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Förordning
om ändring i förordningen (1997:1178) med
instruktion för Närings- och
teknikutvecklingsverket;

Utkom från trycket
den 5 januari 2000

utfärdad den 22 december 1999.
Regeringen föreskriver att 1, 3 och 4 §§ förordningen (1997:1178) med
instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket skall ha följande lydelse.
1 § Närings- och teknikutvecklingsverket är central förvaltningsmyndighet
för frågor om näringslivets tillväxt och förnyelse. Verket skall svara för statliga insatser för att främja teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete, etablering och utveckling av små och medelstora företag och en balanserad regional utveckling.
Inom sitt verksamhetsområde skall verket
1. utreda och utvärdera sina insatser där ibland fördelningen av statligt
stöd,
2. följa den internationella utvecklingen,
3. främja svenskt deltagande i internationellt samarbete,
4. arbeta för att de miljömål som regeringen har beslutat tillgodoses,
5. arbeta för jämställdhet mellan män och kvinnor, samt
6. samordna statliga insatser och samverka med närings- och regionalpolitiskt inriktade organ på central och regional nivå samt med organ inom
forskningsområdet
Verket skall samordna och rapportera allt stöd som faller inom ramen för
Europeiska Gemenskapens och Världshandelsorganisationens bestämmelser
om statligt stöd.
3 § Närings- och teknikutvecklingsverket skall
1. samla in, bearbeta och sprida kunskaper i tekniska, administrativa,
kommersiella och ekonomiska frågor av betydelse för utvecklingen inom näringslivet,
2. stimulera etablering och utveckling av små och medelstora företag och
underlätta strukturomvandling och internationalisering,
3. ta initiativ till och verka för samordning av statliga näringspolitiska
stöd- och utvecklingsinsatser,
4. fördela statligt stöd till teknikutveckling i små och nya företag samt ge
råd åt innovatörer och småföretagare, och
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5. vara svensk kontaktpunkt för småföretagsinriktade EU-program och
samordnare i det svenska nätverket för Euro Info Centre.
4 § Närings- och teknikutvecklingsverket skall inom sitt verksamhetsområde
1. handlägga ärenden om regionalpolitiskt stöd,
2. svara för information och rådgivning till företag beträffande de regionalpolitiska stöden, inklusive lokaliseringssamråd med tjänsteföretag, samt i
övrigt lämna råd och upplysningar om förutsättningarna för näringslivet i
olika delar av landet,
3. främja sysselsättningen och näringslivets utveckling i de regionalpolitiska stödområdena genom särskilda insatser,
4. följa den regionalpolitiska stödgivningen och rapportera iakttagelser av
betydelse till regeringen samt genom råd, utbildning och andra åtgärder
stödja länsstyrelserna, regionförbundet i Kalmar län, Gotlands kommun,
Skånes läns landsting och Västra Götalands läns landsting i deras strategioch programarbete, regional projektverksamhet samt regionalpolitisk stödgivning till företag samt utvärdera denna verksamhet och samla in och sprida
erfarenheter från denna, och
5. inom ramen för EG:s strukturfonder svara för samverkan mellan myndigheter och genomförandeorganisationer, svara för övergripande information om genomförandet, svara för utbildningsinsatser för myndigheter och
organisationer, svara för utveckling av metoder vad gäller utvärdering, svara
för ekonomiska analyser av genomförandet i andra medlemsstater samt
svara för sekretariatsuppgifter åt övervakningskommittéerna i mål 1 och 2
och program inom vissa gemenskapsinitiativ.
Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2000.
På regeringens vägnar
MONA SAHLIN
Margareta Gårdmark-Nylén
(Näringsdepartementet)
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