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Förhandsvisning

Projektnamn: Ramprogram Jämtland Härjedalen - Att stödja
övergången till koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer
Beslut
Tillväxtverket beviljar Jämtlands Läns Landsting, org. nr 232100–0214, stöd ur den Europeiska regionala
utvecklingsfonden till ovan angivet projekt.

Beslutet har fattats med stöd av Förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder,
Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella
regionalfondsprogrammet inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning (TVFS 2015:1) och, i
förekommande fall, Förordning (2015: 211) om statligt stöd till regionala investeringar, Förordning
(2015: 212) om statligt stöd inom strukturfonderna och Förordning (2015:210) om statligt stöd för att
regionalt främja små och medelstora företag.
Strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland har i sitt yttrande 2018-06-08 prioriterat projektet.
Stödet tas ur det Operativa programmet för Mellersta Norrland, insatsområdet Att stödja övergången till
en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer och avser projektperioden 2018-09-01 - 2021-12-31. Stödet
uppgår 50,00% av projektets faktiska kostnader och 50,00% av den sammanlagda stödgrundande
finansieringen, dock högst 27 513 152 kronor.
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Beslutet kan inte överklagas.

Tillväxtverkets motivering
Strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland har prioriterat projektet av följande skäl: Partnerskapet
bedömer att projektet mycket väl överensstämmer med målen i programmet för Europeiska regionala
utvecklingsfonden 2014–2020 i Mellersta Norrland och även med Jämtland/Härjedalens regionala
utvecklingsstrategi. Projektet formerar de regionala medlen för att stödja hållbar tillväxt i SME och
företagen kan investera i energieffektiviseringsåtgärder och övergång till förnybar energi.

Tillväxtverket har bedömt att projektet ska beviljas stöd av följande skäl:
Projektet bedöms ha en god regional förankring och stark privat medfinansiering. Projektet utgår från
näringslivets behov och bidrar till en hållbar utveckling och förnyelse av näringslivet.
Projektet uppfyller följande principer för projekturval:
- Projektet med syfte att leda till en högre grad av systematiska förbättringar
- Organisatorisk kapacitet, erfarenhet hos projektägaren och förankring hos samarbetspartner.

Allmänna villkor
1.

En förutsättning för stöd är att stödmottagaren följer tillämplig EU-rätt, svenska lagar och
förordningar, Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen
och det nationella regionalfondsprogrammet inom målet Investering för tillväxt och
sysselsättning (TVFS 2015:1) (nedan kallad Tillväxtverkets föreskrifter) och Tillväxtverkets
Handbok för EU-projekt 2014 - 2020. Texter i handboken som rubriceras som ”krav” är rättsligt
bindande, övriga texter är endast vägledande. För detta projekt är det version 4.4 av handboken
som ska tillämpas (nedan kallad Tillväxtverkets handbok). Tillväxtverkets föreskrifter och
handbok finns på eu.tillvaxtverket.se.

2.

Projektet ska bedrivas kostnadseffektivt. Prövning om en kostnad är stödberättigande görs i
samband med Tillväxtverkets granskning av ansökan om utbetalning. Stödmottagaren ansvarar
för att kostnad som tas upp i ansökan om utbetalning är stödberättigande.

3.

Det är inte tillåtet att ta emot annat stöd än det som ingår i projektet för en kostnad som tas upp i
en ansökan om utbetalning. Stöd som ingår i projektet framgår av detta beslut.

4.

Stödmottagare ska, utan att gällande bokföringsbestämmelser åsidosätts, ha ett separat
redovisningssystem eller en lämplig redovisningskod för alla transaktioner som rör projektet.

5.

Stödmottagare har ett särskilt informationsansvar som bl a innefattar krav på att informera om
projektets innehåll samt om att projektet delfinansieras av Europeiska regionala
utvecklingsfonden.
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6.

Beslutet om stöd kan ändras eller upphävas om det fattats på grund av oriktig, vilseledande eller
ofullständig uppgift från stödmottagaren, om stödmottagaren brutit mot de villkor som gäller för
stödet eller om förutsättningarna i övrigt ändras för stödet. Om stödmottagare inte är berättigad
till ett stödbelopp som betalats ut ska detta återbetalas. Felaktigt utbetalt stöd kan återkrävas
inom 10 år från det att beloppet betalades ut.

Särskilda villkor
Offentlig upphandling och andra köp
Stödmottagaren ska följa lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) eller, i förekommande fall, lag
(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) eller lag (2016:1147) om upphandling
av koncessioner (LUK).
Förenklade redovisningsalternativ
Följande förenklade redovisningsalternativ ska tillämpas i projektet.
För kostnadsslaget Schablonsatser tillämpas 15 § p 1.b) Tillväxtverkets föreskrifter (schablonsats för
indirekta utgifter) varvid en schablonsats på 15 % ska tillämpas.
För kostnadsslaget Schablonsatser tillämpas 15 § p 2 Tillväxtverkets föreskrifter (schablonsats för sociala
avgifter mm) varvid en schablonsats på 42,68% ska tillämpas.
De kostnader som omfattas av schablonen framgår av Tillväxtverkets Handbok. Kostnader under övriga
kostnadsslag ska redovisas som faktiska kostnader.
Ramprojekt
Detta projekt är ett ramprojekt och handläggs enligt de krav som anges i Tillväxtverkets handbok.
Stödmottagaren ska redovisa löpande vilka parter som får stöd i projektet. Detta sker genom att
stödmottagaren vid ansökan om utbetalning skickar in de underlag som framgår av kraven i handboken.
Insatsers varaktighet
Projektet innehåller investeringar i företagen som utgör delprojekten. Stödmottagaren har ett ansvar för
att investeringen består även efter projektavslut.
Om investeringen säljs eller avyttras eller på annat sätt, om den upphör, flyttas eller att det sker någon
annan väsentlig förändring kan stödmottagaren bli återbetalningsskyldig för utbetalat stöd i upp till fem
år efter slututbetalningen. Om investeringen flyttas utanför EU kan stödmottagaren bli
återbetalningsskyldig för utbetalat stöd i upp till tio år efter slututbetalningen.
Utvärdering
Utvärdering ska ske genom löpande utvärdering, en extern aktör utvärderar löpande.
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Tematiska villkor
Projektledaren ska delta på projektledarträffar som anordnas nationellt för det tematiska målet. Vid
upphandling av utvärdering ska uppdraget omfatta kostnader för att den upphandlade konsulten ska delta
på nationellt samordnade erfarenhets-/informations-/ spridningsaktiviteter.
Krav på dokumentation
Stödmottagare, samverkansparter och medfinansiärer ska, i enlighet med Tillväxtverkets handbok, hålla
handlingar och uppgifter som kan ge upplysningar om projektet, inklusive räkenskapsinformation,
tillgängliga för Tillväxtverket, nationella revisions- och kontrollorgan, kommissionen och Europeiska
revisionsrätten, eller annan av dessa organ utsedd person till fram till den 31 december 10 år efter att
stödmottagare erhållit beslut om slututbetalning.
Tidplan för ansökan om utbetalning och rapportering
Stödmottagaren ska lämna in första ansökan om utbetalning och lägesrapport till Tillväxtverket senast
2019-02-28 för perioden 2018-09-01 – 2018-12-31.
Därefter ska ansökan om utbetalning och lägesrapport lämnas in: var fjärde månad med start 2019-06-30.
Slutrapport ska lämnas in i samband med sista ansökan om utbetalning av stöd. Krav på rapportering
anges i Tillväxtverkets handbok.

Projektbeskrivning
Sammanfattande projektbeskrivning
Ramprojektet ska främja energieffektivisering och omvandling av förnybar energi i företag.
Projektet ska också stödja små och medelstora företag (SMF) genom att medfinansiera
investeringar enligt förordningarna SFS 2015:210 och SMF 2015:211.
Stödet kommer att ges till investeringar i byggnader, maskiner, samt konsultkostnader för
tjänste- och produktutveckling. Företag som kan komma ifråga är företag som har sin
verksamhet i Jämtland Härjedalen för den del som de söker stöd för och företaget ska
klassificeras som SMF.
Ramprojektet förväntas stödja följande aktiviteter:








Rådgivning och energikartläggning med åtgärdsförslag till privat och offentlig verksamhet.
Utredning av smarta systemlösningar
Insatser för att systematisera det strategiska arbetet i energifrågor
Utveckla företagsnätverk
Utveckling av miljöteknik och nya tjänster som gör det lättare för företag och individer att agera
hållbart Stöd till demonstrationsanläggningar och testverksamhet
Stöd till små och medelstora företag i syfte att möjliggöra övergången till en fossil oberoende
transportsektor samt minska användningen av fossila bränslen i arbetsmaskiner
Stöd till centrumbildning, forskning och utveckling inom energiteknik
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Stärka befintliga och bilda nya nätverk för samarbete

Medfinansiering av aktiviteter/investeringar inom ramprogrammet kommer att kunna ske utifrån hur
dessa aktiviteter/investeringar går att stödja med företagsstöd enligt reglerna i SFS 2015:210 och
2015::211.

Bakgrund och omvärld
Bakgrund
I den gällande Regionala Utvecklingsstrategin, "Jämtland/Härjedalen 2030 - Innovativt & Attraktivt", som
Region Jämtland Härjedalen har ett sammanhållande ansvar för, framgår det i prioriteringen "Hållbar
Tillväxt - resurssnålare och effektivare" bland annat i de övergripande insatsområden att
"Produktivitetsförbättringar inom näringsliv och offentlig sektor prioriteras som en nyckel till förstärkt
konkurrenskraft och förbättrad samhällsservice" skall ske genom insatser som leder mot mål som hög
energieffektivitet inom boende/byggande, kommunikationer och industri.
För att uppnå bättre energieffektivisering och användning av förnybar energi kommer i planerade
ramprogram insatser med inriktning mot förutsättningsskapande aktiviteter och direkta investeringar att
kunna stödjas.
De förutsättningsskapande aktiviteterna är de som lyfts fram i fram i Strukturfondsprogrammets
investeringsprioritering (4 b) för Mellersta Norrland.
* Rådgivning och energikartläggning med åtgärdsförslag till privat och offentlig verksamhet
* Utredningar av smarta systemlösningar för att uppnå energieffektivisering och förbättrat
resursutnyttjande i direkt samverkan mellan företag.
* Insatser för att systematisera det strategiska arbetet i energifrågor genom att arbeta med till exempel
miljö- och energiledningssystem samt miljöpolicys.
* Utveckla företagsnätverk kring frågor om energianvändning och hållbar utveckling.
* Utveckling av miljöteknik och nya tjänster som gör det lättare för företag och individer att agera hållbart.
* Stöd till demonstrationsanläggningar och testverksamhet i syfte att göra produktionsprocesser mer
energieffektiva.
* Stöd till små och medelstora företag i syfte att möjliggöra övergång till en fossilberoende transportsektor
samt minska användningen av fossila bränslen i arbetsmaskiner.
* Stöd till centrumbildning, forskning och utveckling inom energiteknik.
* Stärka befintliga och bilda nya strategiska nätverk för samarbete i syfte att säkra
kompetensförsörjningen och arbetskraftsutbudet inom exempelvis vindkraft, solenergi och bioenergi.
Utifrån de tillhandhållna förutsättningarna som skapats eller på annat sätt inhämtade kunskaper kommer
ramprogrammet även att stödja direkta investeringar i SMF vars inriktning är att främja
energieffektiviseringen samt användning av förnybar energi i SMF.

Omvärld och samverkan
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I framtagande av gällande strukturfondsprogram har i samband med skrivningarna av programmet viljan
och påverkan att satsa på verksamheter som leder till koldioxidsnål ekonomi varit prioriterat från centralt
Europeiskt och Svenskt nationellt håll, dock har inte intresset bland de regionala
stödmottagarna/aktörerna som utifrån strukturfondsprogrammet varit målgruppen för insatsen haft
samma intresse för att investera i insatsområdet hittills. Det planerade ramprogrammet har därför som
ett mål, genom den ekonomiska stöttning/medfinansiering som kommer att bli möjlig att söka mot
insatsområdet, att öka intresset för investeringar bland SMF mot insatsområdet.
Medverkan av personal från Region Jämtland Härjedalens energikontor kommer också att innebära och
borga för att nödvändig kunskap tillförs ramprogrammet i såväl omvärldskunskap/bevakning,
informationsspridning som i handläggningen av ansökningar. Genom tidigare verksamhetsinsatser som
energikontorets personal gjort rörande uppvärmningssystem mot företagen i regionen har kontoret en
mycket bra kunskap kring hur läget är bland SMF i vårt län och hur den kunskapen kan nyttjas för att ta
nästa steg mot en bättre energieffektivisering.

Koppling till det regionala näringslivet
De regionala medlen har under många år funnits som ett sätt att stödja företagens näringslivsutveckling
och har varit ett mycket viktigt verktyg för samhället att öka företagens utvecklingsmöjligheter, dock har
inte tidigare energieffektivitetsinsatser prioriterats, vilket nu kommer att prioriteras utifrån planerade
ramprogram. För att företag skall komma ifråga för att erhålla stöd krävs att de har en stödberättigad
verksamhet som är lokaliserad till regionen Jämtland Härjedalen. Ett utvecklat samarbete mellan Region
Jämtland Härjedalen och länets kommuner har sedan länge funnits med kommunernas
näringslivsavdelningar/bolag för att underlätta informationsspridning om de regionalpolitiska medlen.
Kommunernas näringslivsavdelningar/bolag har i respektive kommun en mycket god kännedom om
respektive kommuns företagssituation och är ofta den väg som förfrågningar kommer in om möjligheten
till stöd för företagsverksamhet. Genom den mångåriga verksamheten med regionalpolitiska stöd finns
också en god kännedom bland företagare/företag, företagsorganisationer, banker och revisionsbyråer om
stödmöjligheter. Tillsammans med det offentligas kännedom kan man därför påstå att kopplingen till det
regionala näringslivet är mycket god.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Planerade ramprojektet är ett ramprojekt som vänder sig till enskilda företag eller grupper av företag med
verksamhet inom Jämtland Härjedalen och som planerar att gör investeringar i sitt/sina företag och
utifrån de gällande förordningarna för företagsstöd. Bedömningen är att projektet inte har någon direkt
koppling i sitt syfte som kan länkas till Östersjöstrategin direkt.

Mål och resultat
Mål
Syftet med de regionala företagsstöden är att stödja en hållbar tillväxt i SMF och därigenom bidra till,
skapa en, regional tillväxt. Stödet skall också underlätta för SMF, som är verksamma inom Jämtland
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Härjedalen, som har en nationell och internationell marknad att genomföra investeringar som är stödbara
enligt förordningarna 2015:210 och 2011.
Det övergripande målet med ramprogrammet är att möjliggöra för företag att vidga sina marknader med
nya produkter på miljödrivna marknader och stärka sin konkurrenskraft. Det ska ske genom effektivare
energianvändning samtidigt som de bidrar till att uppnå samhällets beslutade energi- och klimatmål, fler
SMF skall investera klimatsmart vilket skall ge hållbarare och konkurrenskraftigare företag.
Projektmålet är att med hjälp av ramprogrammet medverka till att SMF i Jämtland Härjedalen investerar i
energieffektiviserande åtgärder i den egna verksamheten samt också i produktutveckling av egna
produkter som är energieffektiva. Förhoppningarna är att nå 40 till 60 företag med investeringsstöd, 10
till 20 företag skall ha fått annat stöd än ekonomiskt. Besparingseffekterna uppskattas till 7 500 MWh till
12 500 MWh.

Målgrupp(er)
Målgruppen för ramprogrammet är de organisationer/företag som bedriver affärsmässig verksamhet på
en konkurrensutsatt marknad och har sin verksamhet förlagd till Jämtland Härjedalen samt kvalificerar
sig för stöd enligt förordningarna SFS 2015:210 och SFS 2015:211 samt enligt målgrupperna som finns
inom insatsområde 4.

Förväntat resultat vid projektavslut
Att minst 40 företag har erhållit stöd för att genomföra energieffektiviserande åtgärder. Att den totala
investeringssumman, omslutningen av projektet uppgått till 166 miljoner kronor varav företagen stått för
116 miljoner kronor själva. Att en energieffektivisering har skett med 10 - 20 % utifrån och på de
investeringar som genomförts av företagen och som erhållit företagsstöd.

Förväntade effekter på lång sikt
Att de organisationer/företag som erhållit stöd har en mer energieffektiv verksamhet och att
ramprogrammet har bidragit till en koldioxidsnålare verksamhet.

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Ramprogrammet genomförs av Region Jämtland Härjedalens Näringslivsenhet i samverkan med
Energikontoret. Näringslivsenheten har ansvar för stödhanteringen och Energikontoret ansvarar för
tekniska beräkningar för energieffektivisering.

Arbetssätt
Genom att företagsstöden har varit en del av utvecklingsmöjligheterna under många år i Jämtland
Härjedalen är kännedomen om företagsstödets möjligheter stor bland de offentligas representanter såsom
kommunernas näringslivsavdelningar/bolag, företagssammanslutningar som Handelskammaren,
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Företagarna, IUC Z-Group, Jämtland Härjedalen Turism, turistdestinationernas destinationsbolag, ALMI,
Norrlandsfonden och länsstyrelsen etc.
Det direkta genomförandet av ramprogrammet och stödgivning sker i stor utsträckning genom att företag
tar kontakt med stödenheten för att diskutera möjligheter till stöd för en investering. Kontakten kan också
ha initierats på många olika sätt, t.ex. genom förfrågningar där företag/sökanden har fått hjälp
(förmedlats) via kommunerna, företagsorganisationer, banker eller revisionsföretag. Vid vissa tillfällen
uppstår även förfrågningar då stödenheten är ute på besök hos företag etc.
Valet att nyttja kompetensen och medverkan av personal från Region Jämtland Härjedalens energikontor
kommer också att innebära och borga för att nödvändig kunskap tillförs ramprogrammet i såväl
omvärldskunskap/bevakning, informationsspridning som i handläggningen av ansökningar. Genom
tidigare verksamhetsinsatser som energikontorets personal gjort rörande uppvärmningssystem mot
företagen i regionen har kontoret en mycket bra kunskap kring hur läget är bland SMF i Jämtlands län och
hur den kunskapen kan nyttjas för att ta nästa steg mot en bättre energieffektivisering.
Projektet kommer att genomföras med stödgivande insatser under perioden 2018-07-01 till och med
2021-06-30.Tredje året 2020-07-01- 2021-06-30 är planerat att fungera som ett rent genomförande år av
verksamheten, dvs investeringarnas genomförande och redovisning av insatserna samt utbetalning av
stöd för gjorda investeringar.
Enligt stödförordningen så har en stödmottagare tre år på sig att genomföra investeringen. Själva
förfarandet av stödgivningen utgår från att stödsökande inlämnar en ansökan som görs via min ansökan
där sökande beskriver vad det är sökande skall investera i/utveckla, investeringens kostnader och förslag
på finansiering, sökandes ekonomi sedan några år tillbaka och hur man bedömer att det ekonomiska läget
skall utvecklas utifrån investeringen. Handläggarna har kontinuerligt en diskussion med sökanden om
förutsättningar för att erhålla stöd och efter beredning av ärendet erhåller så sökande ett preliminärt
beslut om stöd som baseras på en procentsats utav tänkta investering och med en maxsumma som kan
komma ifråga för stödet. Därefter genomför sökanden investeringen och redovisar investeringens utgifter
varpå stödsökanden erhåller stöd enligt den procentsats som framgick av beslutet. Vid slutredovisning
fastställs så stödets storlek med ett slutligt beslut. I arbetet med stödgivningen kommer de nationella
hållbarhetsdimensionerna - ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet att vara en integrerad del i
stödprocessen och kommer att ligga till grund för alla prioriteringar.

Tid och aktivitetsplan
Aktivitet

Beskrivning

Extern
kommunikation och
resultatspridning

Extern kommunikation kring
projektets genomförande etc

Informationsinsatser

Informationsinsatser kring
ramprogrammet för att upplysa
potentiella SMF som kan söka
medfinansiering. Tidningsannonser,
tryckta broschyrer,
informationsmöten i samband med
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Startdatum Slutdatum
2018-09-01 2021-12-31

Kostnad

2018-09-01 2021-12-31

100 000
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kommunbesök, fortlöpande spridning
av resultat etc.
Avslutsarbete

Avslutsarbete av projektet med
sammanställningar mm

2021-09-01 2021-12-31

Utvärdering och
lärande

Utvärdering

2018-09-01 2021-12-31

Utvärdering, lärande

Ett fortlöpande arbete kommer att ske
inom projektet för att följa
utvecklingen i projektet och hur olika
investeringar förhåller/bidrar till att
minska energiåtgången, dvs bidrar till
energieffektivisering.

2018-09-01 2021-12-31

100 000

Företagsstöd

Stödgivning enligt SFS 2015:210 och
SFS 2014:211.

2018-09-01 2021-06-30

53 169 940

Medfinansiering av
investeringar i företag

Stödet till företagen. Stödet ges i
procent i förhållande till företagens
ansökning med en maxsumma.
Företagen beräknas stå för 70 % av
investeringen själva vilket innebär att
de 50 mnkr utgör 30 % av
investeringarnas totala omslutning,
vilket innebär att projektet kommer
att omsluta ca 166,6 mnkr totalt.
Uppskattningsvis så beräknas ca 40
företag komma i fråga vilket skulle
innebära ett stöd om 1,25 mnkr för
varje företag.

2018-09-01 2021-06-30

Administrativa arbetet
med stödinsatsen

Direkt arbete med medfinansiering av
företagsinvesteringar, omfattar den
personal som arbetar med den direkta
stödgivningen samt personal som
arbetar med energiberäkningar och
rådgivning

2018-09-01 2021-06-30

Insatser som är riktade till enskilda företag
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Ja
50 000 000

Aktiviteter av socialfondskaraktär
Nej

Aktiviteter som genomförs utanför programområdet
Nej

Indikatorer
Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen
Namn
Antal företag som får stöd

Värde
137

Måttenhet
Företag

Antal företag som får annat stöd än
ekonomiskt stöd
Minskad energiförbrukning hos
projektmedverkande företag och
organisationer

137

Företag

10 000

MWh

Kommentar
Antal företag som får direkt stöd uppskattas
till ca 40–60 företag. Allt är beroende på hur
olika förutsättningar, som t.ex. konjunkturer
utvecklas och vilka ekonomiska möjligheter
om företagen ser sig ha.
Uppskattas till mellan 10–20 företag som får
information
Projektet uppskattar att besparingseffekten
blir mellan 7500–12500 MWh

Resultatindikatorer i linje med specifika mål
Namn
Slutlig energianvändning per
förädlingsvärde för små- och
medelstora industriföretag.
Andel användning av förnybar
energi
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Värde
Ja

Måttenhet
Enhet inte
tillämplig

Ja

Enhet inte
tillämplig

Kommentar

Beslut om stöd
2018-06-21

Budget
Projektperiod: 2018-09-01 - 2021-12-31

Kostnader
Kostnadsslag
Personal
Extern sakkunskap
och externa tjänster
Investeringar materiel
och externa lokaler
Schablonkostnader
Summa kostnader

2018
475 800

2019
970 631

2020
990 045

2021
504 923

Totalt
2 941 399

83 334

166 667

166 667

83 332

500 000

16 500 000
304 902

86 500 000
621 999

63 666 666
634 440

0
323 565

166 666 666
1 884 906

17 369 036

88 269 297

65 467 818

916 820

172 022 971

11 582 670

60 721 270

44 692 726

0

116 996 666

60 721 270

44 692 726

0

116 996 666

27 548 027

20 775 092

916 820

55 026 305

Projektintäkter
Avgår projektintäkter
(negativ kostnad)
Summa avgår
projektintäkter
11 582 670
Summa faktiska
kostnader
5 786 366
Bidrag annat än pengar

Summa bidrag i
annat än pengar
Summa totala
kostnader

0
5 786 366

27 548 027

20 775 092

916 820

2019

2020

2021

55 026 305

Medfinansiering
Finansiär
2018
Offentligt bidrag annat än pengar

Totalt

Total offentligt bidrag
annat än pengar
0
Offentlig kontantfinansiering
Region Jämtland
Härjedalen
2 458 665
Region Jämtland
Härjedalen
434 518
Total offentlig
kontantfinansiering
Total offentlig
finansiering
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12 889 365

9 486 970

0

24 835 000

884 649

900 576

458 410

2 678 153

5 357 851

11 313 815

10 397 243

444 244

27 513 153

5 357 851

11 313 815

10 397 243

444 244

27 513 153

Beslut om stöd
2018-06-21

EU-stöd
Finansiering
EU-medel

2018
5 357 851

2019
11 313 815

2020
10 397 242

2021
444 244

Sammanställning (stödprocent)
Stödandel av faktiska kostnader
Stödandel av stödgrundande finansiering
Stödandel av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel)
Andel privat finansiering

Beslutande

Lars Wikström, avdelningschef för Regioner, Tillväxtverket
Förvaltande myndighet för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Maud Persson, Handläggare enheten Regional tillväxt norra Sverige
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50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
0,00%

Totalt
27 513 152

