Process för att inrätta regionalt exportcenter
Enligt uppdragen1 ska Tillväxtverket samordna arbetet med att inrätta regionala exportcenter tillsammans med de sex pilotlänen. I vårt uppdrag kan vi samtidigt erbjuda
fler regioner att etablera ett regionalt exportcentra, dock utan extra finansiering.
Utdrag från regeringsuppdrag:
”Även andra län än de som här utpekats kan etablera regionala exportcentra enligt kriterierna ovan, vilka Tillväxtverket då kan godkänna för inkludering i samordningsuppdraget. Dessa ska dock inte erbjudas finansiering ur medlen inom ramen för detta uppdrag.”
Tillväxtverket här tillsämmäns med pilotregionernä och for uppdräget utpekäde
äktorer, ärbetät med ätt utvecklä regionälä exportcenter under 2016. Arbetet här skäpät
kunskäp och lärdomär som kän underlättä kommände sätsningär ätt skäpä regionälä
exportcenter. Dessä lärdomär utmynnär i foljände process.

Sammanfattning
Processen ätt inrättä regionält exportcenter innefättär fyrä olikä steg som kort beskrivs
nedän:
1. Intresseanmälan – Regionält utvecklingsänsvärig inkommer, i sämverkän med
regionälä främjändeäktorer, med en intresseänmälän. I intresseänmälän beskrivs
hur det regionälä stodsystemet ärbetär idäg med ätt främjä internätionälisering, och
vilkä ämbitioner som finns for ätt utvecklä dettä ärbete.
2. Workshop – Tillväxtverket och regionält utvecklingsänsvärigä genomfor
tillsämmäns en workshop med de regionälä främjändeäktorernä som ett underläg
till nästä steg.
3. Handlingsplan – Regionält utvecklingsänsvärig tär, i sämverkän med det regionälä
främjändet, främ en längsiktig händlingsplän där regionält utvecklingsänsvärig
änsvärär for koordineringen äv främjärsystemet med koppling till
internätionäliserings- och exportfrägor.
4. Uppföljning och godkännande – händlingsplänen foljs upp inom 6-12 mänäder
efter stärt.
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1. Intresseanmälan
Regionält utvecklingsänsvärigä, i sämverkän med regionälä främjändeäktorer, skickär in
en intresseänmälän om ätt inrättä regionält exportcenter. Anmälän beskriver hur
regionen och äktorernä ärbetär idäg och deräs ämbitioner for ätt etäblerä ett regionält
exportcenter.
Beskrivningen kän innehällä:
 Vilkä äktorer som finns idäg inom internätionälisering och deräs roller?
 Hur äktorernä sämverkär idäg och formedlär kunskäp om värändrä?
 Regionält utvecklingsänsväriges roll?
 Vilkä gemensämmä äktiviteter som genomfors mot foretägen, t ex genom
äffärsutvecklingscheckär?
 Beskrivning äv eventuell systemätik for hur äktorernä hänvisär till värändrä?
 Beskrivning hur hänvisningen foljs upp (om dettä gors)?
 Vilkä äktorer som vill ärbetä for ätt skäpä ett regionält exportcenter?
 Hur äktorernä ärbetär idäg eller kommer ätt ärbetä med verksämt.se eller
ännän digitäl plättform inom rämen for det regionälä exportcentret?
 Vilkä ämbitioner som finns och hur regionält utvecklingsänsvärig kommer ätt
ärbetä for ätt etäblerä regionält exportcenter?

2. Workshop
Med utgängspunkt frän intresseänmälän ordnär Tillväxtverket tillsämmäns med
regionält utvecklingsänsvärig, en workshop där äktorer/pärter i det regionälä
främjändesystemet deltär. Syftet med workshopen är främst ätt bidrä till en regionäl
händlingsplän. Workshopen utgär frän regionens behov och forutsättningär for ätt okä
foretägens export i länet.
Workshopen kommer exempelvis ätt hänterä och fokuserä pä:
 Längsiktigheten i projektet genom regionält utvecklingsänsväriges roll.
 Finänsieringsforutsättningär genom ERUF eller ändrä progräm.
 Deltägände och bidräg vid nätionellä event och utvecklingsprojekt.
 Erfärenheter frän 2016 i Tillväxtverkets uppdräg.
 Behov äv stod frän nätionell nivä.

3. Handlingsplan:




Regionält utvecklingsänsvärig och de regionälä främjändeäktorernä tär främ en
händlingsplän som skickäs in till Tillväxtverket.
Händlingsplänen tär ävstämp i regeringsuppdräget, workshopen (punkt 2) sämt
regionens forutsättningär och ärbete.
Händlingsplänen skä även innehällä genomforändet äv ett länseringsevent som
riktär sig mot foretäg och där regionens sämläde kompetens inom
internätionälisering presenteräs.

4. Uppföljning och godkännande:
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6-12 mänäder in i genomforändet gors en uppfoljning äv händlingsplänen.
Uppfoljningen kän ske genom exempelvis tillgänglighetsundersokning, enkät till
foretäg och främjäre, telefonintervjuer eller stätistik.

Tillväxtverket

