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Delegation till arbetsutskottet att ta beslut om medfinansiering av projekt
till Europeiska regionala utvecklingsfonden - hösten 2017 (RUN/9/2017)
Sammanfattning
Utlysningen av den Europeiska regionala utvecklingsfonden stänger den 19 september 2017.
Projektsökande som har beviljats medfinansiering till sitt projekt hos Region JH har möjlighet
att lämna in ett medfinansieringsintyg till Tillväxtverket senast två veckor efter att
utlysningen stängt.
I den nuvarande beslutsprocessen så stänger Region Jämtland Härjedalen för ansökan om
medfinansiering den 6 juni 2017. Tillväxtverket öppnar utlysningen den 20 juni, d.v.s. två
veckor senare. Det är vid öppnandet av Tillväxtverkets utlysning som sökanden får
information om inom vilket insatsområde som det är möjligt att söka medel ur fonden.
Nämnden har sitt sammanträde den 5 september. Handläggningstiden blir alldeles för kort för
att hinna bereda ansökningar till detta sammanträde. Med en delegation för beslut till
arbetsutskottet den 26 september kan Regionen istället stänga för inlämning den 6 augusti.
Det möjliggör för den sökande att få två månader längre tid för att förbereda och färdigställa
ansökan.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden
Arbetsutskottet får i uppdrag att vid sitt sammanträde den 26 september 2017 fatta beslut om
medfinansiering av projekt som ska lämnas in till Tillväxtverket för beslut om stöd i utlysning
2017:2, Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden
Arbetsutskottet får i uppdrag att vid sitt sammanträde den 26 september 2017 fatta beslut om
medfinansiering av projekt som ska lämnas in till Tillväxtverket för beslut om stöd i utlysning
2017:2, Europeiska regionala utvecklingsfonden. Regionala utvecklingsnämndens ledamöter
kan närvara via telefon mellan kl 8.30 och 9.00.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkanden
Eva Hellstand yrkar tillägg av mening sist i beslutet. "Regionala utvecklingsnämndens
ledamöter kan närvara via telefon mellan kl 8.30 och 9.00.".
Eva Hellstrand yrkar att praragrafen förklras omedelbart justerad.
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Ordförande ställer proposition på Eva Hellstrands båda yrkanden och finner dem antagna.

Expedieras till
Maria Jonasson

Beslutsunderlag
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