Längmanska företagarfonden finansierar projekt där företag i Norrbotten arbetar
tillsammans för att öka sin konkurrensförmåga. Fonden prioriterar projekt som är
nyskapande, bidrar till en bra miljö, jämställdhet, mångfald, integration och som kan
stärka kvinnors och unga människors företagande.
I foldern finns kortfattad information om vilka områden som prioriteras, vad finansieringen ska leda till och hur processen går till. Kontakta oss om du har frågor eller vill påbörja
en ansökan.
Mer information finns på www.langmanska.com
Rolf Gyllefjord, verksamhetsansvarig
rolf.gyllefjord@langmanska.com
070-575 80 99
Aurorum 2
977 75 LULEÅ
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Prioriterade tillväxtområden
•

gröna näringar

•

kreativa näringar

•

upplevelsenäringar

•

kunskapsintensiva tjänstenäringar

•

basindustrins samverkan med övriga SME

•

test och övning

•

energi- och miljöteknik

Medel från fonden ska leda till
•

samarbeten mellan företag

•

effektivare produktionsprocesser

•

ökad lönsamhet

•

ett ökat affärskunnande

•

att öppna nya marknader

•

att öka marknadsandelar för norrbottniska företag

•

ökad kunskap om marknadens behov och villkor

•

ökad företagsamhet och klusterbildning

•

nya produkter

•

samverkan hos företag kring forskning
och utbildning

Projekt som har fått stöd
Testindustri i Norrbotten
Att vädret kan få stora konsekvenser för tågtrafiken har många blivit medvetna om
de senaste åren. En stor anledning till problemet är att det saknats kunskap och
normer kring hur tågen och järnvägarna ska byggas, drivas och underhållas för att klara
allt extremare förhållanden. I projektet Rail Way Nordic ser man möjligheter att skapa
en Europaledande testindustri i Norrbotten. Intresset och behovet internationellt är
stort. Utöver den kommersiella nyttan är testbanan viktig för samarbeten inom forskning, utbildning och industriell verksamhet.

”Här uppe finns kunskapen, klimatförutsättningar och outnyttjad järnväg” säger
Lars-Åke Tjernström, VD Rail Test Nordic och en av initiativtagarna till projektet. Han
anser att Längmanska företagarfonden har varit en viktig motor i projektet. ”De har
trott på idén och stöttat oss redan i ett tidigt skede, utan dem skulle vi inte vara där
vi är idag. Kontakten med Längmanska har varit smidig, det har varit tydliga direktiv
och ett stort intresse från deras sida att hålla sig uppdaterade med utvecklingen.
Projektet har också fått en trovärdighet genom fonden som bland annat har varit
viktig i kontakt med andra finansiärer”.

Förädling av det nordiska mörkret
I projektet Belysa Swedish Lapland har entreprenörer
inom besöksnäringen i Norrbotten utvecklat strategier för ljussättning i sina verksamheter. För att bli medvetna om möjligheterna har de under processen stöttats av
Jan Forsmark, Anna Eklund och Kai Piippo, alla tre prisbelönta ljusdesigners. För deltagaren Tommy Niva, VD på Dundret har projektet medfört både nya kontakter och
affärsmöjligheter. Ett exempel är utvecklingen av ett större event i anslutning till deras
årliga filmfestival Chasing light. Här arbetar man med Gällivare kommun, Kai Piippo
och utbildningar inom industriell design och ljusdesign i Norrbotten, samarbeten
som fortsätter att växa.

Projektledaren Monica Äijä-Lenndin, LTU Business AB, förklarar syftet med projektet:
”vi har fantastiska råvaror med mörker, snö, is och norrsken som vi kan förädla med
medveten belysning. Genom ett strategiskt arbete kan vi både stärka varumärken och
öka reseanledningarna till regionen”.
För att fler skulle få inspiration och kunskap kring ljussättning hölls även en upp
skattad lunchföreläsning och workshop på Vetenskapens hus i Luleå. Om resultatet
säger projektledaren att ”utöver värdefull kunskap och kontakter för deltagarna har
viljan att investera i belysning ökat”.

Hur ser processen ut?
1.

Kontakta oss på telefon för en första diskussion.

2.

Skicka gärna ett utkast av ansökan via e-post så kan vi tillsammans utveckla

3.

Skriftlig och undertecknad ansökan skickar du senast fyra veckor före ett styrelse-

4.

Diskussion och beslut på styrelsemöte.

5.

Du får ett muntligt svar så snart som möjligt samt skriftligt beslut inom en vecka.

6.

projektbeskrivningen.

möte. Om ansökan behöver kompletteras tar vi kontakt med dig.

På www.langmanska.com hittar du bland annat blanketten för ansökan om

projektmedel, checklista och datum för styrelsemöten.

