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Vill ni driva direkta eller indirekta insatser som bidrar till ökad energieﬀektivisering i små och medelstora företag? Innebär
det samverkan mellan olika delar av landet? Då kan er projektidé passa för den nu öppna utlysningen 2019:1 inom
Nationella regionalfondsprogrammet. Utlysningen riktar sig till insatser som stödjer övergången till en koldioxidsnål
ekonomi i alla sektorer, med prioriteringen att främja energieﬀektivisering.

Vem kan söka?
Huvudsaklig stödmottagare är en nationell aktör eller ﬂera aktörer i samverkan som kan erbjuda samma typ av stöd till
företag i alla delar av landet.
Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet. Det är inte heller möjligt för företag att söka för
eget intresse.

För vad kan jag söka?
Stöd kan sökas för genomförandeprojekt och förstudier samt Transnationell komponent. Er ansökan ska
vara inriktad mot följande insatsområde och möta nedan beskrivna krav:
Utlysning 2019:1 är öppen för insatser som stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer vilket
konkretiseras i:
Insatsområde 3, och investeringsprioritering 4b som har prioriteringen att främja energieﬀektivitet och användning av
förnybar energi i företag.
Det är viktigt att ert projekt erbjuder stöd till företag oavsett var i Sverige de verkar. Era insatser ska komplettera andra
satsningar inom de regionala strukturfondsprogrammen och bygga på beﬁntliga strukturer.
Vi ser positivt på projekt som också har/söker stöd från Energimyndigheten/Naturvårdsverket/Vinnova.
Läs mer insatsområdet, åtgärder, verktyg och stöd som är möjliga att söka i investeringsprioritering i
programdokumentet.
Målgrupp för insatserna
Målgruppen för programmet och insatserna är små och medelstora företag. Det är inte möjligt att använda medlen för
insatser mot primärproduktion (ﬁskeri och lantbruk).
Ni som stödmottagare ska ta hänsyn till EU:s regler om statligt stöd. EU:s regionala utvecklingsfond kan tillåta stöd inom

ramen för EU:s bestämmelser om stöd av mindre betydelse, så kallat försumbart stöd och det allmänna gruppundantaget
GBER. Läs en vägledning till EU:s statsstödsregler.
Notera att det inte är möjligt att ansöka om stöd till den del i programmet som är avsatt för processtöd och nationellt
kompetens- och metodstöd.
Insatser som bidrar till det särskilda målet
Ert projekt ska innehålla insatser och aktiviteter som bidrar till det särskilda målet:

Ökad energieﬀektivisering i små och medelstora företag.
Projektet ska också bidra till och delta i de aktiviteter som anordnas av det processtöd som erbjuds
inom ramen för projektet Klimatsynk.
Beskriv i er ansökan hur ni förväntar er att insatserna ska bidra till Slutlig energianvändning per
förädlingsvärde för små och medelstora industriföretag MWh per MSEK, som är den resultatindikator
som används för det särskilda målet.
För att förstå om er projektidé är i linje med programmets ambitioner, läs om vägledande principer för projekturval och
urvalskriterier i programdokumentet.

Övrigt
Jämställdhet är en central del av hållbar stadsutveckling. Läs intervjun Linda Gustafsson på Umeå kommun som är leadpartner för URBACT nätverket gendered landscape.
”Det ska bli mer fokus på främjande och mindre fokus på åtgärdande”, berättar Jonas Åberg på Halmstads kommun som
är med i ett europeiskt URBACT-nätverk där städer arbetar tillsammans för att utveckla framtidens utbildningar. Läs om
URBACT-nätverket On Board.

