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Medfinansiering till projektet Welcome! (RUN/16/2018)
Sammanfattning
Jämtland Härjedalen Turism Ekonomisk Förening har inkommit med ansökan om 3 072 240
kronor i medfinansiering till Interreg-projektet ”Welcome!”. Projektet löper från 1 september
2018 till 31 augusti 2021.
Projektet ska bidra till ökad lönsamhet året runt för besöksnäringen i regionen genom insatser
som stödjer företagens satsningar på internationella gäster. Destinationsbolagen och företag
såsom Skistar är delaktiga i projektet som även bygger på att utveckla samarbetet mellan
Swedavia och Avinor. På norska sidan är Tröndelag Reiseliv, Visit Trondheim och fylket
partners. Jämtland Härjedalen Turism ska proaktivt arbeta gentemot turoperatörer och
transportörer i syfte att de ska välja att etablera tjänster i regionen, samt mot media i syfte
regionens turismnäring ska få synlighet i relevanta kanaler. Arbetssättet inkluderar
visningsbesök för hos regionala företag.
Projektet verkar på branschnivå har ett tydligt fokus på att öka antal utländska turister till
länets destinationer, samt bidra till året-runt-turism. Det finns ett gränsöverskridande
samarbetet med Norge som stärker satsningen. Aktiviteter riktas även direkt till företag i syfte
att öka exportmognaden. Sammantaget ligger projektets innehåll väl i linje med den regionala
utvecklingsstrategin. Projektet prioriteras utifrån gällande Regional Tillväxtprogram för
Jämtlands län, insatsområde Innovation och förnyelse.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Region Jämtland Härjedalen beviljar medfinansiering av projektet ”Welcome!” med 41,83%
av redovisade och godkända totala kostnader, dock max 3 072 240 kronor. Medfinansieringen
tas från anlag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder. Beslutet fattas med stöd av Förordning
(2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken, och gäller
under förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökan.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Region Jämtland Härjedalen beviljar medfinansiering av projektet ”Welcome!” med 41,83%
av redovisade och godkända totala kostnader, dock max 3 072 240 kronor. Medfinansieringen
tas från anlag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder. Beslutet fattas med stöd av Förordning
(2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken, och gäller
under förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökan.
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Tjänsteskrivelse Ansökan om medfinansiering till projektet Welcome!
Ansökan om medfinansiering till projekt "Welcome !" Period 180901-210831
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