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Insats-
område

ÄrendeID 
ERUF Sökande Projektnamn Kort projektbeskrivning och motivering Läns-

överskridande

ERUF 
prioriterring 
SFP-ÖN

1 20201805 Piteå Science Park AB Bothnia Bioindustries Network, steg 2 Det övergripande målet med projektet är att gemensamt skapa de långsiktigt bästa
förutsättningarna i regionen för den biobaserade industrin, som leder till etablering av nya samt
vidarutveckling av företag med goda kommersiella möjligheter och därmed fler arbetstillfällen.
Projektmålet är att skapa fler och mer skogligt biobaserade material och produkter, för att
ytterligare bidra till den biobaserade ekonomin och att tydligare tagit steg mot
kommersialisering för något av de spår projektet ska jobba med.

BD 2 440 462

1 20201808 Luleå tekniska 
universitet

Wireless Innovation Arena Wireless Innovation Arena syftar till att skapa gynnsamma förutsättningar för små och
medelstora företag i Övre Norrland att tillsammans med akademi, institut, storföretag, offentlig
sektor och slutanvändare utveckla sin kompetens och därtill konkurrenskraftiga produkter och
tjänster inom området för trådlös kommunikation, specifikt 5G. En viktig del i projektet är den
5G-testmiljö, "5G Innovation Hub North", som avses byggas upp på LTUs campus i Luleå i
samverkan med Telia där SMF enkelt och med hög tillgänglighet kan utföra olika typer av tester
och experiment för att validera nya produkter och tjänster.

BD 5 215 256

1 20201811 Luleå tekniska 
universitet

RIT 2021 Projektets övergripande mål och vision är att stärka regionen som ledande rymdregion som kan
erbjuda en produktiv och attraktiv innovationsmiljö. Projektägaren vill skapa en långsiktig
hållbar tillväxt som lockar människor, investeringar och företag till regionen. Projektet ska arbeta med 
Innovationsprojekt för tillväxt där doktorander tillsammans med företag arbetar med företagens kunskaps- 
och utvecklingsbehov, Testbädd för rymd, Innovationsstöd för tillväxt i SME och etablering av ACS Norra 
nod.

BD 27 134 708

1 20201797 Piteå Science Park Go Cloud Projektets övergripande mål är att öka tillgängligheten till system och miljöer som främjar
innovationsarbete för entreprenörer med tjänsteinnovationer. Primärt riktar sig projektet till
kulturella och kreativa näringar men även övrig tjänstesektor berörs. Förväntade effekter på sikt är att ett 
utvecklat innovationsstöd som fler företag, även i glesbygdskommunerna, kan ta del av leder till fler 
livskraftiga företag och en ökad sysselsättning.

AC/BD 6 534 537

1 20201803 Umeå Kommunföretag 
AB

Innovationshubb för unga 
entreprenörer

Projektets syfte/övergripande mål är att stärka unga entreprenörers innovationsförmåga och
innovationssamverkan med företag i BIC-klustret och akademi. Projektets mål är att 
innovationsverksamheten ska öka och fler innovationer ska marknadsintroduceras av unga entreprenörer.

AC 6 659 387

1 20201783 Umeå Biotech 
Incubator

Life Science Motorn (v2.0) Projektets övergripande mål är att bidra till att ökad samverkan mellan akademi, landsting och
företag inom life science branschen i regionen. Projektmålet är att genom ökad samverkan bidra

AC 18 523 424

1 20201807 Luleå tekniska 
universitet

SIRT - Samverkans- struktur för 
Innovat- ion och Regional Till- växt

Projektets övergripande mål att regionens små och medelstora företag, företagskluster,
företagsfrämjande aktörer och kommunernas näringslivsenheter har tillgång till ett anpassat,
långsiktigt hållbart och personoberoende system för samverkan med Luleå tekniska universitet
och dess anställda med syfte att öka företagens innovationskraft.
Projektmålet är att öka forsknings- och innovationssamverkan mellan SMF i Norrbotten samt
Västerbotten och Luleå tekniska universitet.

AC/BD 7 312 230

IO 1  - Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 73 820 004
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2 20201796 Region Västerbotten Vägledanade principer Projektet syftar till att utveckla och lösa en kompetenslucka inom utvecklingen av e-tjänster utifrån 
konceptet tjänstedesign och leveransen av kvalitativa och efterfrågade e-tjänster till privatpersoner och 
företag, samt implementering av de Vägledande principerna. Målet är att deltagande kommuner utvecklar 
sina processer och verksamhetsutvecklar med utgångspunkt i de Vägledande principerna.

AC 2 388 426

IO 2 - Öka tillgång till, användningen av och kvalitén på informations- och kommunikationsteknik 2 388 426
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3 20201785 Region Västerbotten Ramprojekt för regionala företagsstöd 
i Västerbotten 2019

Projektmålet är att små och medelstora företag i Västerbotten genom ramprojektet kommer att
genomföra ökat antal tillväxtinriktade investeringar och innovationer.

AC 15 379 873

3 20201792 Gold of Lapland ek 
förening

EXPORTFOKUS Målsättningen med projektet är att öka beläggningen hos företag inom besöksnäringen genom ökad 
kunskap om export.

AC 1 950 000

3 20201793 IUC Norr AB VKV- Vilja Kunna Växa Det övergripande målet på lång sikt är att den ökade affärsmässiga förmåga som detta projekt
skapar - bidrar till tillväxt för industriella och industrinära SMF i Övre Norrland. Projektmålet är att ett 
betydande antal SMF signifikant ökar sin affärsmässiga förmåga och därmed sin tillväxtförmåga, dvs 
kunskaper som inte försvinner vid projektets slut. 

AC/BD 6 500 000

3 20201800 Investeringar I 
Norrbotten AB

Internationella investeringar och 
etableringar till Norrbotten

Projektets övergripande mål är att öka möjligheterna till fler internationella investeringar och
etableringar till Norrbotten. Detta mynnar ut i projektmålet att skapa fler internationellt
konkurrenskraftiga affärserbjudanden från Norrbotten till utländska investerare.

AC/BD 7 050 106

3 20201791 Region Västerbotten Krenova – Arctic Design of Sweden Projektets verksamhet och aktiviteter riktar sig till företag inom KKN i Norrbottens och Västerbottens län 
som vill exponera samt exportera sina produkter till nya internationella marknader. Projektets övergripande 
mål är att öka tillväxten inom KKN-företagen i regionen och stärka deras internationella konkurrenskraft. 
Detta ska åstadkommas via projektet framförallt genom att tillhandahålla ett praktiskt stöd för att nå ut till 
de internationella marknaderna men också genom att konkretisera en plattform/stödfunktion och etablera 
ett gemensamt varumärke för KKN i regionen.

AC/BD 5 393 013

IO 3 - Öka konkurrenskraften för små och medelstora företag 36 272 992
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4 20201777 Energikontor Norr AB Behovsdriven innovationsplattform Förstudien ska undersöka intresset hos företag och offentliga organisationer i Norrbotten att använda en 
behovsdriven innovationsplattform för att lösa utmaningar inom energi- och klimatområdet. Vidare ska den 
kartlägga behov, önskemål och drivkrafter genom dialog med potentiella behovsställare, SMF och 
offentliga organisationer. Benchmarking och erfarenhetsutbyte ska också ske med motsvarande 
plattformar i andra länder och regioner.

BD 400 000

4 20201778 Energikontor Norr AB Konkurrenskraft 2030 – 
Affärsstrategisk dialog för ökad 
energieffektivitet i mindre SMF

Det är ett samverkansprojekt som ska stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Detta
genom att utveckla kompetens och arbetssätt om hållbar utveckling hos mindre SMF samt genom att 
stödja, utveckla och stärka konkurrenskraften hos mindre SMF genom att deras energianvändning och 
klimatpåverkan minskar. Projektet räknar att minska energiförbrukningen med 500 MWh hos medverkande 
företag under projekttiden. Projektets mål är en utvecklad och verifierad metodik för affärsstrategisk dialog 
där hållbarhetär i fokus samt åtgärdsförslag och åtgärder för minskad energianvändning och 
klimatpåverkan hos SMF.

AC/BD 5 830 000

4 20201795 Region Västerbotten HAR (Hållbara arbets- och 
tjänsteresor)

Syftet är att vid större arbetsplatser i olika delar av Västerbotten genomföra skräddarsydda och
effektiva aktiviteter, för ätt öka den andel tjänsteärenden, samverkan och arbetsresor söm sker
med muskelkraft, kollektivtrafik, delat fordon eller digitalt, och för ätt öka den andel arbete söm
sker med distansnärvaro där så möjligt. Detta görs för övergripände mäl kring klimat, luft, 
kompetensförsörjning, städsmiljö ,kostnader, folkhälsa, jämställdhet och verksamheters utveckling.

AC 7 993 447

IO 4 - Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer 14 223 447
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5 20201798 Piteå Hamn AB Utveckling Piteå Port & Hub etapp 3 Projekts målbeskrivningar är indelade i två nivåer. Det övergripande och långsiktiga målet med
projektet är att stärka konkurrenskraften hos i företag i regionen och bidra till förbättrad miljö genom att en 
ökad andel av näringslivets transporter sker med sjöfart. Projektmålet är att bidra till ett ökat utbud av 
effektiva miljövänliga logistiklösningar till nytta för regionens näringsliv. Dessa mål ska uppnås genom en 
investering i 55 000 kvm logistikytor i anslutning till den nya kajen och infartsvägen till den nya hamndelen 
vid Haraholmens logistikcentrum i Piteå.

BD 35 000 000

5 20201790 Luleå kommun Kombiterminal Tuvåkra/Gammelstad Projektet är ett samverkansprojekt mellan Luleå kommun och Trafikverket. Projektet ska utveckla 
järnvägsanläggningen inne på Gammelstads kombiterminals område. Målet är att bygga ett nytt spår med 
tillhörande växlar för att möjliggöra att fler transporter kan ske på järnväg. Projektet ska bidra till 
volymökningen som är positiv ur ett miljöperspektiv och samtidigt öka möjligheter för företag som finns 
relativt långt från de stora marknaderna att vara mera konkurrenskraftiga.

BD 14 397 472

5 20201812 Lycksele kommun Förstudie: Elektrifiering av Tvärbanan 
Hällnäs – Lycksele…

Förstudien ska studera och planera för hur elektrifiering av Tvärbanan kan lösas med en kombination av 
regional, nationell och EU-finansiering. Förstudien kommer också att förbättra befintliga underlag inför den 
kommande nationella och regionala infrastrukturplaneringen för nästa planperiod, vad gäller förbättringar 
av Tvärbanan.

AC 400 000

5 20201816 Umeå Hamn AB Midway Alignment Insatserna inom projektet syftar till att öka kapaciteten för sjötrafik samt öka möjligheterna till smidiga och 
kostnadseffektiva övergångar mellan de olika transportslagen sjö-järnväg-väg. Den nya landinfrastrukturen 
som projektet ska resultera i kommer tillsammans med den nya färjan att knyta ihop E12-stråket och 
utgöra grunden för en uppgraderad och hållbar transportlänk. Detta bedöms bland annat att bidra till 
ändrade transportmönster i området, ökning av resande och godstransporter, ett mer miljöanpassat 
transportalternativ, näringslivets tillväxt och utökat kulturellt och socialt utbyte i regionen.

AC 40 000 000   

IO 5 - Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur 89 797 472   
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