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Projekt: Förstudie: Samverkan Science Parks och inkubatorer 
 
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, 
Regionförbundet Jämtlands län, 16-222000-2840 för ovan nämnda projekt.  
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området ekonomisk tillväxt, och avser projektkostnader för 
perioden 2013-05-01 till 2014-04-30. Stödet uppgår till 50,00 % av stödmottagarens redovisade, betalda 
och godkända kostnader, dock högst 125 000 kronor. Av den offentliga finansieringen kan EG:s andel 
uppgå till högst 50,00 %. 
 
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 Interregprogrammet 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, på platsen där projektet bedrivs. “En investering för framtiden” ska 
användas som slogan där det är lämpligt.  

 Ansökan om utbetalning av EU-medel och slutrapport ska lämnas in senast två månader efter 
projektets slutdatum enligt beslut om stöd. Observera att inga kostnader efter projektets slutdag 
(2013-04-30) är stödberättigande.  
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Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan nämnda 
regelverk, principer och råd för genomförande av projektet framgår.  
 
Ansökan om utbetalning av EU-medel och slutrapport ska skickas till Länsstyrelsen, Interreg Nationella 
kontrollanten, 831 86 Östersund. 
 
För förvaltande myndighet 
 
 
 
………………………………… 
Anita Sandell   ………………………………… 
Programansvarig   Annica Westerlund 
Interreg Sverige-Norge   
 
 
     
Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i Nordens 
Gröna Bälte: 
 
Michael von Essen 
Länsstyrelsen Jämtlands län 
Telefonnummer: +46 10 225 32 53 alt. +46 70 631 61 51 
E-post: michael.vonessen@lansstyrelsen.se
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DATUM 

2013-06-10 

 
 

 

DIARIENUMMER 

304-3828-13 

 
 
 

DELOMRÅDE 

NGB 

 
 

                                  Europeiska unionen 

  Europeiska regionala utvecklingsfonden 

 
 

 
 
Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket 
Prioriterade området ekonomisk tillväxt tar sin utgångspunkt i begreppet regional konkurrenskraft. I Interreg 
Sverige-Norge programmet betonas att västvärlden ska konkurrera med innovationer och kunskap. Utvecklingen 
visar att flera av de traditionella näringarna är på tillbakagång på bekostnad av kunskapsintensiv närings-
utveckling. För att upprätthålla vår välfärd blir ny kunskap en viktig grundpelare och att de byggs på innovation 
och nätverk.  
 
För regionens långsiktiga uthållighet och utveckling är samarbetet mellan universitet, högskolor, forsknings-
institutioner, näringslivet och offentlig sektor av yttersta vikt. Särskilt de små och medelstora företagen behöver 
stöd från forskningsmiljöer för att höja innovationstakten och produktförnyelsen. Projektet har således starkt stöd 
i Interreg Sverige-Norge programmet och i de regionala planer som finns inom delområdet Nordens Gröna Bälte. 
 
 
Projektbeskrivning 
Bakgrund:  
Mid Sweden Science Park och Kunnskapsparken Nord-Trøndelag har deltagit i flera processer knutna till 
samarbetet mellan Nordiska inkubatorer och genom detta hitta ett starkt intresse i att förverkliga några av de 
idéerna i ett praktiskt projektsamarbete. Östersund/Åre regionen är stark på vinteridrott och kommersialisering 
knutna till idrott. Trøndelagsregionen är stark på kompetens knutet till idrottskompetens, teknologi och 
arrangemang. På bägge sidor av gränsen ser man ett stort behov för att utveckla sig inom alla dessa områden samt 
nyttja varandras erfarenheter och kunskap för att styrka förhållandet till kunder, partners och övrig omgivning. 
 
Förprojektet har som mål att bereda och undersöka förutsättningarna för att etablera ett långsiktigt samarbete 
knutet till innovativa organisationer, processer och idéer i Jämtland och Trøndelag. Förprojektet har en bred 
ansats för olika branscher och dess utmaningar. Projektet ska särskilt studera möjligheterna knutna till vintersport 
och testa olika processer med tanke på att utveckla ett huvudprojekt i nästa programperiod. Projektet ska också 
förstärka den redan etablerade relationen mellan projektägarna och bidra till att stärka det regionala (Nordens 
Gröna Bälte) innovationssystemet när det gäller kompetens, kapital och partnerskap. Det kommer också att 
genomföras en pilot för att förprojektet ska få erfarenhet om de processer som önskas utvecklas i en 
huvudprojektansökan. 
 
Huvudaktiviteter: 
– Möjlighetsanalys för att undersöka och analysera vilka behov och möjligheter som ligger i gränslandet mellan 
projektdeltagarna med tanke på genomförandet av ett huvudprojekt. Därefter dialog med aktuella partners, 

Projektnamn/prosjektnavn Förstudie: Samverkan Science Parks och inkubatorer 

Prioriterat/prioritert område Ekonomisk tillväxt 

Huvudsaklig inriktning är insatser: för kompetensutveckling och FoU 

Projektet är en förstudie JA 

Svensk sökande/organisationsnr Regionförbundet Jämtlands län 16-222000-2840 

Norsk søker/organisasjonsnr Kunnskapsparken Nord-Trøndelag AS 985 706 093 

Projektledare/prosjektleder Ej utsedd 

Kategori  9. Andra åtgärder för att stimulera forskning och innovation samt 
entreprenörskap i små och medelstora företag 
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innovatörer, företag, organisationer etc. Informationen struktureras och analyseras och används som underlag i 
huvudprojekt och eventuell ansökan. 
- Definiera ambitioner och åtgärder för ett huvudprojekt eftersom det finns många utmaningar och möjligheter 
knutna till ett ökat gränsöverskridande samarbete mellan innovationsaktörer. Det finns behov för avgränsning och 
att definiera vilka åtgärder och aktiviteter som ska utvecklas i ett större samarbetsprojekt baserat på 
möjlighetsanalysen. 
- Kartläggning av vilka aktörer/verksamheter som är aktuell för deltagande i ett större projekt baserat på de 
ambitioner och åtgärder som definieras. 
- Nätverksutveckling av projektets partners och aktuella deltagare i ett kommande huvudprojekt. 
- Pilotaktivitet för att få en operativ erfarenhet med att samarbeta om processer knutna till konkreta idéer, företag 
och partnerskap genomförs med aktörer som projektägarna redan jobbar med. Detta blir ett viktigt underlag för 
att tydliggöra vilka aktiviteter som kan vidareutvecklas i ett huvudprojekt. 
Rapportering och projektering av ett huvudprojekt som baserar sig på förstudiens aktiviteter.  
 
 
Målgrupp och mottagare av resultatet 
Eftersom detta är ett förprojekt vill projektägarna och aktuella partners i ett huvudprojekt vara den viktigaste 
målgruppen. 
 
 
Projektets gränsregionala mervärde 
Projektet har ett gränsregionalt mervärde genom att bägge projektägarna ser stor nytta av varandras kompetens 
och möjligheter knutna till ett långsiktigt gränsöverskridande samarbete. 
 
 
Information och resultatspridning 
Det skrivs en projektrapport som kommer att utgöra grunden till en ansökan för ett huvudprojekt. 
Resultatspridningen görs i huvudsak i samband med att möta aktuella partners till det kommande huvudprojektet.  
 
 
Projektets miljöarbete 
Miljö kommer att vara ett väsentligt perspektiv knutet till innovationsprocesserna som ska utvecklas och testas i 
projektet. Det kommer i huvudsak att få effekter i huvudprojektet. 
 
 
Projektets arbete med jämställdhet/likestilling 
I förbindelse med rekrytering av projektdeltagare till huvudprojektet kommer jämställdhet att vara ett tema. 
 
 
Projektets arbete för etnisk mångfald/integration 
Detta tema kommer också att ha fokus mot rekryteringsarbetet, men mångfaldsperspektivet kommer även att 
vara en åtgärd för att stärka huvudprojektet.  
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Tid- och aktivitetsplan  

Aktivitet Startdatum Slutdatum 

Möjlighetsanalys 2013-05-01 2013-05-31 

Definiera ambitioner och åtgärder 2013-05-01 2013-06-30 

Kartläggning 2013-05-01 2013-09-30 

Nätverksutveckling 2013-05-01 2013-10-31 

Pilotaktivitet 2014-01-09 2014-03-31 

Rapportering/prosjektering 2014-03-01 2014-04-30 

Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter 
projektslut 

2014-01-01 2014-04-30 

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

2014-03-01 2014-04-30 

Projektets start och slutdatum 2013-05-01 2014-04-30 

 
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 1 

Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 4 

Antal män 15- 24 år som deltar i projektet. 0 1 

Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 9 

Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 1 

Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 1 

Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 2 

Resultat indikatorer   

(A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. 0 0 

(B) Etablerade institutionella samarbeten. 0 0 

 

Aktivitetsindikatorer för projektet 

(A) Projektet syftar till att förbättra företagsklimat, entreprenörskap, FoU och innovationer 

 
Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster: Huvudprojektet kommer att ha ett fokus 
mot att skapa ett kluster. 
 
Etablerade institutionella samarbeten: MSSP och KPNT kommer i förprojektet att undersöka om ett mer formellt 
samarbete är aktuellt.  
 
Förväntade resultat och effekter 
Det är i förprojektet inte definierat långsiktiga effekter. Syftet med projektidén är att skapa mervärden för de 
företag som deltar, genom ett större nätverk, goda innovationsprocesser och tillgång till en större marknad. Detta 
är ett arbete som tar tid och effekterna kommer gradvis. 
 
 
Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
I förprojektet är förväntningen och målet att få till stånd ett huvudprojekt som ska skapa ett etablerat samarbete 
mellan svensk och norsk sida. 
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Ekonomi 

 

Faktiska kostnader 2013 2014 2015 2016 Summa SEK %

Egen personal inkl soc avg 70 000 65 000 135 000 54,00%

Externa tjänster 15 000 15 000 30 000 12,00%

Lokalkostnader 5 000 5 000 10 000 4,00%

Investeringar 0 0,00%

Resor 32 000 30 000 62 000 24,80%

Övriga kostnader 7 000 6 000 13 000 5,20%

Summa faktiska kostnader 129 000 121 000 0 0 250 000 100,00%

Externt offentligt 

direktfinansierade kostnader 0 0,00%

Summa svenska 

projektkostnader 129 000 121 000 0 0 250 000 100,00%

Faktiske kostnader 2013 2014 2015 2016 Summa NOK %

Eget personale inkl sos avg 83 000 79 500 162 500 81,25%

Eksterne tjenester 0 0,00%

Lokalkostnader 0 0,00%

Investeringar 0 0,00%

Reiser 10 000 10 000 20 000 10,00%

Övriga kostnader 9 000 8 500 17 500 8,75%

Sum faktiske kostnader 102 000 98 000 0 0 200 000 100,00%

Eksterne offentlige direkte 

finansierte kostnader 0 0,00%

Sum norsk prosjektkostnader 102 000 98 000 0 0 200 000 100,00%

Svensk projektbudget SEK

Norsk prosjektbudjett NOK
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Svensk finansieringsplan

Svensk nationell medfinansiering 2013 2014 2015 2016 Summa SEK %

Regionförbundet Jämtlands län 65 000 60 000 125 000 50,00%

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 kontant finansiering 65 000 60 000 0 0 125 000 50,00%

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%

0 0,00%

Summa direktfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%

Summa svensk nationell 

medfinansiering 65 000 60 000 0 0 125 000 50,00%

Europeiska regionala 

utvecklings fonden 64 000 61 000 125 000 50,00%

50,00%

50,00%
Summa svensk offentlig 

finansiering inkl EG-

finansiering 129 000 121 000 0 0 250 000 100,00%

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 129 000 121 000 0 0 250 000 100,00%

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 %

Kunnskapsparken Nord-Trøndelag 31 000 29 000 60 000 30,00%

Nord-Trøndelag fylkeskommune 20 000 20 000 40 000 20,00%

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 kontant finansiering 51 000 49 000 0 0 100 000 50,00%

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%

0 0,00%

Summa direktfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%

Total norsk regional 

medfinansiering 51 000 49 000 0 0 100 000 50,00%

Statliga IR-midler 51 000 49 000 100 000 50,00%

50,00%

50,00%

Summa norsk regional 

finansiering inkl statliga IR-

midler 102 000 98 000 0 0 200 000 100,00%

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 102 000 98 000 0 0 200 000 100,00%

IR-midler av finansiering av faktiska kostnader

IR-midler av offentlig finansiering

Privat kontant finansiering

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbeid m.m.)

 


