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Ansökan om finansiering av projekt ”Timbanken” (RUN/251/2017)
Sammanfattning
Region Jämtland Härjedalen tillsammans med kommunerna i regionen skall genomföra ett
projekt, Timbanken Jämtland Härjedalen, som skall erbjuda upp till fem timmars fria
konsulthjälp till små och medelstora företag. Konsulthjälpen erbjuds inom 5 områden, 1.
affärsplan o affärsstrategi, 2. ekonomi o juridik, 3.marknad och sälj, 4. ledning, personal o
organisationsutveckling, 5. produkt-/tjänsteutveckling o import/export. En upphandling av
konsulter/konsultföretag görs inom dessa områden som sedan små medelstora företag (SMF)
kan välja mellan. De upphandla konsulterna garanteras inga arbeten utan det är de företag som
erhåller konsulttimmar som väljer utifrån vilka de tror kan erbjuda den bästa
hjälpen/kunskapen för det de söker hjälp. Avsikten är att avsätta 2 033 627 kr ur potten för
företagsstöd för att genomföra det som ett projekt.
Projektet har två syften/mål. Det ena är att ge SMF en hjälpande hand med max 5
konsulttimmar, det andra är att Region Jämtland Härjedalen och kommunerna lyfter fram och
synliggör den lokala konsultmarknaden, vilket förhoppningsvis påvisar vilka möjligheter som
SMF har att nyttja lokala företag.
Idén till genomförandet av projektet har hämtats från Region Halland där man genomfört
projektet med framgång och nu är inne på sin andra omgång. Region JH har besökt Region
Halland och har ett samarbete med Region Halland samt ett löfte om att få nyttja de
dataapplikationer som har arbetats fram för genomförandet av projektet.

Förslag till beslut
Arbetsutskott föreslår Regionala utvecklingsnämnden
2 033 627 kronor avsätts ur de regionalpolitiska utvecklingsmedlen, för företagsstöd, för att
genomföra projektet Timbanken Jämtland Härjedalen.

Beslut
Arbetsutskott föreslår Regionala utvecklingsnämnden
2 033 627 kronor avsätts ur de regionalpolitiska utvecklingsmedlen, för företagsstöd, för att
genomföra projektet Timbanken Jämtland Härjedalen.

Expedieras till
Chef Näringsliv, Sven Winemark

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Projekt Timbanken
Ansökan om medfinansiering till projekt Timbanken Jämtland Härjedalen
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Ansökan om medfinansiering till projekt Timbanken Jämtland Härjedalen
Ansökningshandling projektstöd kostnads- och finansieringsbudget
Bilaga 1 Beräkningar för Timbanken
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