
Prioritering: Definitioner: Vilken del av RUS* som 
prioriteringen kopplar till: 

Insats som tar tillvara 
digitaliseringens möjligheter 

Företag som inför nya eller ett större digitaliseringsarbete.  
Gäller EJ: Inköp av enstaka maskiner och dess mjukvara. 

Digitalisering och nya lösningar 
RUS delprioritering 1.2 
 

Investeringar i innovativa 
utvecklingsprojekt i tidiga skeden 

Utvecklingen befinner sig i en start-fas, där arbetet med nya innovativa produkter och 
tjänster nyligen påbörjats. Används främst inom innovationsstöden (Innovationscheck - 
Litet stöd som hjälper nytänkaren)  

Utveckling av innovationer RUS 
delprioritering 1.3 
 

Satsningar på innovativa produkter 
och tjänster som bedöms bli 
ekonomiskt lönsamma och bidra till 
sysselsättningstillfällen i länet 

Utveckling av nya innovativa produkter och tjänster som bedöms ha förutsättningar 
och/eller en tydlig potential att skapa positiva effekter (ekonomiskt, ekologist och socialt) i 
länet. Används främst inom innovationsstöden (Innovationsbidrag- Större stöd som hjälper 
till att utveckla nya produkter och tjänster) 

Investeringar i samband med start av 
nytt företag 

Företag som bedrivit verksamhet i högst två år.  
Undantag: Företag som är äldre än två år och med en verksamhet i liten omfattning vid 
sidan av en annan anställning satsar på att jobba heltid i företaget. Används främst till 
mikrostödet.  

Växande starkare företag och 
nya livskraftiga företag RUS 
delprioritering 2.2 

Investeringar som leder till positiva 
sysselsättningseffekter 

Investeringen ska leda till minst 1 ny heltidsanställd inom de 2 närmsta räkenskapsåren. 
Inom investeringsområde A (Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln och 

Åsele) kan en ny deltidsanställning, minst 50%, räcka för ett mikroföretag (max 9 anst) 
beroende på investeringens storlek.  

Investeringar som stärker företagets 
konkurrenskraft och samtidigt 
uppfyller någon av 
hållbarhetsprioriteringarna 13, 14 
och 15 

Företaget ska tydligt motivera hur investeringen stärker sin konkurrenskraft i form av 
produktion och marknad, men måste också samtidigt uppfylla någon av 
hållbarhetsprioriteringarna 13,14 och 15 längre ner.   

Investeringar inom turism- och 
besöksnäringen som stärker 
destinationsutvecklingen alternativt 
stärker samarbetet med närliggande 
företag, och/eller leder till 
säsongsförlängning 

Investeringen ska tydligt visa på samarbeten, samt mervärden för eget företag och/eller 
andra turismföretagare i destinationen eller närområdet.  
Gäller för företag med minst 1 heltidsanställd över året. 

https://www.regionvasterbotten.se/finansiering/regionala-foretagsstod/snabbguide/innovationscheck-hjalper-nytankaren
https://www.regionvasterbotten.se/finansiering/regionala-foretagsstod/snabbguide/innovationscheck-hjalper-nytankaren
https://regionvasterbotten.se/finansiering/regionala-foretagsstod/snabbguide/innovationsbidrag-hjalper-nytankaren
https://regionvasterbotten.se/finansiering/regionala-foretagsstod/snabbguide/innovationsbidrag-hjalper-nytankaren
https://regionvasterbotten.se/finansiering/regionala-foretagsstod/snabbguide/mikrostod-ar-din-hjalp-i-uppstarten


Prioritering: Definitioner: Vilken del av RUS* som 
prioriteringen kopplar till: 

Investering som sker i 
investeringsområde A 

Investeringar i område A (Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, 
Vindeln och Åsele) samt utpekade glesbygdsområden i investeringsområde B. (F.d Kalvträsk-, 
Fällfors- samt Jörn-församling, Nyåkersområdet och Holmön) 

Sammanhållen region, Växande 
starkare företag och nya 
livskraftiga företag RUS 
delprioritering 2.2 
 Företag med särskild betydelse för 

den regionala/lokala utvecklingen 
Denna prioritering kan användas i de fall företaget bedöms ha en särskild betydelse på den 
lokala/regionala nivån. Det kan tex handla om en stor arbetsgivare på ett mindre ställe. 

Investeringar som bedömer tillföra 
eller upprätthålla betydelsefull lokal 
service inom investeringsområde A   

Företag inom Investeringsområde A (Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, 
Vilhelmina, Vindeln och Åsele) som etablerar eller vidtar åtgärder för att behålla värdefulla lokala 
servicetjänster som inte redan finns inom orten eller kommunen. 

Sammanhållen region, 
Utveckla och förvalta naturarv 
och livsmiljöer med en aktiv 
fritid 4.2 
 

Företag som drivs av kvinnor 
och/eller personer som är födda 
utanför Norden som bott i Sverige 
tio år eller kortare tid 

Företaget ska ägas och aktivt drivas till minst 50% av respektive målgrupp.  Jämlik och jämställd 
inkludering, Växande starkare 
företag och nya livskraftiga 
företag RUS delprioritering 2.2 
 

13/Investeringar som stärker 
företagets arbete med jämställdhet 
och mångfald 

Specifika satsningar, med extern kompetens, för att utveckla företagets arbete med 
jämställdhet- och/eller mångfaldsfrågor.  
Alternativt att företaget genomför tydliga och specifika åtgärder från tidigare analyser.  

14/Investeringar som bidrar till att 
ställa om Västerbotten till en cirkulär 
plats (cirkulär ekonomi)  

Företaget måste visa på hur de bidrar till cirkulära ekonomin (kretsloppsekonomi).  
Investeringen ska bidra till att företaget arbetar med att återvinna så mycket som möjligt 
för att tära mindre på jordens resurser och minska avfallet. 

Föregångare i omställning, 
Hållbar konsumtion, inklusive 
energianvändning RUS 
delprioritering 4.4 
 15/Tillväxtskapande investeringar 

som tydligt bidrar till minskad 
miljöpåverkan 

Företaget måste visa på att investeringen både är tillväxtskapande och görs för att minska 
miljöpåverkan. Ett större miljöpåverkande arbete måste göras samtidigt. Det räcker inte att 
endast köpa in en ny maskin som drar mindre ström. 

Investeringar som uppfyller kraven 
för stödet "Kompetensförsörjning - 
personer födda utanför Norden” 
 

Förklaring kring stödet finns här: https://regionvasterbotten.se/finansiering/regionala-
foretagsstod/snabbguide/stod-till-rekrytering-av-personer-fodda-utanfor-norden  

Kompetensförsörjning i 
företag och verksamheter RUS 
delprioritering 6.3  
 

 

*RUS = Regionala UtvecklingsStrategin.  

https://regionvasterbotten.se/finansiering/regionala-foretagsstod/snabbguide/stod-till-rekrytering-av-personer-fodda-utanfor-norden
https://regionvasterbotten.se/finansiering/regionala-foretagsstod/snabbguide/stod-till-rekrytering-av-personer-fodda-utanfor-norden

