ANSÖKAN OM MEDFINANSIERING TILL PROJEKT
EU Strukturfond

Annat EU

Interreg

Regionalt

Projektnamn

Timbanken Jämtland Härjedalen
Projektperiod
Start (åååå-mm-dd)

Slut (åååå-mm-dd)

2017-04-01

- 2018-12-31

Sökt belopp

2 033 627
Uppgifter om sökanden
Sökande (organisationens namn)

Organisationsnr.

Region Jämtland Härjedalen

232100 - 0214

Adress

CFAR-nummer

Box 654
Postnummer

Ort

831 27

Plusgiro

Östersund

Telefon

Bankgiro

063-146400

269-0071

Har sökande rätt att dra av momsen för projektets verksamhet? (om nej, bifoga intyg från Skatteverket)
Ja
Nej
Län som omfattas av projektets verksamhet
Jämtland
Kommuner som omfattas av projektets verksamhet
Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom Ragunda, Strömsund, Åre, Östersund

OBS! Bifoga registreringsbevis (Bolagsverket)

Underskrift
Undertecknad försäkrar, på heder och samvete, att de uppgifter som lämnas i ansökan inklusive bilagor är riktiga. Vidare intygas att inga andra
offentliga stöd, utöver de i denna ansökan redovisade, kommer att sökas för detta projekts kostnader samt att lagen om offentlig upphandling har
beaktats. Samtidigt medges att projektansökan får tas upp och diskuteras med berörda parter i regionen samt att sökandes kreditgivare och
revisorer får lämna information som är nödvändig för bedömning av ansökan och den fortsatta hanteringen av projektstödet.

Datum

Behörig firmatecknare

Region Jämtland Härjedalen
Regional utveckling
Box 654
831 27 ÖSTERSUND

Namnförtydligande

1. Kontaktpersoner
Kontaktperson hos sökanden

Kontaktperson ekonomi

Sven Winemark

Arne Nilsson

Telefon nr

Mobiltelefon nr

070-3158150

070-3158150

e-postadress

Telefon nr

Mobiltelefon nr

e-postadress

sven.winemark@regionjh.se
Projektledare

Under tillsättning
Telefon nr

Mobiltelefon nr

e-postadress

2. Upphandling
Omfattas sökanden av Lagen om Offentlig upphandling?
Ja
Nej
3. Annat stöd (utöver medfinansieringen till denna ansökan)
Har annat offentligt stöd sökts för detta projekt som inte anges i finansiering i denna ansökan
Ja
Nej
Om Ja, ange nedan finansiär och belopp

Finansiär

Belopp

Ta del av punkt 7 i projektansökan och handledning för ifyllande av projektansökan innan ni fyller i nedanstående
punkter. Säkerställ att de horisontella kriterierna beaktas i både planering och beskrivning av projektet och att det
tydliggörs i följande punkter i projektansökan.
4. Projektbeskrivning
4.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet

Förra året uppmärksammades Region Jämtland Härjedalen av näringslivskontoret på Östersunds kommun att i
Region Halland drev man ett projekt under namnet Timbanken. Ett projekt vars inriktning var och är att hjälpa små
och medelstora företag i sin tillväxt och utveckling. Hjälpen tillhandahålls genom fem kostnadsfria konsulttimmar
via konsulter som Region Halland har upphandlats och täckte fem insatsområden –
1.
2.
3.
4.
5.

Affärsplan och affärsstrategi
Ekonomi och juridik
Marknad och sälj
Ledning, personal och organisationsutveckling
Produkt -/tjänsteutveckling och Import/Export

Efter studiebesök i Halmstad och med ett löfte om att få nyttja/ta del av de system som Region Halland byggt upp
för projektets genomförande presenterades så idéen kring Timbanken för kommunernas näringslivsenheter vid ett
möte i slutet av november. Projektet Timbanken togs emot med stor positivitet och gruppen beslutade att försöka
genomföra projektet.
Projektet Timbanken Jämtland Härjedalen skall således erbjuda SMF fem timmars konsulthjälp kostnadsfritt inom
ovan nämnda insatsområden.
4.2 Sammanfattande projektbeskrivning

I genomförandet av projektet kommer Region Jämtland att upphandla konsulter som skall hjälpa SMF inom fem
kunskapsområden som är –
1.
2.
3.
4.
5.

Affärsplan och affärsstrategi
Ekonomi och juridik
Marknad och sälj
Ledning, personal och organisationsutveckling
Produkt -/tjänsteutveckling och Import/Export

Utifrån de behov som företagen har och vilken konsult/konsultföretag som de vill arbeta med söker de kontakt med
kommunernas näringslivsavdelningar där diskussionen förs om område de behöver hjälp med och hur många
timmar som skall avsättas. När företaget tilldelats timmar tar företaget kontakt med konsult/konsultföretaget de vill
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arbeta med. Ett kort frågemall kommer att skickas ut från konsult/konsultföretaget där företagarna får besvara några
korta frågor för att ge bästa förutsättningar för att nyttja konsulttimmarna.
Efter genomförd rådgivning kommer det ett feedbackmail med tre korta frågor som ska besvaras omgående, för att
sedan få tillgång till fler konsulttimmar. Efter den femte och sista affärsutvecklartimmen (eller om man angett att
man inte vill ha fler) får man en slutenkät att besvara. Denna kommer att används som underlag för beslutsfattare i
Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i det kontinuerliga förbättringsarbetet.
Projektet kommer att omfatta en stödinsats om 1 500 000 kr vilket möjliggör 600 konsultinsatser om 5 timmar eller
3 000 insatstimmar. Deltagande företag insats sker via egen tid till ett motsvarande värde som konsultinsatsen
utgör.
Projektet kommer också att bidra till att lyfta fram de konsulter/konsultföretag som finns i Jämtland Härjedalen och
som deltar i projektet, vilket bidrar till att skapa fler arbetstillfällen för existerande konsulter/konsultföretag i
regionen. De möjliga fem timmarna skall förhoppningsvis bidra till att de företag som erhållit fria konsultinsatser i
en framtid vet vart de kan vända sig och senare återkomma till konsulterna/konsultföretagen när de behöver hjälp.
4.3 Syfte med projektet

Syftet med projektet är att stödja små och medelstora företag i deras utveckling och tillväxt med hjälp av
konsultinsatser inom fem utpekade insatsområden samt att lyfta fram konsulter och konsultföretag som finns i
regionen.
4.4 Projektets mål

Att varje företag som söker en konsultinsats skall få stöd för att utveckla sitt företagande och/eller lösa det problem
som företagaren/företaget söker stöd för och skapa fler arbeten för medverkande företag. Att medverkande
konsulter/konsultföretag blir mer kända och i framtiden erhåller mer arbeten.
4.5 Projektets målgrupp

Små och medelstora företag i Jämtland Härjedalen samt även konsulter/konsultföretag
4.6 Projektorganisationen

Projektet genomförs av Region Jämtland Härjedalen i samarbete med länets åtta kommuner. Region JH ansvara för
sammanhållandet av projektet, utbetalning av medel samt tillhandahållandet av den dataapplikation som tillhandahålls via
dhSolution. Kommunerna har ansvaret för tilldelningen av de fria konsulttimmarna. Upphandlade konsulter/konsultföretag
avropas utifrån små och medelstora företags behov.
4.7 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning, inklusive beskrivning av de aktiviteter som tas upp under punkt 5

I projektet kommer Region JH och kommunerna att använda sig av de dataapplikationer som Region Halland tagit
fram i samarbete med det företag, dhSolution, som ansvarar för driften av Timbanken. Dataapplikationen gör det
möjligt för samtliga som deltar i projektet att ha reda på vart vi är i de olika processerna med företag och
konsult/konsultföretagen
Timbankens konsulttimmar kommer att fördelas via kommunernas näringslivskontor och de möten med företag
som söker en konsultinsats.
Sammanhållning och utbetalning av ersättning för genomförda konsultinsatser samt uppföljning sker utifrån Region
JHs arbete.
Kommunernas arbetsinsats uppskattas till 800 timmar och omfattar kontakter med företag och allmän
informationsinsats. Deltagande företags arbetsinsats uppskattas till att motsvara insatserna från konsulter och möten
med kommunen.
4.8 Projektavgränsning

Projektet kommer att ha en ekonomisk avgränsning och det är de 1 500 000 kr som avsätts för konsultinsatser i
företagen
4.9 Koppling till det regionala näringslivet

Med hänvisning till att projektet genomförs i samarbete och samverkan med kommunernas näringslivskontor, som i
många fall är en av småföretagens förstahandskontakter när de på olika sätt söka stöd när de vill utveckla sitt
företagande så får projektet anses ha en stark koppling till näringslivet.
4.10 Koppling till andra projekt

4.11 Resultatspridning

Informationsspridning av resultat kommer att ske vi medverkande offentliga organisationers hemsidor och via
sociala medier.
4.12 Uppföljning/Utvärdering/Följeforskning

Region Jämtland Härjedalen kommer att följa upp resultatet av Timbanken för att göra en utvärdering av vad de
fria konsulttimmarna har nyttjas för och vilka, typ av företag, som har använts sig av dessa kostnadsfria
konsulttimmar.

3 (5)

5. Tid och aktivitetsplan för projektet
Aktiviteterna ska beskrivas/utvecklas under punkt 4.7
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Uppstart och drift av data-applikation dhSolutions
Konsulttimmar inom Timbanken
Projektadministration inkl upphandling av konsulter
Kommunernas arbetsinsats
Företagens insats i arbetad tid

20170401
20170901
20170401

20181231
20181231
20181231

20170401

20181231

Budgeterad
kostnad

483 000
1 500 000
500 253
264 000
1 320 000

Insatser för något/några av de horisontella kriterierna
Informationsspridning om verksamhet och resultat
Projektutvärdering och slutredovisning, inklusive slutrapport
Projektets start och slutdatum
6. Indikatorer
Kvinno
r

6.1 Indikator

Män

Antal

Antal arbetstillfällen som skapas av projektets genomförande, såväl inom själva projektet som
externt (fördelat på kvinnor och män)
Antal arbetstillfällen som bevaras som en följd av projektets genomförande, såväl inom själva
projektorganisationen som externt (fördelat på kvinnor och män)
Antal nystartade företag (fördelat på kvinnor o män)
Antal nya företag med delat/mixat ägande
Antal företag som deltar i projektet (minimum 600 om alla medel utbetalas)
Antal personer som deltar i projektet förutom projektägarens personal (fördelade på kvinnor och
män)
Antal nya kommersiella produkter/tjänster/patent som följd av projektet

600
300

300

Privat medfinansiering av projektet i kronor

6.2 Kommentar till indikatorerna

7. Horisontella kriterier
Vilken påverkan har projektet på jämställdhet
- Syftar direkt till att öka jämställdheten
- Har en övervägande positiv påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv
- Har en övervägande negativ påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv
Besvara kortfattat följande fyra frågor:
1. Vilka mätbara mål finns avseende jämställdhet inom projektet? 2. Vilka aktiviteter planeras för att nå målen när det gäller
jämställdhet? 3. På vilket sätt påverkar projektets resultat och effekter jämställdheten?
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4. Hur kommer projektet kvinnor och män till godo vad gäller företagande, arbetstillfällen etc.?

Projektet erbjuder kostnadsfria konsulttimmar för att stärka små och medelstora företags utveckling och tillväxt.
Bedömningen är att flera kvinnor som driver företag och vars företag normalt inte kommer i fråga för företagsstöd
p.g.a. av att deras verksamhet ej är stödberättigad med anledning av att verksamheten sker till en lokal marknad där
företagsstöd i normala fallet ej utgår. I detta projekt görs undantag från begränsningar från denna regel då stöd
utgår för kunskapsinhämtning och inte investeringar. Bedömningen är därför och med erfarenhet från Region
Halland att fler kvinnors som driver företag kommer att finnas bland de sökande.
Vilken påverkan har projektet på integration och mångfald
- Syftar direkt till att öka integration och mångfald
- Har en övervägande positiv påverkan ur ett integrations- och mångfaldsperspektiv
- Har en övervägande negativ påverkan ur ett integrations- och mångfaldsperspektiv
Besvara kortfattat följande fyra frågor:
1. Vilka mätbara mål finns avseende integration och mångfald inom projektet? 2. Vilka aktiviteter planeras för att nå projektets
mål när det gäller integration och mångfald? 3. På vilket sätt påverkar projektets resultat och effekter integration och mångfald?
4. Hur kommer projektet olika grupper till godo vad gäller företagande, arbetstillfällen etc.

Projektet har i sig själv inte en inriktning med integration och mångfald utan kommer att vara öppet för alla företag
som söker.
Vilken påverkan har projektet på miljön
- Syftar direkt till att förbättra miljön
- Har en övervägande positiv påverkan på miljön
- Har en övervägande negativ påverkan på miljön
Besvara kortfattat följande fyra frågor:
1. Vilka mål finns avseende miljö inom projektet? 2. Vilka aktiviteter planeras för att nå projektets mål när det gäller miljö?
3. På vilket sätt påverkar projektets resultat och effekter miljön? 4. Har projektet påverkan på något Natura 2000-område?

Projektet har ingen direkt påverkan på miljön
Vilken påverkan har projektet på folkhälsan (endast obligatorisk uppgift för Östra Mellansverige)
- Syftar direkt till att förbättra folkhälsan
- Har en övervägande positiv påverkan på folkhälsan
- Har en övervägande negativ påverkan på folkhälsan
Besvara kortfattat följande tre frågor:
1. Vilka mätbara mål finns avseende folkhälsa inom projektet? 2. Vilka aktiviteter planeras för att nå målen när det gäller
folkhälsa? 3. på vilket sätt påverkar projektets resultat och effekter folkhälsan hos olika grupper?

8. Förväntade resultat
8.1 Förväntade resultat efter projektperioden

Om alla avsatta medel har nyttjats skall minst 600 insatser har gjorts mot företag som omfattar 5 timmars
konsultinsatser
8.2 Förväntad verksamhet efter projektperioden

Att de företag som har deltagit i verksamhet och erhållit konsulttimmar har löst ett problem och stärkt sin
utveckling och tillväxt. Om det fortfarande finns ett behov kan projektet vidareutvecklas/förlängas.
8.3 Förväntade effekter på sikt

Bättre gående små och medelstora företag
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