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Ändringsbeslut avseende projektet ”Innovation Champions
in Jämtland”

Ärendebeskrivning
Den 1 mars 2016 beviljade Region Jämtland Härjedalen medfinansering till
projektet ”Innovation Champions in Jämtland” med 27,50%, motsvarande
3 000 000 kronor. Projektet har sedermera löpt på och en halvtidsutvärdering
genomförd av extern utvärderare levererades i december 2017. Den visar att
projektet levererar konkreta resultat kopplat till uppställda målsättningar, att
verksamheten upplevs fylla ett behov i regionen men att projektet samtidigt brottas
med att hitta rätt i samverkan och möta olika partners förväntningar. Projektet
avslutas 28 februari 2019.
Under 2018 hamnade projektet sedermera i en situation med underfinansiering på
grund av att Almi Företagspartner Mitt AB meddelat att den ”in naturafinansiering” som bolaget skulle leverera inte kommer att kunna verkställas fullt ut
(finansiering genom arbetsinsats). Enligt ursprunglig budget skulle finansieringen
bestå av 4 800 arbetade timmar vilket motsvarar finansieringsvärdet 1 584 000
kronor. Almi har meddelat att de kommer att kunna verkställa 2 580 av dessa
timmar och därigenom finansiera projektet med 851 400 kronor. Med anledning av
detta har Peak Region AB ställt förfrågan om ökad medfinansiering från Region
Jämtland Härjedalen. Denna lösning skulle möjliggöra för projektet att genomföra
fullskalig verksamhet enligt plan. De kommuner som enligt ursprungsbeslut
medfinansierar projektet genom insats i arbetstid har också bidragit till att
kompensera den del av finansieringen som Almi inte levererar till ett värde
motsvarande 99 000 kronor jämt fördelat mellan kommunerna.
Ovanstående skulle innebära att Region Jämtland Härjedalens medfinansiering
ändras till 33,30%, dock max 3 633 600 kronor.

Tjänsteskrivelse

Förvaltningschefens förslag
1. Region Jämtland Härjedalen beslutar att ändra medfinansieringen i
projektet ”Innovation Champions in Jämtland” till 33,30% av redovisade
och godkända kostnader, dock max 3 633 600 kronor.
2. Medfinansiering tas från anslag 1:1. Regionala tillväxtåtgärder.
3. Beslutet har fattats med stöd av Förordning (2003:596) om bidrag för
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken och gäller under
förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt reviderad budget.
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