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Bilag 7
Notat - lånefond for yderområder
Krav i forbindelse med anvendelse af EU strukturfondsmidler
Helt overordnet må en lånefond, etableret med strukturfondsmidler, ikke udføre aktiviteter som kan
være konkurrenceforvridende.
Fondens aktiviteter må således ikke træde i stedet for det der sker på det normale kapitalmarked, men
den skal operere sammen med det normale pengemarked.
En strukturfondsfinansieret lånefond kan altså ikke erstatte eller træde i stedet for de normale
finansieringskilder.
Derudover skal der selvfølgelig iagttages de sædvanlige krav om additionalitet, nyhedsværdi,
overholdelse af statsstøtteregler og regler om konkurrenceforvridning etc.
Krav om samfinansiering
Når strukturfondsmidler bruges som finansielle instrumenter, lægges der vægt på væsentlig deltagelse
fra private investorer. Det forudsættes således, at lånefondens aktiviteter skal medfinansieres med
private midler i forholdet 1:1 (eller mere).
Fonden kan altså kun yde lån, hvis der samtidig er en anden ekstern finansieringspartner, der i de
enkelte lånesager yder lån af mindst samme størrelsesorden som fonden.
Krav om additionalitet
Her er det afgørende at projektet, hvortil der ydes lånefinansiering, ikke ville kunne gennemføres i
samme omfang eller indenfor samme tidsramme, uden det eksterne bidrag.
Krav om nyhedsværdi
Lånefonden kan ikke deltage i finansiering af ordinære driftsaktiviteter i virksomhederne, da det er en
opgave for det normale kapitalmarked.
Lånefonden kan deltage i finansieringen af projekter, der er fornyende på et eller flere områder, fx;
•
•
•

Innovation, videnopbygning og videndeling
Anvendelse af ny teknologi
Etablering og udvikling af nye virksomheder.

Aktiviteterne skal altså være fornyende for virksomheden i forhold til dens udgangssituation.
Konkurrenceforvridning
Lånefonden må ikke virke konkurrenceforvridende. Det betyder, at alle i målgruppen skal have lige
adgang og betingelser for støtte, så længe det ligger indenfor de erhvervsmæssige kriterier, der vil
knytte sig til lånefonden.

Operatør for lånefonden

Lånefonden vil skulle administreres at en professionel kapitalforvalter og denne skal findes via udbud.
Da det her drejer som om formidling af lån, der skal supplere lån ydet af andre private aktører, kunne
man forestille sig at et var et pengeinstitut, der kunne/ville byde på opgaven.
Samspil med andre aktører
Såfremt lånefonden skal kunne løse sin opgave – at medfinansiere lån til opstartvirksomheder i
regionens yderområder – så er det helt afgørende at der sikres et tæt samspil mellem lånefonden og
pengeinstitutter samt andre private aktører der udbyder låne- og venturekapital. Der bør ligeledes
sikres et godt samspil og mest mulig synergi med den regionale kapitalfond for velfærdsteknologi.
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