Datum
2018-12-06

Jämtlands Läns Landsting
Att: Maria Kumpula
Box 654
83127 ÖSTERSUND

Beslut om stöd
Stödmottagare:
Org.nr:
Projekt:
Ärende-ID:

Jämtlands Läns Landsting
16232100-0214
Fördjupad kunskap om Jämtlands läns framtida prioriteringar
00209905

Beslut
Tillväxtverket beviljar Jämtlands Läns Landsting stöd med 50% av bidragsgrundande kostnader för
att genomföra projektet ”Fördjupad kunskap om Jämtlands läns framtida prioriteringar” enligt
ansökan inkommen 2018-11-14, dock högst 200 000 kronor.
Beslutet har fattats med stöd av förordningen 2003:596 om bidrag för projektverksamhet inom den
regionala tillväxtpolitiken.
För stödet gäller allmänna villkor enligt Bilaga 1.
Beslutet kan inte överklagas.

Motivering till beslut
Tillväxtverket beviljar stöd av följande skäl: Utlysningen Stöd för att stärka regionernas kapacitet
syftar till att stärka regionens roll som kunskapsdriven aktör och att ge goda förutsättningar för det
regionala tillväxtarbetet.
Tillväxtverket beviljar medel till Region Jämtland Härjedalen för att genomföra insatser som beskrivs
i ansökan. Insatserna ligger inom ramen för utlysningens kategori 1 Fördjupad kunskap om länets
framtida prioriteringar. Genom de planerade insatserna ska Region Jämtland Härjedalen stärka
genomförandet av det regionala tillväxtarbetet som bygger på analys och kunskapsunderlag.
En viktig förutsättning för att uppföljning och utvärdering ska bli effektiva instrument i det regionala
tillväxtarbetet är att det finns ett väl fungerande lärandesystem. Detta projektet ska, som ett led i
utvecklingen av den regionala tillväxtpolitiken inklusive sammanhållningspolitiken 2021-2027, skapa
en uppdaterad och samlad bild av samhällsutmaningar och prioriteringar i länet.

Projektperiod
2019-01-01 -- 2019-09-30.

Projektbeskrivning
Syfte:
Syftet är att stärka genomförande av det regionala tillväxtarbetet som bygger på analys och
kunskapsunderlag.
Projektets mål och indikatorer:
Projektets resultatmål:
Fördjupad kunskap om länens framtida prioriteringar inom det regionala tillväxtarbetet, inklusive
EU:s sammanhållningspolitik perioden 2021-2027 och europeiskt territoriellt samarbete (Interreg ).
Indikatorer:
- Dokument som innehåller en redovisning av analys och identifierade prioriteringar avseende det
framtida regionala tillväxtarbetet.
Projektets effektmål:
- Stärkt genomförande av det regionala tillväxtarbetet som bygger på analys och kunskapsunderlag.
- Öka förutsättningar för hållbara och effektiva vägval och prioriteringar i det regionala
tillväxtarbetet.
Övrigt:
Projektets projektplan, målgrupp, arbetssätt, avgränsning, indikatorer med mera, gäller enligt
ansökan och inkomna kompletteringar.

Tid- och aktivitetsplan
Verksamhetens aktiviteter
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Beräknad kostnad

Ta fram sammanfattande analys

2019-02-01

2019-08-31

320 000

Genomföra processmöten med aktörer

2019-02-01

2019-06-30

50 000

Löpande dokumentation och
slutredovisning

2019-01-01

2019-09-30

12 000

Total kostnad kronor

382 000

Budget (Kostnads- och finansieringsplan)
Godkända kostnader
Godkända kostnader för den verksamhetsperiod som beslutet avser är 400 000 kronor.
Kostnadsslag
2019
Totalt
Köp av tjänst

300 000

300 000

Köp av tjänst

40 000

40 000

Köp av tjänst

30 000

30 000

Personal

18 000

18 000

Personal

12 000

12 000

Övrigt

0

0

Projektintäkter (Avgår)
Summa kronor

0
400 000

400 000

2019

Totalt

Offentlig kontantfinansiering
Region Jämtland Härjedalen

200 000

200 000

Projektmedel
Tillväxtverket

200 000

200 000

Summa kronor

400 000

400 000

Finansiering
Typ av finansiering från finansiär

Rapportering och begäran om utbetalning
Stödet utbetalas i efterhand efter redovisning av faktiska utgifter.
Angivet datum för första rapportering/begäran

om utbetalning är 2019-05-02.

Plan för rapportering och begäran om utbetalning:
Rapport 1, 2019-05-02
Rapport 2, 2019-09-30
Slutrapport och slutliga ansökan om utbetalning ska lämnas senast 2019-09-30.

Allmänna villkor för stöd
Se bilaga 1.
Beslut i detta ärende har fattats av Ingrid Arltoft Henriksson efter föredragande av Daniel Fahlander .

Vid frågor kontakta:
Daniel Fahlander
Telefon: 08-681 9664
E-post: Daniel.Fahlander@tillvaxtverket.se
På www.tillvaxtverket.se finns adresser till våra nio kontor.

