Prioritering ERUF ansökningsomgång 2018:1 Övre Norrland - SFP-ÖN 2018-05-29
Insatsområde

ÄrendeID
ERUF

Sökande

Projektnamn

Kort projektbeskrivning

ERUF
prioriterring SFPÖN
4 157 800

1

20201587 Stift Adopticum

RIO - Regional Innovation genom Optisk
Mätteknik

Projektet vidareutvecklar resultaten från projektet OMIN. Syftet är att öka antalet SMF som stärker sin
konkurrenskraft genom att nyttja möjligheterna med optisk mätteknik, med målet att fler SMF i regionen
ska utveckla nya innovativa produkter och tjänster baserat på optisk mätteknik. Lösningar som företagen
utvecklat ska vara så konkurrenskraftiga att de kan säljas på en internationell marknad.

1

20201591 Luleå tekniska universitet

Gender Smart Arena

Projektet bygger vidare på resultaten från projektet Gender Contact Point och syftar till att stärka
innovationsförmågan och konkurrenskraften i regionens små och medelstora IT-företag via jämställdhetsoch mångfaldskonceptet som verktyg i affärs- och verksamhetsutveckling. Nytt i detta projekt är att
projektet även omfattar Västerbottens län och kommuner är en ny målgrupp.

1

20201600 Uminova Innovation AB

Innovationskraft - samarbeten forskare, startups
och näringsliv

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 regionen.

15 000 000

1

20201603 Luleå tekniska universitet

Datacenter Innovation Region

Projektets syfte är att stärka forskning, utveckling och innovation, hos regionala företag, verksamma inom
branschområdet storskalig datahantering och datacenter, med små och medelstora företag som primär
målgrupp. Projektet kommer att drivas på ett sätt som skapar både direkta resultat i form av nya/bättre
innovationer och affärer samt ett system som på ett bestående sätt ökar regionens innovationsförmåga.

14 940 923

1

20201604 Uminova eXpression

North Sweden Arena for Art, Design, Tech &
Business

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Uminova Expression och Umeå Universitet. Syftet med
projektet är att förbättra förutsättningarna för hela regionens innovationskraft och innovationsverksamhet
genom ökad samverkan mellan kulturella och kreativa näringar, basindustrin och akademin. Projektet vill
skapa en test- och utvecklingsmiljö där stora och små företag möter varandra över gränserna samt tar del
av den kunskapsutveckling som sker inom akademin.

9 028 384

1

20201607 IUC Norr AB

Produktion 4.0

Projektet mål är att tillverkande SMF inför ny teknik för att effektivisera sin produktion vilket ökar
förutsättningarna för företagen att långsiktigt konkurrera både på regional och internationell marknad.
Detta ska åstadkommas genom ökad kunskap hos tillverkande SMF kring flödeseffektivisering, ny digital
teknik och hållbara produktionssystem. Projektaktörerna vill även stötta företagen att nyttja nationella
tillväxtskapande och innovativa program inom Smart Industri samt öka samverkan mellan akademi och
industri. Projektet svarar mot Regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart Industri samt mot den
Regionala utvecklingsstrategin (RUS).

5 875 000

IO 1 - Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

2 450 000

51 452 107

Insatsområde

ÄrendeID
ERUF
3

Sökande

20201601 Storumans Kommunföretag
AB

Projektnamn
Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region

ERUF
prioriterring SFPÖN
Projektet bygger vidare på samverkansprojektet Möjligheternas Region. Det som särskiljer Möjligheternas
8 000 000
Region från Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region är att i det nya projektet kommer varje
deltagande kommun att specialisera sig på två-tre av de fem
identifierade områdena. Målsättningen med projektet är fler växande företag som drivs av både kvinnor
och/eller män inom Region 8.

Kort projektbeskrivning

8 000 000

IO 3 - Öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
4

20201602 Energikontor Norr

Förstudie preStratus

Ett tänkt genomförandeprojekt ska stötta deltagande kommuner i Norrbotten att hitta en effektiv och
framgångsrik väg till uppfyllelse av de nationella energi- och klimatmålen, anpassad efter deltagande
kommunernas förutsättningar. Förstudien ska kartlägga hur detta behov ser ut samt hur denna
information kan nyttjas i kommande arbete.

382 840

IO 4 - Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer
5

20200574 Kalix kommun

Tilläggsansökan Etablering av resecentrum i
Kalix och Haparanda

Tilläggsansökan för tidigare prioriterat projekt gällande kompletterande investeringar i projektet Etablering
av resecentrum i Kalix och Haparanda för persontrafik på nya Haparandabanan.

5

20201595 Storumans kommun

NLC Storuman etapp 2 - triangelspår

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Storumans kommun och Trafikverket. Projektet ska utföra
betydande infrastrukturella åtgärder i Storumans kommun. Projektets övergripande målsättning är att,
genom tillskapande av triangelspår vid NLC Storumanterminalen, skapa en mer utvecklad
transportlösning som ger utvecklade systemfunktioner för Tvärbanan och Inlandsbanan och i
förlängningen hela godstransportsystemet i norra Norrland.

36 277 352

5

20201606 Umeå Hamn AB

Umeå Hamn AB - landinvesteringar för ökad
kapacitet och nya funktioner

Projektets övergripande mål är att stärka det regionala näringslivets konkurrenskraft och tillväxten för
Övre Norrland genom att skapa förutsättningar för effektivare och miljövänligare godstransporter och
ökad multimodalitet. Projektmålet är ökad kapacitet och nya funktioner kopplade till färjan mellan Umeå
och Vasa.

28 137 500

IO 5 - Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur
SUMMA

382 840

3 948 875

68 363 727
128 198 674

