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Regionala projektmedel
Ingår i det regionala utvecklingsuppdraget (enligt lag om regionalt 
utvecklingsansvar) 

•arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet

•samordna insatser för att genomföra denna strategi

•besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas

•följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet till regeringen

•utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram

•upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur



Regionala projektmedel
Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den 
regionala utvecklingspolitiken. Regeringen, Tillväxtverket, regioner 
och Gotlands kommun beslutar om bidrag för projektverksamhet.

• Med projektverksamhet avses projekt med syfte att uppnå 
målet för den regionala utvecklingspolitiken.

• Med projekt avses insatser som är avgränsade från den 
ordinarie verksamheten i fråga om tid, ekonomi och 
arbetsinsats. 



Regionala projektmedel
Anslag 1:1 - möjligheter till hållbar regional 
tillväxt och utveckling i Västerbotten

• De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030

• Genomförande av Regionala 
utvecklingsstrategin (RUS)

• Agenda för hållbar regional finansiering



Projekt ska:
• Ha en tydlig projektlogik som visar vilka 

problem ska lösas, vad ska uppnås, genom 
vilka åtgärder projektets mål uppnås och 
med vilka resurser detta görs.

• Vara avgränsade från ordinarie verksamhet

• Maximalt söka 50% av projektets finansiering 
från anslag 1:1

• Integrera samtliga hållbarhetsaspekter i 
ansökan utifrån dimensionerna social, 
ekologisk samt ekonomisk hållbarhet



Prioritetshöjande aspekter 

• En sammanhållen region
- Kommer aktörer i flera kommuner i länet till gagn, 

samverkan, förankring och regionalt mervärde

• Hållbar regional tillväxt
- Skapar ekonomiska värden eller ökad attraktivitet samt 
minimerar negativa konsekvenser för den ekologiska samt 
sociala hållbarheten

• Positiva hållbarhetseffekter
- Syftar direkt till att hantera regionala 
hållbarhetsutmaningar inom social eller ekologisk 
hållbarhet



Vem kan söka och när?
• Projekt kan sökas av 

organisationer, kommuner, föreningar, 
företag, myndigheter och universitet.

• För ansökningar om projektmedel som 
överstiger 500 000 kr öppnas  
tidsbegränsade utlysningar  – Beslutas av 
RUN

• För ansökningar på högst 500 000 kr finns 
en utlysning som alltid är öppen  -
Beslutas av RUD på delegation från RUN



Inför en ansökan
• Agenda för hållbar regional finansiering

• Stöd i projektplanering

• Stöd i hållbarhetsintegrering

• Mer information finns på vår hemsida

Ta kontakt med oss i god tid innan 
ansökan!



Utbetalning av stöd

Stödet betalas ut i efterhand efter 
redovisning av kostnaderna för 
projektet.

Region Västerbotten granskar de 
redovisade kostnaderna samt 
läges- eller slutrapporten för 
aktuell redovisningsperiod.

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-SA

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Uppföljning 

• Årlig återrapportering till 
Tillväxtverket som 
sammanställer och 
återrapporterar till regeringen. 

• Löpande återrapportering till 
RUN och nämndplanen. 

• Ärendehanteringssystemet 
NYPS 2020



Projektmedel per sökande
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