Riktlinjer för finansiering av regionala
utvecklingsprojekt
Region Värmland arbetar för regional utveckling och tillväxt i Värmland som är
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. Vi gör detta genom att initiera, stödja,
samordna och leda utvecklingsprocesser. Ett medel för att åstadkomma detta är
deltagande i olika typer av projekt – som projektägare, projektdeltagare och/eller
delfinansiär.

Vad är ett projekt?
Med projekt avses insatser som är avgränsade från den ordinarie verksamheten i
fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats. Bidrag för ett projekt får inte utgöra driftstöd

Stödmottagare
Projektmedel kan sökas av offentliga organisationer, branschorganisationer, ekonomiska- och ideella föreningar, universitet, institut med flera. Bidrag lämnas generellt
inte till enskilda personer eller företag. Stödmottagaren bör vara rätt aktör för sökt
aktivitet.

Projektets koppling till den regionala utvecklingsstrategin
Projektets verksamhet ska relatera till minst en av de fyra prioriterade områden
– Livskvalitet för alla, Fler och starkare företag, Bättre kommunikationer, Höjd
kompetens på alla nivåer – som finns i Värmlandsstrategin. Projektet ska motivera
sitt val av område och strategi samt hur projektet bidrar till att uppfylla målen i den
regionala utvecklingsstrategin. Berörda projekt bör också vara kopplade till andra
strategidokument som till exempel Smart specialisering, Klusterstrategi,
Entreprenörskapsstrategi etc.

Krav på projektet:
•

Har ett regionalt mervärde.

•

Har en tydlig tillväxtinriktning (i enlighet med förordningen om regionalt
tillväxtarbete, 2017:583).

Meriterande för projekt (utan inbördes ordning):
•

Är idémässigt, finansiellt och geografiskt förankrade i länet (exempelvis
medfinansierat av berörda kommuner).

•

Har en hög grad av extern medfinansiering.

•

Kontant medfinansiering.

•

Har EU-finansiering.

•

Är stora och strategiska.

•

Bidrar till regionens attraktionskraft.

•

Har en långsiktig ambition och strategi utöver projektperioden.

•

Är nyskapande och bidrar till förnyelse.

•

Är gränsöverskridande – mellan nationer, regioner och kommuner, mellan
grupper och olika sektorer.

Region Värmland ger inte projektmedel till:
•

Ordinarie verksamhet.

•

Projekt som bedöms vara av huvudsakligen lokalt intresse.

•

Investeringar i lokaler och teknik.

•

Enskilda konferenser, seminarier, studieresor.

•

Återkommande projekt som saknar förnyelse.

Förstudier
Förstudier kan sökas för högst ett år med ett mindre belopp. Förstudiens syfte ska
vara att skapa förutsättningar för ett genomförandeprojekt.

Finansiering
Bidrag lämnas i regel med högst 50% av utgifterna för projektet. Medfinansiering
kan komma från offentliga och/eller privata aktörer och bestå av kontanta medel
eller bidrag i annat än pengar. Med bidrag i annat än pengar menas att projektet
tillförs ett värde (ej kontanta medel) från någon annan aktör än projektägaren.
Projektmedel beviljas för högst tre år om inte annat sägs i beslutet.
Region Värmlands projektmedel ska i så stor utsträckning som möjligt medfinansiera projekt inom ramen för EU:s bidragsprogram. Med EU:s bidragsprogram avses
EU:s olika fonder och program, vilka kan delas in i två olika grupper, strukturfonder
och transnationella sektorprogram (program för samarbeten mellan företag och
organisationer som är baserade i olika medlemsländer).

Hållbarhetsaspekter
Projektet ska aktivt arbeta med hållbarhetsaspekter (t.ex. miljö, jämställdhet och
mångfald) i planering, genomförande och uppföljning av projektet. I ansökan ska
det framgå hur projektet förhåller sig till hållbarhetsaspekterna.

Ansökan om projektmedel
Ansökan om projektmedel sker via e-tjänsten Min ansökan på
www.regionvarmland.se/utveckling-tillvaxt/projektmedel/ansoka
Ansökan om stöd till mindre kulturprojekt och evenemang handläggs utifrån
särskilda riktlinjer, läs mer på www.regionvarmland.se/kultur/kulturbidrag

