Verksamhetsstrategi 2021-2026
Syfte och mission
Längmanska Företagarfonden är en kompetent, stabil och pålitlig finansiär som aktivt bidrar
till utvecklingen av Norrbottens näringsliv. Fonden bidrar till att skapa fler, lönsammare och
konkurrenskraftigare företag.
Längmanska företagarfondens verksamhet ska:
- Stimulera tillkomsten av nya produkter och företag
-

Stödja befintligt näringsliv med att skapa nya eller starkare affärsmöjligheter

-

Bidra till framväxten av nya, uthålliga marknader

-

Främja kompetens, innovativ förmåga och konkurrensförmåga hos länets företag

-

Stimulera samverkan mellan företag och mellan företag och produktorienterad FoU

Fonden är självständig och proaktiv i sitt uppdrag som utvecklare av näringsliv och
företagsstimulerande infrastruktur och prioriterar projekt som är nyskapande och har innovativ
höjd. Fonden är beredd till risktagande och kan medverka i tidigare faser än andra aktörer i de
verksamheter som fonden bedömer som utvecklingsbara. Insatser är utpräglat företagsinriktade.
Principer för ekonomiskt engagemang
-

Fondens geografiska bas är i första hand länet, och i andra hand angränsande delar av
nordligaste Sverige.

-

Längmanska företagarfonden är en av flera finansiella aktörer i länet. Fonden
samarbetar med andra aktörer om det främjar fondens ändamål och inriktning.

-

Fonden ska inte engagera sig som ägare i företag eller institutioner.

-

Fonden stödjer inte rena investeringar

-

Fonden prioriterar insatser där dess finansiella engagemang har betydenhet för
projektets genomförande. I fall där fondens finansiella insats bedöms som marginell
kan fonden överväga att avstå från medverkan även om ett projekt uppfyller fondens
kriterier i övrigt.

-

Stödet är ett bidrag utan återbetalningsskyldighet.

-

Nyttan av fondens insatser ska komma fler företag, minst två, till del. Enskild
företagare skall också, om särskilda skäl finns kunna tilldelas bidrag för täckande av
kostnader

-

Fondens insatser ska i princip motsvaras av lika stora ekonomiska insatser från
medverkande företag

-

Fonden ger i normalfallet inte bidrag till offentliga aktörer
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