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Uppdrag att utveckla insatser för tillväxt i små och medelstora företag 

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att i 
samarbete med Almi Företagspartner AB (Almi) genomföra en 
pilotinsats för att stärka tillväxten i små och medelstora företag, i 
enlighet med vad som närmare anges under rubriken Uppdraget. 

För genomförandet av insatserna får Vinnova för 2013 rekvirera högst 
2 000 000 kronor senast den 15 augusti 2013, samt för 2014 högst 
10 000 000 kronor senast den 15 maj 2014 från Kammarkollegiet. För år 
2014 avser regeringen ställa erforderliga medel t i l l Kammarkollegiets 
förfogande. I rekvisitionerna ska hänvisning göras t i l l diarienumret i 
detta beslut. Utgifterna ska belasta det under utgiftsområde 24 
Näringsliv uppförda anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m., 
anslagsposten 1 Näringslivsutveckl - del t i l l Kammarkollegiet. 

Ej förbrukade medel ska återbetalas t i l l Kammarkollegiet senast den 1 
juli 2015 på bankgirokonto 5052-5781, med angivande av detta besluts 
diarienummer. 

Resultatet av uppdraget och redovisning av hur medlen har använts ska 
lämnas t i l l Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 juli 

Uppdraget 

För att öka effektiviteten av sina innovationsstödjande insatser och 
stärka tillväxten i Sveriges små och medelstora företag ska Vinnova och 

och erbjuda utvecklingsanalys med stöd av innovationscheckar. Syftet 
med utvecklingsanalysen är att hjälpa företag att identifiera 

2015. 

Almi identifiera och nå nya målgrupper av företag med tillväxtpotential 
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utvecklingsbehov och -möjligheter hos företagen. Utvecklingsanalysen 
ska ta avstamp i företagens behov och synliggöra de möjligheter som 
offentlig finansiering och rådgivning erbjuder för att öka tillväxttakten i 
företaget, inklusive de forsknings- och innovationsstöd som kan sökas 
för detta. 

Pilotinsatsen ska omfatta följande aktiviteter. 
• Aktiviteter för att identifiera företag, nå ut t i l l dem och attrahera 

dem för deltagande i pilotinsatsen. 
• Genomförande av utvecklingsanalyser som anpassats t i l l 

företagens behov och innovationsverksamhet, t.ex. behov av ny 
kunskap och teknik, affärsstrategisk hantering av immateriella 
tillgångar, innovationsledning och validering av kommersiella 
förutsättningar för innovationsutvecklingen. 

• Utvärderings- och uppföljning som kompletterar existerande 
uppföljningssystem. 

• Utformning och förankring av en finansierings- och 
genomförandemodell som säkerställer att pilotfasen kan övergå 
til l en hållbar och effektiv stödinsats som kompletterar 
existerande offentliga instrument och stödformer. 

Aktiviteterna för att utforma pilotinsatsen, speciellt utformningen av 
utvecklingsanalysen, genomförs gemensamt av Vinnova och Almi. 
Samråd ska ske med Tillväxtverket. Vinnova ansvarar för att insatsen 
passar in i utformningen av innovationscheckar och de övriga 
erbjudanden som myndigheten arbetar med på egen hand eller med 
partners. Vinnova ansvarar också för utvärderingen av pilotinsatsen. 
Almi och eventuella ytterligare relevanta samarbetspartners ansvarar för 
att identifiera, nå ut t i l l och attrahera företagen samt att tillsammans med 
externa specialister och partners genomföra utvecklingsanalysen. 

Vidare ska Vinnova i utformningen ta hänsyn t i l l vilken typ av uppgifter 
som behövs för att möjliggöra framtida utvärderingar. 

Skälen till regeringens beslut 

Statligt forsknings- och innovationsstöd kan stimulera och accelerera 
tillväxten i innovativa små och medelstora företag (SMF). Traditionella 
sätt att genom utlysningar annonsera möjligheterna att erhålla statliga 
forsknings- och innovationsmedel har svårt att nå ut t i l l den breda 
målgruppen innovativa SMF. Därför bör en pilotinsats utformas för att 
myndigheten proaktivt ska informera små och medelstora med hög 
tillväxtpotential om olika former stöd som de kan söka via 
forskningsinstitut inom RISE Research Institutes of Sweden Holding 
AB, Vinnova, Almi, Tillväxtverket eller andra relevanta offentliga 
aktörer. På lång sikt bör insatsen bidra t i l l att fler små och medelstora 
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företag i Sverige når och behåller en hög innovationsförmåga och god 
tillväxt. 

Genom insatsen får målgruppen 
• hjälp att säkerställa en hållbar utveckling av företaget, 
• bättre kännedom om de olika stöd som finns tillgängliga för att 

accelerera tillväxt, samt 
• hjälp med att se hur tillgängliga finansieringsmöjligheter kan 

passa i helheten i företagets affärsutvecklingsprocess. 

Uppdraget ingår i genomförandet av den nationella innovationsstrategin 
och en del av den satsning om 90 miljoner kronor per år under 2011— 
2014 för förstärkta innovationsinsatser som regeringen aviserat i 
budgetpropositionen för 2011 (prop. 2010/11:1 utg. omr. 24). 

Kopia t i l l 

Finansdepartementet/BA 
Näringsdepartementet/ENT 
Almi Företagspartner AB 
Tillväxtverket 


