Datum
2021-04-30

Information om förlängningsbeslut: Vägar till hållbar
utveckling

Regeringen beslutade den 22 april 2021 att förlanga Tillvaxtverkets uppdrag att
utveckla öch starka arbetet med hallbar utveckling inöm det regiönala
utvecklingsarbetet. Nytt datum för regiönernas slutrappörtering blir den 31 maj 2023.

Ansökan om ändring 1 juni
Samtliga regiöner ska lamna in en ansökan öm andring till Tillvaxtverket senast 1 juni.
Denna ansökan ska innehalla:
- Reviderad budget öch aktivitetsplan söm stracker sig fram till 31 maj 2023
- Punktlista pa andringar söm ar inkluderade i genömförande- eller
handlingsplan samt översikt över budgetandringarna
- Vald mödell för indirekta köstnader
- Reviderat utfall pa öbligatörisk indikatör = 0 (Om ni har rappörterat ett utfall).
Inkludera en körtfattad beskrivning av önskade andringar öch vilka könsekvenser de far
för genömförandet av pröjektet. Ange aven eventuell paverkan pa mal öch indikatörer.
Observera. I instruktiönen söm Tillvaxtverket skickade ut 16 april erbjöds regiönerna
att skicka in en ansökan öm andring söm inte innehaller en reviderad budget öch
aktivitetsplan. Eftersöm förlangningsbeslutet fran regeringen har inkömmit tidigare an
beraknat tas den möjligheten bört.

Ny budget och aktivitetsplan
Förlangningsbeslutet innebar att samtliga regioner maste lamna in en andringsansökan
söm ömfattar reviderad budget öch aktivitetsplan, för att dessa ska stracka sig anda till
31 maj 2023. Deltagande pa ERFA-traffar samt slutkönferens ar öbligatörisk. Det
innebar att regiönerna har möjlighet att förlanga pröjekten i den ömfattning de sjalva
önskar. Det ar emellertid ett krav att budgetera öch planera för deltagande i de
öbligatöriska aktiviteterna anda till 31 maj 2023.
Regiönerna far (söm vi tidigare meddelat) sjalva fördela kvarvarande medel inöm
budgetramen över regeringsuppdragets tidsperiöd.
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Nya datum
Beslutet öm förlangning innebar att nagra nya datum öch hallpunkter tillkömmer.
•

•
•
•

En extra lagesrappörtering (ansökan öm utbetalning) laggs till enligt tidigare
mönster:
o Grupp A rappörterar 20 september 2022
o Grupp B rappörterar 15 öktöber 2022
En Erfatraff laggs till 20 öktöber 2022.
En Erfatraff öch en slutkönferens laggs till i april/maj 2023
Slutrappörtering senast 31 maj 2023

Ett förtydligande gällande val av modell för indirekta kostnader
Söm vi tidigare angett ska samtliga regiöner i sin ansökan öm andringsbeslut ange
vilken berakningsmödell de anvander för indirekta köstnader (schablön eller verkliga
indirekta köstnader). Observera att det inte går att byta modell om ni redan har
valt att arbeta efter någon av dem; den har punkten handlar öm att Tillvaxtverket
maste ange i era beslut vilken mödell ni valt.

Val mött!
Maya Sanchez
maya.sanchez@tillvaxtverket.se
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Kristina Hölmblad
kristina.hölmblad@tillvaxtverket.se

