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Mobilisering för cirkulär utveckling i Jämtland Härjedalen
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Beslut

Tillväxtverket beviljar REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN, org nr 232100-0214, stöd ur den
Europeiska regionala utvecklingsfonden till ovan angivet projekt.
Stödet tas ur det Operativa programmet för Mellersta Norrland, insatsområdet Att öka
konkurrenskraften för små och medelstora företag och avser projektperioden 2021-02-01 2021-10-31. Stödet uppgår till 50 procent av projektets faktiska kostnader och 50 procent av
den sammanlagda stödgrundande finansieringen, dock högst 400 000 kronor.
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)
Beslutet kan inte överklagas.
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Motivering
Strukturfondspartnerskapet/samrådets motivering
Presidiet beslutar vid ett telefonsammanträde den 14 januari att prioritera projektet:
”Förstudie: Mobilisering för cirkulär utveckling i Jämtland Härjedalen”, för beslut hos
Tillväxtverket.

Tillväxtverkets motivering
Tillväxtverket har bedömt att projektet ska beviljas stöd av följande skäl:
Projektet överensstämmer med det operativa programmet inom målet "Att främja
entreprenörskap särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och
främja skapandet av nya företag, inklusive genom företagskuvöser”, investeringsprioritet 3a.
Projektet bidrar till de särskilda målen att "Avancerad produkt- och tjänsteutveckling främjar
tillväxt inom SME " och " Tillväxtföretag ökar investeringar i avancerad produkt- och
tjänsteutveckling ".
Tillväxtverket har bedömt att ansökan uppfyller obligatoriska urvalskriterier och principer för
projekturval enligt följande:
 Aktiviteter där samverkan mellan företag och offentliga aktörer främjar

etableringar och investeringar
 Aktiviteter som stödjer företag i avancerad produkt- och tjänsteutveckling genom
rådgivningsinsatser som bygger på analyser av företagarens
specifika behov och förutsättningar
 Aktiviteter som ökar företagens tillgång till kompetens genom företags- och
branschgemensamt samarbete kring rekrytering och fortbildning
 Aktiviteter som bygger på näringslivsstödjande insatser vid företagsstart,
produkt- och tjänsteutveckling och kompetensförsörjning med fokus på
kunskap om etnicitet och jämställdhetsintegrering
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Projektbeskrivning
Förstudien syftar till att stärka förutsättningar och kapacitet för att ställa om till cirkulär
ekonomi i Jämtland och Härjedalen genom att mobilisera samhälle och näringsliv. Inom
projektet kommer det att byggas upp ett nätverk av viktiga samhällsaktörer inför det fortsatta
arbetet, samt ringa in områden som har god potential att kunna fördjupas i separata
verksamheter och projekt, t.ex. inom ERUF.
Att driva utveckling på systemnivå är omfattande. Det tar tid, innefattar många verksamheter
och överlappande frågor. Förstudien är en möjlighet att snabba på arbetet genom att mobilisera
viktiga aktörer och skapa ramar för det fortsatta arbetet. Det är särskilt viktigt inför kommande
programperiod, där cirkulär ekonomi lyfts som ett särskilt mål för Mellersta Norrland. Genom
förstudien vill vi skapa förutsättningar för högre effekt och kvalité i den fortsatta processen att
utveckla cirkulär ekonomi i Jämtland och Härjedalen.
Vi kommer också att arbeta med samordning och kunskapsspridning för att ge det lokala
näringslivet bättre förutsättningar till att bli långsiktigt konkurrenskraftiga. Det kan utvecklas
möjligheter till genomförandeprojekt inom förstudien. Några av de områden som i dagsläget har
tydligast potential är industriell symbios, cirkulära materialflöden och energiekosystem.

Mål och resultat
Mål

Förstudien skall stödja näringsliv, offentliga verksamheter och organisationer i
omställningsprocessen till cirkulär ekonomi. Syftet är att på sikt nå högre effekt i på vägen till
cirkulär ekonomi, baserat på de tre hållbarhetsaspekterna (miljömässig-, social och ekonomisk
hållbarhet).
Omställningsprocessen till cirkulär ekonomi innebär många komplexa processer samtidigt
(wicked problems), involverar alla delar av samhället inklusive människors beteendeförändring,
vilket kräver lång tid. Utifrån detta ser vi att resultaten i förstudien kommer att bli steg på vägen
i en större omställningsprocess där de mätbara målen kan vara svåra att spå på förhand.
Förstudiens mål handlar därför om att mobilisera aktörer, kartlägga, sprida kunskap och
information samt att bygga upp en struktur som utgör ett stöd för andra i ett fortsatt
omställningsarbete.

Målgrupp(er)

Projektet berör i första hand näringslivet (genom samarbete med näringslivets bransch- och
stödorganisationer), offentliga verksamheter och länets kommuner. I vissa fall innefattas även
näringslivskontakter, några exempel skulle kunna vara energi, transport, bygg- och
fastighetsbransch samt avfallshantering. I ett längre perspektiv så kommer det att behövas
samarbete med fler branscher och betydligt större andel sammanflätade system för att klara av
omställningen till en cirkulär ekonomi, dvs. alla branscher kommer att till slut att beröras.
Kontakter med företag utifrån klusterbildning och symbios (resurssamarbete och nyetablering)
kommer också att förekomma. Bred kommunikation till näringslivet sker genom
branschorganisationer och kunskapsöverföring till företagsstödjande parter.
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I andra hand berör projektet en allmän målgrupp då det syftar till att underlätta för omställning
till cirkulär ekonomi, vilket är en process på samhällsnivå. Den förskjutningen behöver speglas i
en allmän acceptans och tillit, vilket gör förankring och transparens till viktiga delar i arbetet.

Förväntat resultat vid projektavslut

- Etablera kontakt med viktiga samhällsaktörer runt om i länet, utifrån målet att gemensamt
arbeta vidare med utveckling av cirkulär ekonomi.
- Bidra till ökad kunskapsspridning inom området cirkulär ekonomi hos företagsstödjade
verksamheter och företag i länet.
- Ringa in områden som har god potential att kunna tas vidare i separata verksamheter eller
projekt inom t.ex. ERUF.
- Skapa underlag och förutsättningar till ökad måluppfyllnad i t.ex nya RUS, Energi- &
Klimatstrategin, Nationella strategin för cirkulär ekonomi och Agenda 2030.
- Förbereda för ett nytänkande och mer resursproduktivt sätt att använda sig av råvaror och
resurser i vår region, vilket i sin tur har potential att skapa både sysselsättning och nya
inkomstkällor för näringslivet.
- Skapa förutsättningar för att längre fram etablera en stödfunktion på regional nivå som kan
agera brygga (samordna, koppla och sprida kunskap), innan viktiga samhällsaktörer och
funktioner hunnit ställa om sina verksamheter.
- Det kan utvecklas möjligheter till genomförandeprojekt inom förstudien. Några av de områden
som i dagsläget har tydligast potential är industriell symbios, cirkulära materialflöden och
energiekosystem.

Förväntade effekter på lång sikt

I det kortare perspektivet är förstudien viktig för att bygga upp lokala förutsättningar för
utveckling av cirkulär ekonomi. Det finns redan idag ett uttalat intresse för att fördjupa arbetet
kring symbioser, hållbar destinationsutveckling, hållbar lokal gastronomi, cirkulär upphandling
och olika aktiviteter på temat ökat återbruk och avfallsminskning.
Men också inom viktiga basnäringar som gröna näringar och grön energi, där drivande aktörer
ser möjligheten att öka förädlingsgraden och cirkulariteten och därmed också öka lönsamheten
och bredda arbetsmarknaden.
I det längre perspektivet ser vi att förstudien har potential att bidra till ett konkurrenskraftigt
näringsliv, präglat av samverkan, där vi ligger långt fram i att uppfylla klimatmålen,
innovationsgraden är hög och företagen livskraftiga. Genom att utnyttja de många
synergieffekter som ryms inom cirkulär ekonomi har vi möjlighet att bidra till utvecklingen av
Jämtland Härjedalen på ett sätt som sätter regionen på kartan som en långsiktig hållbar och
attraktiv plats för såväl näringsliv, boende som inflyttare.
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Tid och aktivitetsplan
Aktivitet

Beskrivning

Extern
kommunikation och
resultatspridning

Förstudiens resultat ska bland annat
kommuniceras digitalt och aktiviteten
inkluderar utveckling av lämplig
plattform för digital kommunikation.
Arbetet genererar kostnader för köp
av tjänster inom rådgivning, grafisk
formgivning av projektets
kommunikationsplattform och
kommunikationsstrategiskt stöd.
Information om förstudien kommer
även att spridas via det nätverk som
projektet bygger såväl regionalt som
nationellt. Kommunikationsinsatserna
genererar en del annonskostnader,
både i tryck och digitalt. Det utgör
också ett underlag för ev
kompetenshöjande insatser för
förstudiens målgrupper.

Startdatum Slutdatum
2021-02-01 2021-10-31

Kostnad

2021-10-01 2021-10-31

70 000

250 000

Aktiviteter som beräknas ske inom
kommunikation och resultatspridning
är t.ex: kortare och längre
kompetenshöjande stöd. Liksom
workshops/tematräffar, både i
mobiliseringssyfte och kring
avgränsade begrepp gentemot olika
branscher/aktörer samt ev.
produktion av material kring begrepp
och teman som är centrala för cirkulär
ekonomi och som är nödvändiga att
känna till, samt publicering av detta i
olika kanaler.

Avslutsarbete
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Resultatspridning innebär ur
förstudiens perspektiv att se till att
involverade aktörer får tillgång till
information under tiden som
förstudien pågår, då denna är
värdefull för att bygga upp den egna
kapaciteten för cirkulär ekonomi.
Resultatspridningen är på så sätt en
del av kommunikationsarbetet och
sker löpande.
Arbetstid för projektledningens
avslutsarbete och ev. kringkostnader.
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Aktivitet

Beskrivning

Utvärdering och
lärande

I denna aktivitet finns det behov av
resurser för det löpande
analysarbetet, i syfte att utvärdera
kartläggningsresultat, metoder och
temaområden för bästa effekt.
Kostnad för projektledningens
"utvärdering och lärande" är arbetstid
och ev. kringkostnader
Inom denna aktivitet kan flera
engagerade i förstudien delta (kan
vara projektledare, någon från
referensgruppen, konsult eller
nätverkskontakt). Den innebär
digitala aktiviteter och deltagande på
konferenser och/eller liknande forum
som tillför kunskap till förstudien.

Omvärldsbevakning

Kartläggning
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Aktiviteten genererar kostnader för
nätverkande, deltagande i t.ex
(digitala) konferenser och
kunskapsinhämtning samt resor, logi.
Även konsulttjänster för att få tillgång
till redan utförda utredningar,
analyser och goda exempel kan vara
en kostnadspost. Genom aktiviteten
utvecklar förstudien ett strategiskt
nätverk med andra aktörer i länet,
nationellt och internationellt. Syftet är
att bygga kunskap och samarbete
inom relevanta områden.
I kartläggning ingår kostnader för t.ex.
kartläggning och sammanställning av
flöden och aktörer. Tillsammans med
relevanta parter (t.ex.
branschorganisationer) önskar vi
också kartlägga stödaktörers och
näringslivets behov för stöd och
kunskapsutveckling inom området
cirkulär ekonomi. Materialet ger ett
underlag till stödfunktionen som
förstudien syftar till att bygga upp.
T.ex som underlag till
kunskapshöjande insatser och
överblick av resursflöden. Denna
punkt kan komma att utvecklas under
projekttiden för att löpande kunna
möta externa behov (t.ex kopplat till
corona). Delar av

Startdatum Slutdatum
2021-02-01 2021-10-31

Kostnad

2021-02-01 2021-10-31

110 000

2021-02-01 2021-10-31

300 000

70 000
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Aktivitet

Beskrivning

Startdatum Slutdatum

kartläggningsarbetet görs med stor
sannolikhet i samarbete med KTH.

Insatser som är riktade till enskilda företag
Nej

Aktiviteter av socialfondskaraktär
Nej

Aktiviteter som genomförs utanför programområdet
Nej

Indikatorer
Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen
Namn
Antal företag som får stöd
Antal företag som får bidrag
Antal företag som får annat
ekonomiskt stöd än bidrag
Antal företag som får annat stöd
än ekonomiskt stöd
Antal nya företag som får stöd
Privat investering som matchar
offentligt stöd till företag (bidrag)
Privat investering som matchar
offentligt stöd till företag (annat
än bidrag)
Sysselsättningsökning i företag
som får stöd

Värde

Måttenhet
Företag
Företag
Företag

Kommentar

Företag
Företag
SEK
SEK
Heltidstjänster

Plan för rapportering och begäran om utbetalning
Slutrapport inlämnas senast 2021-10-31.

Sista datum för slutrapport
2021-10-31
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Budget
Projektperiod: 2021-02-01 - 2021-10-31

Kostnader
Kostnadsslag
Klumpsumma
Summa
kostnader
Projektintäkter

2021
800 000

Totalt
800 000

800 000

800 000

Summa
faktiska
kostnader
800 000
Bidrag annat än pengar

Summa bidrag
i annat än
pengar
Summa totala
kostnader

800 000

0
800 000

800 000

Medfinansiering
Finansiär
2021
Offentligt bidrag annat än pengar
Total offentligt bidrag
annat än pengar
Offentlig kontantfinansiering
Region Jämtland
Härjedalen
400 000
Total offentlig
kontantfinansiering
400 000
Total offentlig
finansiering
400 000
Privata bidrag annat än pengar
Total privat bidrag
annat än pengar
Privat kontantfinansiering
Total privat
kontantfinansiering
Total privat
finansiering
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Totalt

0

400 000

400 000
400 000

0

0
0
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EU-stöd
Finansiering
EU-medel

2021
400 000

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

Totalt
400 000

50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
0,00%

Medgivande om elektronisk datahantering

Stödmottagaren har informerats om och samtyckt till att tas upp i Tillväxtverkets elektroniska
sammanställning av pågående projekt som erhåller EU-medel (Projektbanken).
Beslut i detta ärende har fattats av Maria Stendotter efter föredragning av Sebastian Delic.
Beslutande:
Maria Stendotter
Programansvarig för EU-program, Mellersta Norrland
Tillväxtverket
Förvaltande myndighet för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
Vid frågor kontakta:
Sebastian Delic
Handläggare
Telefon: 08-681 77 46
E-post: sebastian.delic@tillvaxtverket.se
På www.tillvaxtverket.se finns adresser till våra nio kontor.
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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 [5:2] 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.

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.
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Särskilda villkor
Offentlig upphandling och andra köp
Stödmottagaren ska följa lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).
Förenklade redovisningsalternativ
Tillväxtverket betalar ut EU-stödet om förstudien uppnår det resultat som fastställs i beslutet
om stöd. Om förstudien inte uppnår godkänt resultat kommer ingen utbetalning att ske, se 15 §
p 4 Tillväxtverkets föreskrifter.
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 4 år efter att stödmottagare erhållit beslut om slututbetalning.
Resultatkriterier för klumpsumma
För att få utbetalning av EU-stödet ska förstudien resultera i ett underlag som besvarar
nedanstående frågeställningar samt att slutrapporten ska innehålla viss dokumentation.
Ni ska komma in med underlag som besvarar frågor om:
Bakgrund och omvärld
- Vad har gjorts tidigare? Finns det kopplingar till andra program?
- Varför behövs genomförandeprojektet? Beskriv viktigaste skälet och orsakerna till att
situationen ser ut som den gör.
- Vilken efterfrågan finns från näringslivet?
Mål och resultat
- Hur kan projektet bidra till EU:s mål och strategier?
- Vad ska projektet resultera i? Formulera resultatet som mätbara mål.
- Vilka effekter kommer projektet ha för regionen?
Målgrupp
- Vilka ska delta i projektet?
- Vilka intressenter finns?
Organisation
- Hur kan det framtida projektet organiseras?
- Vilka roller behövs?
- Vem ska äga projektet?
Genomförande
- Vilka aktiviteter ska ingå?
- Beräknad tidsplan?
- Hur kan miljö, jämställdhet, integration och mångfald användas som verktyg i projektet?
Samverkan
- Ska projektet genomföras som ett samverkansprojekt?
- Finns det kopplingar till andra program?
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-

Kan projektet genomföras som ett så kallat Östersjöstrategiprojekt?

Om ni under förstudien kommer fram till att det inte är lämpligt att söka ett
genomförandeprojekt inom strukturfondsprogrammet ska ni i underlaget istället beskriva:
- Det ni kommit fram till under förstudien och skälet till att det inte är lämpligt att gå
vidare och söka ett genomförandeprojekt.
Ni ska även komma in med en slutrapport som ska innehålla följande:
- Dokumentation av möten, minst dagordning och protokoll för varje möte som
genomförts, fysiskt eller virtuellt.
- Dokumentation i form av beskrivning av de aktiviteter som genomförts för att utveckla
ett potentiellt huvudprojekt.
- Angivande av och om och i så fall när huvudprojektansökan kan förväntas.
Vidare ska ni komma in med dokumentation som innehåller:
- Ett underlag som bygger på aktiviteterna som ska genomföras i projektet, dvs:
kartläggning, omvärldsbevakning samt kommunikation/resultatspridning
- Identifiera behoven och förutsättningarna för ett ev. kommande genomförandeprojekt
- Övriga dokument som är relevanta för förstudien
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