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Insatsområde 1: Forskning, teknisk utveckling och innovation

1 20201434 Luleå tekniska universitet Social development through Secure IoT and Open DATA (SSiO)

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Luleå tekniska universitet, BI Nordic AB, 

Ductus Development AB, Sokigo AB samt CGI Sverige AB. Projektets målsättning 

är att ta fram en fungerande plattform för etablering av tjänster inom offentlig 

sektor (såsom skapandet av smarta städer/regioner) som klarar att hantera olika 

tematiska områden. I tillägget vill projektet bidra till att skapa ett ekosystem som 

gör att de går från pilotfasen och komma närmare daglig tillämpning i samhället. 

De vill arbeta vidare med Ett virtuellt ”samhällets kontrollrum” för att kunna 

konfigurera och kombinera IoT-arkitekturer från verksamhetsmålen i kommuner 

och regioner med tillhörande nya funktioner. 

Strukturfondspartnerskapets beslut: Bifall

Projektet ligger i linje med Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder för 

regionala utvecklings fonden och harmoniserar även med andra regionala 

utvecklingsstrategier

3 814 589 kr

1 20201600 Uminova Innovation AB

Innovationskraft- samarbete mellan startups, forskning och 

näringsliv

Tilläggsansökan Innovationskraft- samarbete mellan startups, forskning och 

näringsliv söks av Uminova Innovation AB. Projektets övergripande mål är att driva 

innovationskraft och förnyelse i nya och befintliga bolag och därmed bidra till att 

bygga ett starkare, framtidsorienterat näringsliv som är inkluderande och attraherar 

kompetens, investeringar och etableringar till vår region så att regionen kan bli en 

utvecklingshubb andra pratar om.

Projektmålet är ökad samverkan, konkreta piloter, mellan befintligt näringsliv, 

forskare och nya affärsidéer/startups, och mellan olika branscher och 

kompetensområden och att vidareutveckla affärsstödet till startups för att utveckla 

nya innovationer och fler affärer.                                                                  

Strukturfondspartnerskapets beslut: Bifall

Projektet ligger i linje med Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder för den 

regionala utvecklingsfonden och harmoniserar även med andra regionala 

utvecklingsstrategier.

3 500 000 kr

Strukturfondspartnerskapet Övre Norrlands prioritering av utlysningarna 2021:3 och 2021:3 Bredband, 6 april 2022
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1 20201783 Umeå Biotech Incubator AB Life Science Motorn (v2)

Tilläggsansökan Life science motorn (v2.0) söks av Umeå Biotech Incubator AB. 

Målet för pågående projekt är att öka innovationssamverkan mellan anställda vid 

akademin, regionen och näringslivet för att skapa fler innovativa produkter som 

skapar tillväxt i regionens SMF företag. Det pågående projektet har varit 

framgångsrikt och uppnått flera uppsatta indikatormål. Genom tilläggsansökan 

siktar projektet därför högre för att nå längre. Detta innebär en uppdatering av 

projektets mål, delmål och indikatorer samt införandet av nya delmål och 

aktiviteter. I tilläggsansökan ingår insatser för att vidareutveckla samordning av 

akademin, industrin, tjänsteföretagen samt regionens hälso- och sjukvård. Vidare 

ingår insatser för att identifiera hur innovationssystemet ska ta emot nya typer av 

affärsidéer inom Life Science kopplade till AI och Big Data. Projektet ska också 

identifiera vilka förutsättningar som krävs för att FoU ska öka inom befintlig Life 

Science industri och vad som krävs för att affärsidéer ska spinna ut från befintlig 

industri. En förstudie inom ramen för projektet ska kartlägga vilka insatser som 

krävs för att öka antalet affärsidéer från hälso- och sjukvården. I tilläggsansökan 

ingår även insatser kopplade till externa tillväxthinder såsom talangattraktion och 

tillgång till Life science lokaler.  

Strukturfondspartnerskapets beslut: Bifall

Projektet ligger i linje med Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder för 

reionala utvecklings fonden och harmoniserar även med andra regionala 

utvecklingsstrategier.

9 584 986 kr

1 20201807 Luleå tekniska universitet Samverkansstruktur för Innovaton och Regional Tillväxt (SIRT)

Projektets övergripande mål är 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. Projektet har även 

sex delmål som är kopplade till respektive arbetspaket (WP) som var och en bidrar 

till de övergripande målen. Ett av huvudsyftena med projektet är att bygga upp ett 

personoberoende forsknings- och innovations-samverkanssystem mellan Luleå 

tekniska universitet och det omgivande samhället med särskilt fokus på 

näringslivet i Norrbotten och Västerbotten. Detta system ska bestå av dels en 

digital plattform och dels en fysisk plattform där människor träffas i olika former av 

mötesplatser och events.

Tilläggsansökan omfattar vidareutveckling av det som etablerats och initierats i det 

pågående projektet. Ökad forsknings- och innovationssamverkan mellan akademi, 

näringsliv och myndigheter. Tilläggsansökan omfattar samma projektmål samma 

det pågående projektet.  I tillägget kommer man att i större utsträckning jobba 

tillsammans med näringslivsfrämjare, företagsfrämjande aktörer och kommuners 

näringslivsenheter i regionen inom WP5.

Strukturfondspartnerskapets beslut: Bifall

Projektet ligger i linje med Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder för 

regionala utvecklings fonden och harmoniserar även med andra regionala 

utvecklingsstrategier

3 713 676 kr
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1 20201808 Luleå tekniska universitet Wireless Innovation Arena (WIA)

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. I och med tilläggsansökan kommer projektet förlängas till 2023-10-31 

samt utöka sin budget i huvudsak för att göra mer av projektets befintliga 

aktiviteter.  En viktig del i projektet är den 5G-testmiljö, "5G Innovation Hub North" 

som byggts 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. I och med tilläggsansökan kommer en 

uppgradering av testbädden ske för att ge ny funktionalitet i syfte att följa med i den 

snabba teknikutvecklingen av 5G och upptakten mot 6G. 

Strukturfondspartnerskapets beslut: Bifall

Projektet ligger i linje med Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder för 

regionala utvecklings fonden och harmoniserar även med andra regionala 

utvecklingsstrategier 1 932 847 kr

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. Projektet 

ska arbeta med innovationsprojekt för tillväxt där doktorander och post-docs 

tillsammans med företag arbetar med företagens kunskaps- och utvecklingsbehov, 

testbädd för rymd samt innovationsstöd och kluster för tillväxt.  I och med tillägget 

kommer projektet i huvudsak genomföra mer av tidigare beviljade aktiviteter. En 

stor del av utökningen avser ytterligare tillkommande forsknings- och 

utvecklingsprojekt som utförs av doktorander och post docs i samarbete med 

företag.

Strukturfondspartnerskapets beslut: Bifall

Projektet ligger i linje med Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder för 

regionala utvecklings fonden och harmoniserar även med andra regionala 

utvecklingsstrategier

14 530 879 kr

1 20202342 Skogstekniska klustret Företagsdriven Skogsinnovation

Skogstekniska klustret Ekonomisk förening anger att med halvtidsutvärderingen 

som underlag har tre områden identifierat där projektet skulle kunna utöka sin 

verksamhet för att nå bättre resultat och skapa mervärde för regionen.

Område 1. Jämställdhet och jämställdhetsintegrering

Område 2. Regionala innovationspartnerskapet och det globala navet

Område 3. Testbäddar och innovationsprocessen                                                                 

Strukturfondspartnerskapets beslut: Bifall- under förutsättning att det finns 

återförda medel. Beslut senast juni 2022. 

Projektet ligger i linje med Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder för den 

regionala utvecklingsfonden och harmoniserar även med andra regionala 

utvecklingsstrategier. Andra projekt prioriteras högre och projektet ryms inte inom 

budgeten för insatsområdet.

1 501 108 kr

*Prioriteras om det 

finns återförda medel

1 Summa IO1: Forskning, teknisk utveckling och innovation 38 578 085 kr

Insatsområde 2: Informations- och kommunikationsteknik (IKT) 
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2 20355287 Region Västerbotten Bredband Västerbotten 2023

Projektet Bredband Västerbotten 2023 söks av Region Västerbotten. Projektets 

övergripande mål är att öka företagens förutsättningar för tillväxt och 

konkurrenskraft genom utbyggnad av ortssammanbindande nät för nedan angivna 

sträckor: 

Busjön-Arvträsk-Arvån-Södervik, Lövånger-Munkviken, Bergliden-Finnfors, Hössjö-

Nyland�Hörnefors, Kroksjö-Gravmark samt Vilhelmina tätort-NärstansRegion     

Strukturfondspartnerskapets beslut: Beslut delegeras till 

strukturfondspartnerskapets presidium

Projektet ligger i linje med Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder för 

reionala utvecklings fonden och harmoniserar även med andra regionala 

utvecklingsstrategier.

6 500 000 kr

2 20355308 Arvidsjaurs kommun Arvidsjaur - Forsheden

Syftet med projektet är att bygga ortssammanbindande nät i Arvidsjaurs kommun 

där marknadsmässiga förutsättningar för bredbandsinfrastruktur saknas. Projektet 

avser att erbjuda företag samt alla boende utanför tätorten i Arvidsjaurs kommun 

en bredbandsanslutning med hög kvalitet och prestanda.   

Strukturfondspartnerskapets beslut: Beslut delegeras till 

strukturfondspartnerskapets presidium

Projektet ligger i linje med Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder för 

reionala utvecklings fonden och harmoniserar även med andra regionala 

utvecklingsstrategier.

320 000 kr

2 20355310 Arvidsjaurs kommun Arvidsjaur - Fristad

Syftet med projektet är att bygga ortssammanbindande nät i Arvidsjaurs kommun 

där marknadsmässiga förutsättningar för bredbandsinfrastruktur saknas. Projektet 

avser att erbjuda företag samt alla boende utanför tätorten i Arvidsjaurs kommun 

en bredbandsanslutning med hög kvalitet och prestanda.   

Strukturfondspartnerskapets beslut: Beslut delegeras till 

strukturfondspartnerskapets presidium

Projektet ligger i linje med Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder för 

reionala utvecklings fonden och harmoniserar även med andra regionala 

utvecklingsstrategier.

160 000 kr

2 20355311 Arvidsjaurs kommun Arvidsjaur - Tjappsåive

Syftet med projektet är att bygga ortssammanbindande nät i Arvidsjaurs kommun 

där marknadsmässiga förutsättningar för bredbandsinfrastruktur saknas. Projektet 

avser att erbjuda företag samt alla boende utanför tätorten i Arvidsjaurs kommun 

en bredbandsanslutning med hög kvalitet och prestanda.   

130 000 kr

2 20355313 Arvidsjaurs kommun Arvidsjaur - Auktsjaur

Syftet med projektet är att bygga ortssammanbindande nät i Arvidsjaurs kommun 

där marknadsmässiga förutsättningar för bredbandsinfrastruktur saknas. Projektet 

avser att erbjuda företag samt alla boende utanför tätorten i Arvidsjaurs kommun 

en bredbandsanslutning med hög kvalitet och prestanda.   

Strukturfondspartnerskapets beslut: Beslut delegeras till 

strukturfondspartnerskapets presidium

Projektet ligger i linje med Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder för 

reionala utvecklings fonden och harmoniserar även med andra regionala 

utvecklingsstrategier.

225 000 kr

2 Summa IO2: Informations- och kommunikationsteknik (IKT) 7 335 000 kr
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Insatsområde 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

3 20354267 Region Västerbotten The North Sweden Green Deal

Projektet North Sweden Green Deal söks av Region Västerbotten i syfte att  

tillsammans med Region Norrbotten samt kommunerna Skellefteå, Boden, Piteå, 

Luleå och Gällivare bemöta och leda den hållbara samhällsomvandlingen som de 

nya investeringarna i länen gett upphov till. Detta genom att identifiera gemensam 

färdriktning för hållbar samhällsomvandlingen samt bygga kapacitet för att hantera 

den omvandlingen. Därigenom sker mobilisering lokalt och regionalt för att fånga 

upp möjligheterna med de pågående och kommande investeringarna.   

Strukturfondspartnerskapets beslut: Bifall

Projektet ligger i linje med Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder för 

reionala utvecklings fonden och harmoniserar även med andra regionala 

utvecklingsstrategier.

56 250 000 kr

3 20203232 Region Västerbotten Ramprojekt för regionala företagsstöd i Västerbotten 2020-2022

Tilläggsansökan Ramprojekt för regionala företagsstöd i Västerbotten 2020-2022 

söks av Region Västerbotten. Projektmålet är att ge små- och medelstora företag i 

Västerbotten incitament att genom ramprojektet genomföra ett stort antal 

tillväxtinriktade investeringar och innovationer. 

Projektets genomförande sker via de företag som beviljas investerings- och 

innovationsfinansiering.  

Strukturfondspartnerskapets beslut: Bifall

Projektet ligger i linje med Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder för 

reionala utvecklings fonden och harmoniserar även med andra regionala 

utvecklingsstrategier.

16 000 000 kr

3 Summa IO3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft 72 250 000 kr

4 20353467

Industriellt Utvecklingscentrum 

Norr AB CEERUS

Projekt CEERUS söks av Industriellt Utvecklingscentrum Norr AB med 

Energikontor norr som samverkanspart för att reducera energianvändning vid 

Norrbotten och Västerbottens SMF. Huvudsakliga aktiviteterna handlar om att: 

genomföra energikartläggningar, utveckla handlingsplaner samt utveckla insikt och 

kunskap hos deltagande SMF för att främja genomförande av handlingsplanerna 

och sätta igång övergången till förnyelsebara energialternativ. 

Strukturfondspartnerskapets beslut: Bifall

Projektet ligger i linje med Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder för 

reionala utvecklings fonden och harmoniserar även med andra regionala 

utvecklingsstrategier.

1 660 778 kr

Insatsområde 4: Övergång till koldioxidsnål ekonomi
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4 20354421 Umeå Kommun Cirkulära flöden och klimatcoachning för företag

Projektet Cirkulära flöden och klimatcoachning för företag söks av Umeå Kommun 

och syftar till att genom kartläggning av restflöden och coachning, identifiera 

potentiella åtgärder att minska både energi- och resursanvändningen hos 

Umeåregionens företag.  Projektets centrala idé är sprida kunskap om optimal 

resursanvändning, kartlägga och hjälpa och koppla lämpliga företagarna ihop där 

en resurssymbios kan utvecklas senare.   

Strukturfondspartnerskapets beslut: Bifall

Projektet ligger i linje med Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder för 

reionala utvecklings fonden och harmoniserar även med andra regionala 

utvecklingsstrategier.      

844 100 kr

4 Summa IO 4: Övergång till koldioxidsnål ekonomi 2 504 878 kr

Insatsområde 5: Hållbara transporter

5 20201432 Dåva Terminal AB Dåva Terminal - effektiva logistiklösningar längs Norrbotniabanan

Projektet Dåva Terminal - effektiva logistiklösningar längs Norrbotniabanan för 

företag söks av Dåva Terminal AB. Projektets övergripande mål är att stärka det 

europeiska och nationella transportsystemet och öka konkurrenskraften och 

tillväxten för näringslivet i regionen genom att skapa multimodala logistiska 

lösningar och förutsättningar för effektivare och miljövänligare godstransporter. 

Projektmålet är att möjliggöra godstransporter på järnväg till och från Dåva 

företagspark för befintliga och tillkommande verksamheter.  Projektet fordrar god 

samordning mellan Dåva Terminal AB och övriga intressenter i området. För att nå 

projektets mål kommer följande aktiviteter genomföras:  1.Entreprenadarbeten 

underbyggnad samt fundament till kontaktledningsstolpar, genomförs av 

Trafikverket och bekostas av Dåva Terminal.  2.Entreprenadarbeten spår och 

elektrifiering.  3.Projektavvecklingsfas         

Strukturfondspartnerskapets beslut: Bifall

Projektet ligger i linje med Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder för 

reionala utvecklings fonden och harmoniserar även med andra regionala 

utvecklingsstrategier.          

17 500 000 kr

5 Summa IO5: Hållbara transporter 17 500 000 kr


