan mellan turistiska företag och marknasetablering och markandsföring för 

markandsnärvaro 3 766 698 

Coompanion 

Västerbottens län 

Ekonomisk Förening

Samordning av 

företagsfrämjande aktörer i 

Västerbotten. Ärende ID 

20200197

Förstudien ska undersöka förutsättningarna för att samordna företagsfrämjande 

aktörer i Västerbottens län. Hur kan  resurser och nätverk samordnas för att skapa en 

mer resurseffektiv och kvalitativ verksamhet för idé- och företagsfrämjande. 395 000 

Insatsområde 3 429 318 914 
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Insatsområde 4 Övergång till koldioxidsnål ekomomi

Sökande Projektnamn Sammanfattande beskrivning ERUF

Norrbottens 

Energikontor AB

FÖRSTUDIEPROJEKT LEK3. 

Ärende ID 20200321

Länsövergripande förtudie som syftar till att ta fram en projektansökan till ett 

efterföljande genomförandeprojekt. Övergripande mål med genomförandeprojektet är 

att bidra till en hållbar energianvändning inom fastighetssektorn i Norrbotten och 

Västerbotten. 354 906 

Biofuel Region Bfr AB

Förstudie - Laddinfrastruktur i 

glesbygd (Övre Norrland inkl 

tätorter i kustkommunerna). 

Ärende ID 20200181

Länsövergripande förstudie med målet att ta fram en ansökan till ett 

genomförandeprojekt.. Det övergripapande målet att skapa en infrastruktur av 

laddstationer för elfordon i Norrbotten och Västerbotten, och därigenom bidra till att 

minska koldioxidutsläppen från transporter samt att öka andelen förnybar energi i 

transportarbetet. 200 000 

Instatsområde 4 554 906 
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Insatsområde 6: Hållbara transporter

Sökande Projektnamn Sammanfattande beskrivning ERUF

Umeå kommun

Hillskär  -infrastruktur för 

effektiv samordning av 

transportslag vid Kvarken ports. 

Ärende ID 20200248

Regionalt projekt som har som mål att skapa förutsättningar för effektivare och 

miljövänligare godstransporter med bättre logistik. 36 984 060 

Insatsområde 6 36 984 060 

Totalt Övre Norrland 531 572 173 
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