
Nopef    Förstudier för grön tillväxt

Nordiska projektexportfonden 
(Nopef) etablerades av de nordiska 
länderna 1982 med syfte att stärka 
nordiska företags konkurrenskraft 
genom stöd till förstudier för in-
ternationalisering. Idag finansie-
rar Nopef förstudier för nordiska 
små- och medelstora företag (SME) 
relaterade till grön tillväxt och ad-
ministrerar en portfölj med 150 
aktiva projekt.

Nopef administreras av Nordiska 
Miljöfinansieringsbolaget NEFCO 
och finansieras med årliga budget-
medel från Nordiska Ministerrådet. 

SME-företagen växer genom 
internationalisering
De små och medelstora företagen 
representerar i dag merparten av 

tillväxten och sysselsättningen in-
om den privata sektorn i Norden. 

SME-företagen har därför en av-
görande roll i att skapa förutsätt-
ningar för grön tillväxt och att möta 
utmaningarna inom klimat-, miljö- 
och energiområdet. SME-företagens 
internationalisering sker i dag ofta 
som en följd av kommersialisering-
en av nyutvecklad teknik och inn-
ovationer. För att skapa förutsätt-
ningar för tillväxt i SME-företagen 
krävs framförallt tillgång till stora 
internationella tillväxtmarknader 
som Brasilien, Kina, Indien och 
Ryssland samt till framtida mark-
nader i bl.a. Afrika. 

De största utmaningarna för 
företagen gäller tillgång till finan-
siering, identifiering av nya affärs-
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möjligheter och bristfällig informa-
tion om internationella marknader.  
Nopef har som mål att möta dessa 
utmaningar genom riskdelning och 
stöd till nordiska SME-företag för 
att utvärdera nya och krävande till-
växtmarknader utanför EU och EES. 

Nopef bidrar till ökad 
sysselsättning i Norden
Internationalisering av nordiska 
SME-företag bidrar till ökad sys-
selsättning i Norden och i projekt-
länderna. Detta framgår ur Nopefs 
kundundersökning som genomförts 
2015. Av de företag som genomfört 
en utlandsetablering med stöd av 
Nopef anser 61 % att stödet haft en 
betydande inverkan för beslutet att 
genomföra sin utlandsetablering. 

Varje genomförd utlandsetable-
ring har i snitt skapat 14 arbetsplat-
ser varav 2 i Norden och 12 i projekt-
landet. Nopef har därmed årligen bi-
dragit till att skapa uppskattnings-
vis 75 arbetsplatser i Norden och 400 
nya arbetsplatser i projektländerna.

Enligt företagen har projekten 
i genomsnitt gett upphov till ca 
1 milj. euro i direktinvesteringar, 
vilket på årsnivå väntas bidra till 
sammanlagt 30 milj. euro i utlands-
investeringar. 

Nopefs finansiering har enligt 
företagen bidragit till en stärkt 
konkurrenskraft samt till positiva 

Förstudierna beräknas 
årligen ge upphov till 
400 arbetstillfällen i 
projektländerna

Nopef har årligen 
bidragit till att  

skapa 30 milj. euro i 
utlands investeringar

2015 har Nopef  
beviljat stöd för:

• Smarta laddstationer  
för elfordon

• Gödsel baserat på  
organiskt avfall

• Vattenrening baserat  
på nano-filtrering

• Teknik för luftrening  
genom fotokatalys

• Energieffektiva mik-
roturbiner

• Rådgivning inom  
bärkraftigt skogsbruk

• Lättviktsmaterial 
baserat på kolfiber-
vävnad

Verksamhetens  
resultat 2014:

66 SME-företag  
beviljades villkorslån 
för internationalisering 

35 nordiska SME- 
företag genomförde 
en utlandsetablering 
med stöd från Nopef

ekonomiska effekter för företagen 
genom ökad sysselsättning och om-
sättning. 

Nopefs målsättningar för 2016
• Nopef skall årligen finansiera 

minst 60 nya internationalise-
ringsprojekt som främjar grön 
tillväxt

• Nopef skall stödja nordiska SME-fö-
retag med att utvärdera nya och 
krävande tillväxtmarknader 

• Nopef skall bidra till positiva mil-
jöeffekter och ökad miljömedve-
tenhet genom att främja investe-
ringar inom energieffektivisering, 
minskad resursförbrukning, samt 
innovationer inom miljö- och kli-
matområdet. 

• Nopef stödjer projekt där nordiskt 
intresse föreligger genom ökad 
sysselsättning och konkurrens-
kraft, främjande av export och 
investeringar samt överföring av 
nordisk kompetens, teknologi och 
företagskultur.

• Nopef strävar till att bygga nya 
nätverk, samarbetsformer och ge-
mensamma projektmöjligheter 
med andra nordiska näringsfräm-
jande aktörer


