
RIKTLINJER  
 
För Nordic Project Trust Fund (”Nopef”) handläggning fastställda av 
Nopefs styrkommitté, godkända av Nordiska Ministerrådet och gällande 
från den 17.12.2019. 
 
 
 
1. Verksamhet 
 
Nopef administreras som fond av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget 
(NEFCO) under ett kontrakt mellan Nordiska Ministerrådet (NMR) och 
NEFCO. 
 
Nopefs syfte är specifikt att stärka nordiska företags internationella 
konkurrenskraft genom att erbjuda dem riskavlyft i form av villkorslån 
till förstudier och förberedande affärsaktiviteter, som bidrar till att främja 
nordiska företags internationalisering eller därmed jämförbar långsiktig 
internationell affärsverksamhet.  
 
 
2. Krav för beviljning av villkorslån 
 
2.1 Behörighetskrav på företaget 
 
Storlek   
Nopefs kreditkommitté kan bevilja villkorslån för internationalisering till 
små och medelstora företag med en maximal omsättning om 50 miljoner 
euro och högst 249 anställda (EU:s SME-gränser).  
 
Nopefs styrkommitté kan bevilja villkorslån till företag med upp till 100 
miljoner i omsättning och högst 499 anställda. 
  
Hemland   
Villkorslån beviljas till företag som har verksamhet i och är registrerade i 
Norden. 
 
Resurser   
Villkorslån beviljas till företag som har relevant branscherfarenhet, 
kommersiellt beprövade tjänster eller produkter samt tillräckliga 
ekonomiska och personalmässiga resurser för internationalisering. 
 
2.2 Krav på projektet 
 
Villkorslån beviljas till förstudier som gäller konkreta projekt, med 
rimliga möjligheter till en kommersiell realisering.  
 
Villkorslån beviljas till förstudieprojekt som syftar till 
internationalisering. 
 
Med internationalisering avses etablering av kommersiell verksamhet 
genom ett eget dotterbolag, joint venture, genomförande av ett 



företagsförvärv, eller en därmed jämförbar investering och etablering i 
projektlandet.  
 
Med internationalisering avses även en investering och implementering 
av en kommersiell demonstrationsanläggning- eller pilotinstallation för 
miljö- och klimatfrämjande lösningar på en internationell marknad. 
 
Villkorslån beviljas inte till generella marknadsundersökningar eller till 
sök av agent eller distributör i projektlandet, såvida detta inte är direkt 
kopplat till en förstudie avseende en internationell etablering.  
 
Ytterligare villkor för finansiering av förstudieprojekt: 
 
Geografi  
Villkorslån beviljas till förstudieprojekt som syftar till en internationell 
etablering i ett specifikt land utanför EU och EFTA. 
 
Som huvudregel stöds inte en förstudie om det ansökande företaget 
redan är etablerat i det tilltänkta projektlandet. I fall förstudien åsyftar en 
etablering av en verksamhet som inte är direkt relaterad till företagets 
nuvarande verksamhet eller etableringsform i projektlandet, kan 
undantag från denna regel göras, förutsatt att projektet i övrigt uppfyller 
dessa riktlinjer. 

 
Nordisk nytta  
Beviljning av villkorslån till ett förstudieprojekt förutsätter att nordisk 
nytta föreligger. Villkorslån beviljas till förstudier som vid realisering 
bidrar till en ökad nordisk kompetens och konkurrenskraft, samt en ökad 
aktivitet i form av arbetsplatser, omsättning och investeringar. 
 
Det är även ett mervärde när ett projekt bidrar till att manifestera och 
utveckla den nordiska samhörigheten, och då ett projekt har deltagande 
aktörer från två eller fler nordiska länder, samt då ett projekt har en 
positiv inverkan på jämställdhet i Norden och i projektlandet. 

 
Miljö   
Nopef finansierar förstudier för projekt relaterade till miljö, klimat och 
grön tillväxt. Förstudier som finansieras skall vid realisering ha 
förutsättningar att skapa direkta eller indirekta positiva miljöeffekter och 
en ökad miljömedvetenhet i projektländerna. Projekt gällande miljö- och 
klimatlösningar med ett högt demonstrationsvärde och potential till att 
skalas upp på globala marknader har ett utökat miljöintresse.  
 
Förstudiernas förväntade miljönytta och -effekter utvärderas av NEFCO 
baserat på den information som företagen presenterar i sin ansökan. 
Projekt som beviljas villkorslån skall även i övrigt samstämma med FN:s 
globala hållbarhetsmål och med NEFCO:s riktlinjer för miljö och 
hållbarhet (NEFCO Environmental and Sustainability Guidelines: 
tillgänglig på www.nefco.org). 

 
Ekonomisk genomförbarhet och risk 
Villkorslån beviljas till förstudier för internationalisering med rimliga 
och verifierbara ekonomiska förutsättningar till realisering enligt den 



förstudieplan och investeringsbudget som ingår i företagets ansökan. 
Förstudien skall bidra till ett slutligt beslut gällande planerad 
internationalisering och investering i projektlandet.  
 
Beviljning av villkorslån till en förstudie förutsätter att det ansökande 
företaget tar en betydande ekonomisk risk med egna medel genom 
förstudien och den planerade investeringen i projektlandet. Till ansökan 
bifogas en investerings- och finansieringsplan där både företagets 
egenfinansiering och projektets totalfinansiering tydligt framgår.   
 
Förstudiemedel beviljas inte för marknadsföring, försäljning, forskning 
och utveckling, skolning, installationer och testproduktion, inköp av 
utrustning och maskiner, eller för företagets normala operativa 
verksamhet. 
 
Ett enskilt företag kan beviljas endast ett villkorslån per gång och ha 
endast ett aktivt villkorslån löpande. Efter avslutad förstudie och 
godkänd slutrapportering kan företaget beviljas ett villkorslån för ett nytt 
projekt som i övrigt uppfyller dessa riktlinjer. 

 
 

3. Ansökan 
 
I en ansökan om villkorslån skall ingå: 
 
• upplysningar om ansökande företag och dess ägarstruktur 
• företagets senaste reviderade bokslut 
• upplysningar om eventuella deltagande företag 
• projektbeskrivning 
• investeringsbudget och finansieringsplan för projektet 
• förstudieplan, innehåll och målsättningar 
• budget för förstudien  
• upplysningar om nordisk nytta 
• upplysningar om förväntade miljöeffekter 
 

 
4. Beviljning av villkorslån 
 
Inom ramen för de medel som är ställda till NEFCO:s förfogande för 
Nopef, beviljas finansiering i form av räntefria villkorslån för 
internationalisering eller till en därmed jämförbar långsiktig 
internationell affärsverksamhet.  
 
En ansökan tas till behandling då all information under punkt 3 mottagits 
av NEFCO. NEFCO bedömer på basis av kriterier under punkt 2.1 
respektive 2.2. om det ansökande företaget och projektet uppfyller 
kriterierna för att kunna beviljas villkorslån. 

 
Den ansvarige handläggaren sammanställer en skriftlig värdering av 
projektets positiva och negativa aspekter samt ett förslag till beslut på 
basis av uppgifterna i en registrerad ansökan. Beslutsunderlaget 
framläggs för Nopefs kreditkommitté eller styrkommitté, som fattar ett 



beslut om beviljning av villkorslån i enlighet med dessa riktlinjer. 
 

NEFCO kan bevilja villkorslån som motsvarar högst 40 % av de 
godkända förstudiekostnaderna, dock inte mer än 50 000 €. 
 
 
5. Ansökan om ändring 

 
Företag vars ansökning har avslagits kan återkomma med en ny ansökan 
för behandling i Nopefs kreditkommitté i fall projektets förutsättningar 
eller innehåll förändrats i avsevärd grad. 
 
Ett ansökande företag har även rätt att ansöka om ändring i fall företaget 
inte är tillfreds med beslutet. En skriftlig ansökan om ändring skickas till 
NEFCO som därefter meddelar företaget att ansökningen om ändring 
mottagits. Den ansvarige handläggaren sammanställer ett bemötande på 
företagets yrkan om ändring.  
 
Ansökningen om ändring jämte bemötande remitteras till styrkommittén 
för prövning och slutligt beslut. De beslut som fattas av Nopefs 
styrkommitté gällande ansökning om ändring är slutgiltiga och 
ansökande företag kan inte yrka på ändring av givna beslut.  
 
 
6. Rapportering 
 
Låntagaren skall rapportera om förstudiens status var sjätte månad och 
alltid i samband med en begäran om utbetalning.  
 
Ur rapporteringen skall projektets status framgå, rapporten skall 
återspegla de punkter som tagits fram i ansökan. 
 
Vid utebliven rapportering har NEFCO rätt att säga upp villkorslånet och 
kräva tillbaka utbetalda medel.  
  
 
7. Avslutning, återbetalning och efterskänkning av villkorslån  
 
7.1 Avslutning av villkorslån 
 
Villkorslånet löper under en period på maximalt 3 år och skall, om 
särskilda skäl för förlängning inte föreligger, därefter avslutas genom 
efterskänkning, återföring eller återbetalning. 
 
Innan beslut om efterskänkning eller återbetalning fattas skall låntagaren 
framlägga slutrapport och en kostnadsredovisning som kontrollerats av 
auktoriserad eller godkänd revisor. I normala fall skall företagets egen 
revisor användas. 
 
7.2 Återbetalning av medel 
 
NEFCO kan begära återbetalning av den utbetalda delen av villkorslånet, 
om låntagaren brutit mot låneavtalet. 



 
7.3 Efterskänkning av medel 
 
Om förstudien realiseras d.v.s. leder fram till en dokumenterad 
internationalisering som definierat under punkt 2.2., kan villkorslånet 
efterskänkas till sitt fulla belopp men högst till den del det har utnyttjats. 
 
Om förstudien avbryts i förtid, eller inte leder till en internationalisering, 
kan högst hälften av det beviljade villkorslånet efterskänkas på basis av 
framlagd slutrapport och av revisor kontrollerad kostnadsredovisning. 
 

 
8. Offentlighet 
 
I fråga om offentlighet av institutionens handlingar skall NEFCO:s 
bestämmelser tillämpas. (NEFCO Public Information Policy tillgänglig 
på www.nefco.org). 
 
 
9. Rätt att ta del av handling 
 
Vid anhållan om att ta del av en handling, skall NEFCO konsultera den 
berörda låntagaren i ärendet. NEFCO kan dela med sig relevant 
information till andra finansieringsinstitutioner om ansökande 
företag/låntagaren har gett sitt medgivande därtill. 

 

 


