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Projekt: Företagsamhet i hela skolan 2013/14 
 
Beslut om EG-medel 
Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen 
Jämtlands län, beslutar att ur Europeiska regionala utvecklingsfonden bevilja stöd till den 
svenska parten, Ung Företagsamhet Dalarna, 16-883202-0211, för ovan nämnda projekt. 
Projektet har prioriterats av programmets styrkommitté och tidigare av det regionala 
prioriterande partnerskapet i berört delområde. 
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området Ekonomisk tillväxt, och avser 
projektkostnader för perioden 2013-08-01 till 2014-08-31. Stödet uppgår till 45,22 % av 
stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst 1 300 000 kronor. Av 
den offentliga finansieringen kan EG:s andel uppgå till högst 40,00 %. 
 
Beslutet har fattats med stöd av förordning SFS 2007:14 om förvaltning av EG:s strukturfonder. 
Beslutet kan inte överklagas, enligt 31 § i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s 
strukturfonder. 
 
Allmänna och särskilda villkor för beslutet 
Allmänna villkor: Stödmottagaren ska följa Länsstyrelsen i Jämtlands läns föreskrifter och 
allmänna råd om stöd från Interreg-programmet Sverige-Norge 2007-2013 samt i dessa 
föreskrifters 2 §, nämnda grundläggande bestämmelser. Se bilaga om gällande föreskrifter och 
allmänna råd. 
 
• Projektägaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från EU:s fonder. Det görs 

genom att visa den europeiska flaggan tillsammans med texten ”Europeiska unionen” samt 
”Europeiska regionala utvecklingsfonden” på tryckt och digitalt material som produceras i 
projektet, vid informationsevenemang samt på platsen där projektet bedrivs. ”En investering 
för framtiden” ska användas som slogan där det är lämpligt. 

• Ansökan om utbetalning ska göras enligt följande tidplan: per den 30/9-2013, 31/12-2013, 
osv.   (ansökan insänds senast en månad efter angivet datum).  

• Den sista ansökan om utbetalning ska göras senast två månader efter projektets slutdatum 
enligt beslut om stöd. Observera att inga kostnader efter projektets slutdag (2014-08-31) är 
stödberättigande. 

 
 
 
 

http://www.interreg-sverige-norge.com/


Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt  
 Interreg Sverige-Norge Residensgränd 7 SE 831 86 ÖSTERSUND  +46 (0)10-225 30 00   
 Länsstyrelsen Jämtlands län    interreg.jamtland@lansstyrelsen.se 
 831 86 Östersund   www.interreg-sverige-norge.com 
   2 (10) 

Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan nämnda 
regelverk, råd och principer för genomförande av projektet framgår.  
 
 
Ansökan om utbetalning av EU-medel och lägesrapporter samt slutrapport ska skickas till 
Länsstyrelsen, Interreg, Nationella kontrollanten, 831 86 Östersund. 
 
 
För förvaltande myndighet 

 
 

………………………………… 
Anita Sandell    
Programansvarig     
Interreg Sverige-Norge  ………………………………… 
  Annica Westerlund 
 
 
     
Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i 
delområdet: Inre Skandinavien 
 
    
 
Handläggarens namn: Magnus Dagerhorn 
Organisation: Länsstyrelsen Värmland 
Telefonnummer: +46 (0)54 197045  
E-post:magnus.dagerhorn@lansstyrelsen.se

http://www.interreg-sverige-norge.com/
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Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket 
Projektet stämmer till mål och innehåll väl överens med innehållet i programmet för Interreg Sverige-
Norge. Målet med projektet är att stärka entreprenörskapskompetensen på alla nivåer inom skolan. På sikt 
ska detta bidra till ökad näringslivsutveckling i regionen. I Norge och Sverige finns en bred politisk 
enighet om behovet av att satsa på entreprenörskap. Detta projekt har god förankring i hela regionen och 
involverar de viktigaste aktörerna, projektet ska bedriva aktiviteter i Hedmarks fylke, Akershus fylke, 
Dalarnas län och Värmlands län. Projektet är utifrån Interreg Sverige-Norge programmet och sitt innehåll 
prioriterat eftersom det både fokuserar på ungdomar och på entreprenörskap. 
 
Projektet kommer även i detta projekt att tillvarata de erfarenheter som gjorts i Interregprojektet ”Se 
möjligheterna och gör något med dem” som genomförts i delområdet Gränslöst samarbete. Arbetet och 
erfarenheterna i projektet kommer att spridas till övriga delområden och förväntas få effekter för både 
Sveriges och Norges arbete med entreprenörskap i skolan. 
 
Sammanfattande projektbeskrivning 
Ungt Entreprenörskap Hedmarks fylke (UEH), Ungt Entreprenörskap Akershus fylke (UEA) och Ung 
Företagsamhet Dalarna (UFD) och Ung Företagsamhet Värmland (UFV) har drivit Interreg-projekten 
”Företagsamhet i hela skolan/Entreprenörskap i hele skolen” (FIHS) Dnr S30441-8-10 och S30441-47-10 
vilka avslutas under sommaren 2013. 
 
Alla parterna i projekten FIHS delar uppfattningen att en ökad företagsamhet/entreprenörskap i skolan är 
en avgörande och viktig framtidsfråga. Parterna vill därför fortsätta att samarbeta och räknar med att 
organisationernas delvis olika erfarenheter och inriktningar stärker alla parter i en ömsesidig samverkan 
som ytterst gagnar det fortsatta, långsiktiga arbetet mot ett ökat engagemang i entreprenörskap av och för 
unga människor. 
 
I projektet vill de deltagande organisationerna utveckla detta arbete till gagn för såväl det egna fortsatta 
arbetet som arbetet i de andra regionerna. Genom de fyra organisationernas olika styrkor och erfarenheter 
kan de hjälpa varandra att växa och utvecklas på alla områden. Organisationerna vill utveckla samarbetet 
mellan regionerna och på ett ännu bättre sätt dra nytta av organisationernas olika erfarenheter. Genom 
projektet vill organisationerna även göra ett avstamp inför kommande projekt och samarbete. 
 
UF och UE har, i samspel med den politiska nivån, näringslivet och andra viktiga aktörer, som mål att; 
* utveckla barns och ungdomars kreativitet, skaparglädje och tro på sig själva 
* stärka barn och ungdomars samarbetsförmåga och ansvarstagande  
* öka elevers kunskap och förståelse om etik och regler i samhället 

Projektnamn/prosjektnavn Företagsamhet i hela skolan 2013/14 
Prioriterat/prioritert område Ekonomisk tillväxt  
Huvudsaklig inriktning är insatser: För utveckling av företag, branscher och entreprenörskap 
Svensk sökande/organisationsnr Ung Företagsamhet Dalarna 16-883202-0211 
Norsk søker/organisasjonsnr Ungt Entreprenörskap Hedmark 981103661 
Projektledare/prosjektleder Ulf Thored 
Kategori  9 Andra åtgärder för att stimulera forskning och innovation samt 

entreprenörskap i små och medelstora företag 
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* stärka banden mellan skolan och samhället/näringslivet 
* öka barn och ungdomars förståelse för näringslivets betydelse 
* stimulera samarbete och förståelse över nationsgränserna  
 
I detta projekt avser organisationerna att tillsammans stärka positionen för det unga entreprenörskaps-
arbetet.  
 
RESULTAT I PÅGÅENDE PROJEKT 
Ung Företagsamhet Dalarna, Ung Företagsamhet Värmland och Ungt Entreprenörskap Hedmark Ungt 
Entreprenörskap i Akershus har två pågående projekt som pågår till och med den 31 juli 2013. I den 
löpande avrapporteringen ska parterna särskilt redovisa hur samarbetet över riksgränsen fortskrider. 
Samarbetet över riksgränsen fungerar väl med olika gemensamma aktiviteter. Projekten arbetar med fyra 
olika huvudaktiviteter; 1) Skola-näringsliv, 2) Gymnasieelever 3) Grundskoleelever och 4) Universitet/ 
Högskola. För genomförda aktiviteter hittills har projekten bland annat redovisat ett mycket högt resultat 
för antalet deltagande elever, se redovisningen nedan;  
Dalarna/Hedmark/Akershus 
Antal kvinnor 15-24 år; 3116 
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24; 2451 
Antal män 15-24 år; 2399 
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24; 2069 
Värmland 
Antal kvinnor 15-24 år; 7210 
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24; 5451 
Antal män 15-24 år; 7244 
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24; 4972 
  
Förväntade resultat och egna resultatindikatorer 
Projektet ska skapa en röd entreprenörskapstråd i hela utbildningssystemet. 
•Projektet ska stimulera till ökade internationella kontakter och intresset för handel och kultur med andra 
länder.  
•Projektet ska kvalitetssäkra och utveckla sitt arbete med företagsamhet/entreprenörskap i skolan. 
•För att stärka entreprenörskapsarbetet i skolan både på kort och lång sikt ska projektet utveckla 
kontakterna och samarbetet med lokala politiker/beslutsfattare/genomförare på alla nivåer. 
 
Målgrupp och mottagare av resultatet 
Målgrupp 
•Kommuner/KSAU/BUN/skolledning 
•Lärare 
•Elever  
•Näringslivet 
•Media/allmänheten 
 
Mottagare av resultat 
•Region Värmland 
•Region Dalarna 
•Hedmarks fylke 
•Akershus fylke  
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•Kommunerna i de fyra länen/fylkena 
•De nationella organisationerna Ungt Entreprenörskap och Ung Företagsamhet 
•Interreg Sverige Norge 
 
Projektets gränsregionala mervärde/merverdi  
Projektets arbete med hela skolväsendet gör att möjligheterna att skapa en företagsam entreprenörskultur i 
det aktuella gränsområdet kommer att öka. Utbyte av idéer, erfarenhet och kunskap över landgränsen ökar 
kvaliteten på projektets aktiviteter och kommer, på sikt, att utveckla kompetensen och metoderna som 
också ökar den interregionala företagsamhetsutvecklingen. 
 
Organisation 
Huvudprojektledaren finns i Ung Företagsamhet Dalarna. 
En projektledare i varje region samarbetar i projektet. 
I styrgruppen ingår projektledarna samt regioncheferna för UFV, UFD och UEH. 
 
Information och resultatspridning 
Vid genomförandet av projektet ska det under projektperioden anordnas en gemensam arena för 
”Entreprenörskap i hela skolan” i gränsregionerna i Interreg Sverige-Norge programmet. Det ska syfta till 
att sprida den metod och de resultat som detta projekt använder och kommer fram till, till lärare och skolor 
i hela programområdet. Metoden ska dokumenteras. 
 
Från projektstart ska adekvata verktyg för kvalitetsmätning och rapport upprättas. Styrgruppen ska 
informeras löpande. Ung Företagsamhets och Ungt Entreprenörskaps nationella nätverk liksom den 
europeiska organisationen Junior Achivement – Young Enterprise (JA-YE) där UF och UE är medlemmar 
kommer också löpande att informeras om de erfarenheter som görs i projektet. 
 
Projektets miljöarbete 
Projektet uppmanar alla elever att väga in miljöaspekten i de olika koncepten. Ett synbart bevis för UF:s 
satsning är det pris för hållbart företagande som årligen delas ut till UF-företag i regionerna. 
 
Projektets arbete med jämställdhet/likestilling 
I UF-företagen/UB är mer än hälften av eleverna liksom företagens VD flickor vilket ger dem en bra 
plattform och en formell roll för att utöva sitt ledarskap. Projektet kommer att fortsätta bevaka 
utvecklingen på jämställdhetsområdet och aktivt verka för att flickor och pojkar i lika hög utsträckning 
startar UF-företag och arbetar som t.ex. VD i företagen 
 
Projektets arbete för etnisk mångfald/integration 
Många av UF-företagen har medlemmar med olika etnisk bakgrund. Eftersom man i Norge har 
erfarenheter av mångfaldsarbete, t.ex. genom kursen ”Inkluderende arbeidsliv ”(IA) vilken har visat sig ha 
en positiv inverkan på t.ex. trivseln i klassen, på mobbing och att elevfrånvaron i vissa fall halveras vill 
projektet öka kunskapen om det arbetssättet. Genom UF-företagen/UB får ungdomar med olika etnisk 
bakgrund ett utökat kontaktnät. 
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Tid- och aktivitetsplan  
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
UF-företagande 2013-08-01 2014-08-31 
Innovation Camp/Gründercamp 2014-04-01 2014-05-31 
Vårt samhälle 2013-08-01 2014-08-31 
Se möjligheterna 2013-08-01 2014-08-31 
Lärarkonferens 2013-09-01 2013-12-31 
Grundskolan, test av nya koncept 2013-08-01 2014-08-31 
Aktiviteter med politiker, beslutsfattare/genomförare 2013-08-01 2014-08-31 
   
   
   
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter 
projektslut 

 
2013-08-01 

 
2014-08-31 

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

 
2014-06-01 

 
2014-08-31 

Projektets start och slutdatum 2013-08-01 2014-08-31 
 
Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiv livsmiljö 
Övergripande indikatorer Antal vid projekt- 
 start slut 
Antal kvinnor 15- 24 år som deltar i projektet. 0 1315 
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 1940 
Antal män 15- 24 år som deltar i projektet. 0 1315 
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 1940 
Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

 
0 

 
0 

Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

 
0 

 
0 

Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 0 
Resultat indikatorer   
(A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja. 0 0 
(A) Antal undanröjda upplevda gränshinder. 0 0 
(A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik. 0 140 
(A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik 0 140 
(A) Antal kvinnliga studenter som studerar del av sin utbildning i det 
andra landet. 

 
0 

 
0 

(A) Antal manliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra 
landet. 

 
0 

 
0 

(A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. 0 0 
(B) Etablerade institutionella samarbeten. 0 0 
(B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och 
landsbygdsutveckling. 

 
0 

 
0 

 
Aktivitetsindikatorer för projektet 
(A) Projektet syftar till att förbättra företagsklimat, entreprenörskap, FoU och innovationer 
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Förväntade långsiktiga resultat och effektindikatorer 
• Ett ökat samarbete i hela skolsystemet, liksom mellan skolor och mellan länder gör eleverna bättre 
  rustade för framtiden. 
• Entreprenörskap är en metod för att nå skolans mål i olika ämnen. 
• Projektet ökar elevernas kunskap och förståelse för språk, olika kulturer och samarbete över 
  nationsgränserna. 
• Projektet ska öka elevernas förståelse för näringslivsfrågor lokalt, regionalt och internationellt. 
• För att öka kvaliteten i skolarbetet vill projektet öka erfarenhets- och kompetensöverföring mellan de 
  deltagande regionerna. 
 
Förväntat gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
Projektet ska medverka till att eleverna på båda sidor av gränsen får sådana kopplingar till varandra och 
till Europa att detta kan prägla deras framtida arbetsliv. I det gränsöverskridande arbetet ska detta projekt 
understödja elevernas syn på ”Näringslivseuropa” i framtiden. 
 
Ekonomi 
 
Specificering av övriga kostnader 

Övriga kostnader 
Typ av kostnad Kostnad SEK 
Mat och logi vid aktiviteter och utbildningar 78 000 
Utbildningsmaterial 20 000 
Kontorsmaterial, telefon och porto 52 000 
  
  

Indirekta kostnader  0 
Summa övriga kostnader 150 000 

 
 

Øvriga kostnader 
Typ av kostnad Kostnad NOK 
Mat och logi vid aktiviteter och utbildningar 30 000 
  
  
Indirekte kostnader 0 
Summa øvrige kostnader 30 000 
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Faktiska kostnader 2013 2014 2015 2016 Summa SEK %
Egen personal inkl soc avg 557 500 892 000 1 449 500 44,60%
Externa tjänster 429 500 683 000 1 112 500 34,23%
Lokalkostnader 57 500 76 000 133 500 4,11%
Investeringar 0 0 0 0,00%
Resor 12 000 17 500 29 500 0,91%
Övriga kostnader 60 000 90 000 150 000 4,62%
Summa faktiska kostnader 1 116 500 1 758 500 0 0 2 875 000 88,46%
Externt offentligt 
direktfinansierade kostnader 150 000 225 000 375 000 11,54%
Summa svenska 
projektkostnader 1 266 500 1 983 500 0 0 3 250 000 100,00%

Faktiske kostnader 2013 2014 2015 2016 Summa NOK %
Eget personale inkl sos avg 230 770 369 232 600 002 92,31%
Eksterne tjenester 10 000 0 10 000 1,54%
Lokalkostnader 5 000 0 5 000 0,77%
Investeringar 0 0 0 0,00%
Reiser 2 000 2 998 4 998 0,77%
Övriga kostnader 20 000 10 000 30 000 4,62%
Sum faktiske kostnader 267 770 382 230 0 0 650 000 100,00%
Eksterne offentlige direkte 
finansierte kostnader 0 0 0 0,00%

Sum norsk prosjektkostnader 267 770 382 230 0 0 650 000 100,00%

Svensk projektbudget SEK

Norsk prosjektbudjett NOK
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Svensk finansieringsplan

Svensk nationell medfinansiering 2013 2014 2015 2016 Summa SEK %
Region Dalarna 230 000 370 000 600 000 18,46%
Region Värmland 225 000 375 000 600 000 18,46%
Ung Företagsamhet Dalarna 179 750 195 250 375 000 11,54%

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

Summa kontant finansiering 634 750 940 250 0 0 1 575 000 48,46%

Ung Företagsamhet Värmland 150 000 225 000 375 000 11,54%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa direktfinansiering 150 000 225 000 0 0 375 000 11,54%
Summa svensk nationell 
medfinansiering 784 750 1 165 250 0 0 1 950 000 60,00%
Europeiska regionala 
utvecklings fonden 481 750 818 250 1 300 000 40,00%

45,22%
40,00%

Summa svensk offentlig 
finansiering inkl EG-
finansiering 1 266 500 1 983 500 0 0 3 250 000 100,00%

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

Summa svensk privat 
medfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Total svensk finansiering 1 266 500 1 983 500 0 0 3 250 000 100,00%

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbete m.m.)

Privat kontant finansiering

EG-andel av finansiering av faktiska kostnader
EG-andel av offentlig finansiering
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Norsk finansieringsplan

Norsk regional medfinansiering 2013 2014 2015 2016 Summa NOK %
Hedmark fylkeskommune 60 000 90 000 150 000 23,08%
Akershus fylkeskommune 20 000 30 000 50 000 7,69%
Ungt Entreprenörskap Hedmark 107 770 142 230 250 000 38,46%

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

Summa kontant finansiering 187 770 262 230 0 0 450 000 69,23%

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

Summa direktfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Total norsk regional 
medfinansiering 187 770 262 230 0 0 450 000 69,23%
Statliga IR-midler 80 000 120 000 200 000 30,77%

30,77%
30,77%

Summa norsk regional 
finansiering inkl statliga IR-
midler 267 770 382 230 0 0 650 000 100,00%

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

Summa norsk privat 
medfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Summa norsk finansiering 267 770 382 230 0 0 650 000 100,00%

IR-midler av finansiering av faktiska kostnader
IR-midler av offentlig finansiering

Privat kontant finansiering

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbeid m.m.)
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