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Ansökan om regionala projektstöd
Projektstöd är ett viktigt verktyg i det regionala utvecklingsarbetet. Region
Norrbotten beviljar stöd till projekt som på olika sätt ska bidra till hållbar
regional utveckling. Dessa statliga medel kallas även ”länsanslaget 1:1”.
Regionen har även en mindre del egna regionala projektmedel som kompletterar den statliga finansieringen.
Med projekt avses verksamheter utanför den ordinarie verksamheten som
genomförs för att ett bestämt mål ska nås. Projekt ska vara avgränsat i fråga
om tid, ekonomi och arbetsinsats.
Region Norrbotten finansierar projekt som ska bidra till att realisera målen i
den regionala tillväxtpolitiken. Projekt bidrar till att omvandla prioriterade
områden i den regionala utvecklingsstrategin och områdesstrategier till faktiska resultat.
Regionen vill även stödja projekt som handlar om unga, integration, mångfald och jämställdhet och har därför avsatt särskilda regionala projektstöd för
detta.

Vem kan söka projektmedel?
Sökande kan vara organisationer, kommuner, kommunala näringslivs- och
utvecklingsbolag, föreningar, företag, myndigheter och universitet. Enskilda
personer kan inte söka stödet.

Ansökan och beslut
Steg 1
Innan en skriftlig ansökan om projektmedel görs ska kontakt alltid tas med
någon av Region Norrbottens strateger för att diskutera projektidén. Det är
bra om denna kontakt tas tidigt i processen för att den sökande ska få så bra
stöd i projektplaneringen som möjligt. Detta är särskilt viktigt om ansökan
gäller medfinansiering till något EU-program. När du planerar och skriver
ansökan är det viktigt att fundera över följande1:







Problemanalys (vilken utmaning ska projektet lösa eller vilka nya möjligheter/metoder ska utvecklas eller förbättras)
Analys av projektets sammanhang/omvärldsanalys
Projektmål (delmål och övergripande mål)
Målgrupp
Aktivitetsplan
Resursplanering

1

LFA, Logical Framework Approach, är en av många bra målstyrda projektplaneringsmetoder.
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Förväntat resultat
Koppling mellan projektidé och näringslivets behov
Eventuella medfinansiärer till projektet

Steg 2
När en projektidé har förankrats i samråd med Region Norrbottens strateger
ska en skriftlig ansökan göras. Ansökan görs via e-tjänsten ”Min ansökan”:
www.minansokan.se. Ansök genom att skapa ett användarkonto med hjälp
av e-post adress och lösenord.
När ska ansökan ske?
Ansökningar kan göras löpande. Det är viktigt att ansökan skickas in i god
tid innan projektet startar. Om din ansökan har förankrats hos någon av regionens strateger och är komplett ifylld blir handläggningstiden kortare.
Vid ansökan om medfinansiering till EU:s strukturfonder som exempelvis
Regionalfonden, Socialfonden, Interreg Nord eller Kolarctic programmet ska
en tidig kontakat tas med Region Norrbotten. Sista ansökningsdag till Region Norrbotten är oftast samma dag som till förvaltande myndighet, men det
kan finnas undantag. Ta därför kontakt med Region Norrbotten i god tid
innan förvaltande myndighets sista ansökningsdag.
Medfinansiering av projektansökningar till nationella program eller EUprogram prioriteras framför andra ansökningar. Projektaktörer i länet bör
sträva efter att nyttja nationella medel eller EU-medel så att viktiga satsningar både kan få ett ekonomiskt tillskott och även ökade spridningsmöjligheter
regionalt och nationellt.
Hur stor summa kan sökas?
Projektstöd beviljas med en viss andel av projektets totalkostnader. Region
Norrbottens medfinansiering kan i regel maximalt utgöra 50 procent av projektets totala kostnader. När det gäller stöd till en enskild kommun eller flera
kommuner i samverkan förutsätts dessa medverka i och medfinansiera projektet. För mer information, se separat dokument, Allmänna villkor och stödberättigande kostnader.
Vem beslutar?
Region Norrbottens beslutsordning gällande regionala projektmedel framgår
enligt nedan:
Sökt belopp

Beslutas av

Upp till 800 000 kronor

Näringslivschefen/samhällsplaneringschefen

800 001 – 1 200 000 kronor

Regionala utvecklingsnämndens ordförande

1 200 001 – 8 000 000 kronor och
över

Regionala utvecklingsnämnden
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Sammanvägd bedömning av ansökan
Vid beredning och beslut av ansökningar om bidrag för regional projektverksamhet görs en sammanvägd bedömning av följande fyra olika faktorer
som beskrivs nedan.
1. Förordning om bidrag för projektverksamhet samt nationella
och regionala strategier
Enligt Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den
regionala tillväxtpolitiken ska projekt som beviljas medel omfatta insatser
utanför den ordinarie verksamheten och vara avgränsade i fråga om tid, ekonomi och insats.
Bidrag (1:1-medel) får enligt denna förordning lämnas med högst 50 procent
av utgifterna för projektet.
Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 (RUS) utgör grunden och
ramverket för det regionala tillväxtarbetet. Dess prioriteringar tar sin utgångspunkt från den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft.
För att ett projekt ska beviljas stöd krävs också en koppling till de prioriterade områden som beskrivs i RUS:





Hög livskvalitet i attraktiva livsmiljöer
Hållbara transporter och tillgänglighet
Flexibel och väl fungerande kompetensförsörjning
Smarta, hållbara innovationer och entreprenörskap

En bedömning görs om, samt i vilken utsträckning projektet stödjer genomförandet av RUS och främjar tillväxt enligt mer områdesspecifika regionala
planer, program och strategier som projektet berörs av.
Norrbottens fokusområden beskrivs i strategin Smart specialisering i Norrbottens. Projekt som stämmer med fokusområdena som beskrivs i strategin
stärker ytterligare en projektansökan:






Naturbaserad ekonomi
Arktiska testbäddar
Energiteknik
Rymdteknik
Kulturella och kreativa näringar




Besöksnäringen
Smart samhälle
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Projekt som har skärningspunkter mellan olika områden prioriteras särskilt
högt. Samverkan mellan olika branscher kan leda till nya lösningar på utmaningar, det är i skärningspunkterna som de mest innovativa idéerna hittas.
Regionen vill även stödja projekt som handlar om unga, integration, mångfald och jämställdhet.
2. Projektets sammanhang och förankring
Ett projekt ska kunna sättas in i ett sammanhang i vilket projektet är tänkt att
genomföras. Näringslivets möjligheter till utveckling och hållbar tillväxt
direkt eller indirekt är ett viktigt kriterium vid bedömning av projekt. Projektet ska eller bör också:




Förstärka och/eller komplettera övriga satsningar som görs i länet
Ha stark förankring hos berörda aktörer
Visa på en efterfrågan för och ett behov av projektidén i organisationen,
hos näringslivet och hos samverkande parter. Projekt med externa medfinansiärer prioriteras.
Projekt, vars bidrag till näringslivsutvecklingen i regionen inte är lika tydlig,
men som handlar om unga, civilsamhälle och folkhälsa, kan beviljas stöd
från Region Norrbottens egna regionala projektmedel (ERP).
3. Projektansökans innehåll
Projektets organisation
Projektets organisation ska beskriva projektets organisatoriska förutsättningar, dvs. i vilken utsträckning det är förankrat i genomförandeorganisationen
samt representation i styr- och referensgrupp. Projektägaren bör även ha en
administrativ, operativ och ekonomisk kapacitet för att genomföra projektet.
Det är av stor vikt att projektägare har förståelse för Region Norrbottens
tolkningar och regelverk och att det finns en tillit mellan projektägare och
handläggare/beslutsfattare på regionen att beviljade projekt genomförs enligt
de riktlinjer och regelverk som finns för genomförande och redovisning.
Projektets bakgrundsbeskrivning, syfte, mål, aktiviteter och
resultatspridning
Projektets bakgrundsbeskrivning, syfte, mål, aktiviteter och resultatspridning
ska beskriva vilket problem projektet avser lösa och hur man ska gå tillväga
för att lösa problemet. Det ska därmed finnas en ”röd tråd” från bakgrundsbeskrivningen till projektets syfte, mål, aktiviteter och resultatspridning.
Projektägaren ska beskriva och ha kunskap om vilka idéer och lösningar som
redan finns idag och som kan kopplas till projektets idé. Projektets långsiktiga ambition bör också beskrivas i ansökan, dvs. hur projektet avser att
jobba vidare med resultaten efter avslutat projekt. Det är därmed av vikt att
projektet redan vid ansökan har en uppfattning eller idé om vem som ska ta
hand om projektresultatet och vidareförvalta det.
Vid ansökan om ett fortsättningsprojekt, dvs. ett projekt som tidigare fått
finansiering från Region Norrbotten, ska projektägaren tydligt i ansökan
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beskriva hur projektet utvecklats vad gäller syfte, mål, aktiviteter, målgrupp
etc. Projektet ska kunna beskriva uppnådda resultat från föregående projekt
och hur projektet utifrån detta är nytänkande och har utvecklats.
Horisontella perspektiv – hållbar tillväxt
I projektbeskrivningen ska det framgå i vilken utsträckning och på vilket sätt
projektgenomförandet bidrar till en hållbar tillväxt utifrån perspektiven
jämställdhet, mångfald samt miljö.
Jämställdhetsperspektivet ska vara genomgående i hela projektets verksamhet och inte endast avse enskilda aktiviteter. Ibland kan riktade insatser krävas för att nå underrepresenterat kön. Mångfald tillvaratas genom att alla
människors kompetens och erfarenhet ges möjlighet att bidra till den regionala utvecklingen. Det handlar om att integrera ett mångfaldsperspektiv i
verksamheten för att säkerställa likvärdig service, resursfördelning och inflytande för alla människor. Projekt bör därmed ha ett mångfaldsperspektiv
med i planering och genomförande.
I projektansökan ska projektets påverkan på jämställdhet beskrivas utifrån
nedanstående frågeställningar:







Vilken kompetens finns i projektets organisation runt jämställdhetsintegrering och mångfald? Finns det en plan?
Finns både kvinnor och män med olika erfarenheter och bakgrund representerade i styrgrupp, referensgrupp och en tydligt beskriven målgrupp?
Om så inte är fallet, ska särskilda insatser planeras i projektet för att
främja ett ökat deltagande av underrepresenterat kön.
Är projektetet intressant och prioriterat men jämställdhetsfrågorna inte
beskrivs i tillräcklig omfattning i ansökan kan del av budgeten avsättas
för ökad kunskap i jämställdhetsintegrering.
Kommer projektets resultat till nytta för flera grupper? Bidrar det till att
bryta traditionella mönster?

I projektbeskrivningen ska det också framgå vilken påverkan på miljön projektet förväntas ha. Även eventuella konsekvenser och tänkbara hållbarhetsaspekter av de förväntade resultaten och effekterna bör framgå. Projekt ska
bidra till en hållbar utveckling som innefattar en ekonomisk, social och miljömässig dimension.
I projektansökan ska projektets påverkan på miljön beskrivas utifrån nedanstående frågeställningar:



Påverkar projektets insatser eller aktiviteter miljön? På vilket sätt?
Tar projektet fram nya innovativa produkter, tjänster och lösningar som
minskar påfrestningen på miljön?
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Projektets förankring
Projektets förankring hos deltagande och berörda aktörer är viktig. Det ska
finnas en vilja att satsa ekonomiskt på projektet samt en efterfrågan för, och
ett behov av, projektidén i organisationen och hos samverkande parter. Projektets resultat bör därmed vara efterfrågat av fler än genomförandeorganisationen och de deltagande aktörerna.
Projektets budget
Projektets budget ska vara rimlig både vad gäller kostnader och finansiering
i jämförelse med vad projektet ska uppnå. I projektbudgeten ska näringslivets och övriga regionala aktörers intresse och medverkan i projektet synas i
form av finansiering i kontanta medel eller bidrag i annat än pengar (tid,
lokaler, investeringar etc.). I bilaga 1, Allmänna villkor och stödberättigande
kostnader, beskrivs de olika kostnadsslagen mer detaljerat.
Resultatspridning
Av projektbeskrivningen ska framgå hur uppföljning, redovisning och resultatspridning ska ske. Det ska finnas en tanke och plan för hur projektets resultat ska tas om hand och spridas efter projekttiden.
4. Region Norrbottens beslutsutrymme
En bedömning görs även om Region Norrbottens beslutsutrymme är sådant
att projektet kan beviljas medel. Efter den slutliga sammanvägda bedömningen av de övriga urvalskriterierna kan det sökta beloppet komma att justeras.
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