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Projekt: Innovation utan gränser 
 
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, Region Värmland, 16-222000-1362 för ovan nämnda projekt.  
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området Attraktiv livsmiljö, och avser projektkostnader 
för perioden 2014-01-01 till 2014-08-31. Stödet uppgår till 51,02 % av stödmottagarens 
redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst 125 000 kronor. Av den offentliga 
finansieringen kan EG:s andel uppgå till högst 51,02 %. 
 
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 (2014-08-31) 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 
delområdet: Inre Skandinavien 
 
Handläggarens namn: Magnus Dagerhorn 
Organisation: Länsstyrelsen Värmland 
Telefonnummer: +46 (0)10 224 73 24 
E-post:magnus.dagerhorn@lansstyrelsen.se
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DATUM 
2013-11-12 

 
 
 
DIARIENUMMER 
304-7817-13 

 
 
 
DELOMRÅDE 
IS 

 
 

                                  Europeiska unionen 
  Europeiska regionala utvecklingsfonden 

 
 

 
 
Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket 
Projektet stämmer till mål och innehåll överens med innehållet i programmet för Interreg Sverige-Norge. 
Ett av programmets effektmål inom prioriterade området attraktiv livsmiljö är att förbättra nyttjande, 
förvaltning och utveckling av natur och kulturresurser. Projektets huvudsakliga inriktning finns inom 
insatser för kultur och kreativitet och projektet överensstämmer med de exempel som programmet ger på 
stödbara insatser såsom insatser för integration mellan befintliga institutioner samt utveckling av kultur 
utifrån ungdomars intressen. 
 
Projektbeskrivning 
Projektet ska utföra dialoger, omvärldsspaning, studiebesök och olika testinsatser med aktörer i och 
utanför regionen kring ett KKN Labb (KKN = Kulturella och Kreativa Näringar), ett kompetenscentrum 
och samverkansplattform för dans och film, samt se vilka nyckelaktörer som krävs för en kommande 
ansökan. Projektet ska vidare utarbeta underlag och undersöka förutsättningarna  för ett genomförande 
under kommande programperiod år 2014 - 2020, där deltagarna i processen även håller sig orienterade om 
andra projekt som planeras för nästa programperiod för en möjlig samverkan.  
 
Målgrupp och mottagare av resultatet 
Privat och offentlig sektor, samt universitet/högskolor och föreningsliv. 
 
Projektets gränsregionala mervärde 
Innovationer uppstår i möten mellan olika brancher och verksamheter. Nya gränsregionala nätverk skapas 
och de befintliga nätverken vidgas. När området blir större ökar möjligheterna till förankring och därmed 
utvecklingspotentialen. Ökad kunskap uppnås genom spridning av erfarenheter gränsregionalt. Möten 
leder till överföring av kompetens, resursmobilisering, förbättrad kommunikation och kännedom om 
varandras verksamheter över gränsen. Interregionala mötesplatser arrangeras som underlättar samarbete 
mellan aktörer på båda sidor av gränsen. Användning av gemensam konstnärlig kompetens på ett 
innovativt sätt leder till fler arbetstillfällen. Samarbetet bidrar till att upptagningsområdet vidgas för 
utbildningar inom gymnasiet, universitet och högskolor. Utbildningsnivån höjs därmed i regionen. 
 
Information och resultatspridning 
Genom nyhetsbrev och hemsidor samt genom befintliga nätverk. 
 

Projektnamn/prosjektnavn Innovation utan gränser 
Prioriterat/prioritert område Attraktiv livsmiljö 
Huvudsaklig inriktning är 
insatser: 

 
För Kultur och Kreativitet 

Projektet är en förstudie JA 
Svensk sökande/organisationsnr Region Värmland 16-222000-1362 
Norsk søker/organisasjonsnr Teater Innlandet 995 489 686 
Projektledare/prosjektleder Ej utsedd 
Kategori  59 Utveckling av infrastruktur för kultur 
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Projektets miljöarbete 
I ett regionalt tillväxtarbete som också ska hantera en framtida miljöpåverkan, menar projektägarna att det 
är viktigt att utveckla och stimulera icke energikrävande aktiviteter och förhållningssätt. Något som kan 
göras genom t.ex. dans, där deltagarna blir medvetna om sina egna fysiska möjligheter och många gånger 
outnyttjade kapacitet. Att ägna sig år dans och film och få andra värden än konsumtion, bidrar även det till 
en mer hållbar tillväxt. Att utveckla metoder (tjänsteutveckling), där kroppen är en resurs t.ex. inom 
äldreomsorg, istället för att enbart utveckla hjälpprodukter, är ett annat sätt att se på ett mer miljöeffektivt 
förhållningssätt, som också även det påverkar livsmiljön på ett positivt sätt, således inte enbart reduktion 
av koldioxidutsläpp. 
 
Projektets arbete med jämställdhet/likestilling 
I arbetet med utveckling av dans och film är jämställdhetsperspektivet ständigt levande. Det är två 
områden som har utmaningar och även ger intressanta möjligheter. Dans engagerar många flickor/kvinnor, 
även bland möjliga entreprenörer och att stärka kvinnors och flickors möjligheter i regionen är viktigt för 
framtiden. I förstudien kommer både genusfrågan och tillgänglighet för olika åldrar, funktioner etc. att tas 
upp, detta kommer att beaktas i en kommande ansökan, där projektägarna i ett kommande projekt planerar 
att arbeta med såväl jämställdhet, Integration som miljöfrågor, beroende på dans- och filmkonstnärers 
inriktning. 
 
Projektets arbete för etnisk mångfald/integration 
Dansen och filmen som uttryck öppnar upp för nya kulturer att synas och komma till uttryck, men bidrar 
också till en unik möjlighet för människor att mötas.  Det ordlösa ger möjlighet till både delaktighet, 
uttryck och därmed demokrati utan att behöva behärska det talade och skrivna svenska och norska språket.  
Detta ger en meningsfull tillvaro och stärker den attraktiva livsmiljön i detta projekt.
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Tid- och aktivitetsplan  
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Kartläggning av samverkansresurser i Värmland och Norge inom 
dans och film 

 
2014-01-01 

 
2014-08-31 

Kartläggning av utvecklingsområden i det gränsregionala 
kulturarbetet 

 
2014-01-01 

 
2014-08-31 

Kontaktskapande aktiviteter för att knyta ytterligare parter till 
projektet 

 
2014-01-01 

 
2014-08-31 

Studiebesök Teater Innlandets satsning ”Kunst forener” 2014-01-01 2014-08-31 
Studiebesök Mediefabrikkens minoritetssatsning i Akershus 2014-01-01 2014-08-31 
Workshop kring dansfilm som konstform med aktörer från Norge och 
Värmland 

 
2014-01-01 

 
2014-08-31 

Workshop kring ”att arbeta med kultur i flyktingförläggningar” 2014-01-01 2014-08-31 
Utarbeta underlag för ansökan om Interregmedel perioden 2014-2020 2014-04-01 2014-08-31 
   
   
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter 
projektslut 

 
2014-01-01 

 
2014-08-31 

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

 
2014-07-01 

 
2014-08-31 

Projektets start och slutdatum 2014-01-01 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 20 
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 8 
Antal män 15- 24 år som deltar i projektet. 0 10 
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 5 
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 5 
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 28 
(A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik 0 15 
(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 
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Aktivitetsindikatorer för projektet 
(B) Projekt där kultur och kulturarv tillvaratas och utvecklas 

 
Förväntade resultat och effekter 
Genom omvärldsspaning , studiebesök och olika testinsatser kombinerat med mångårig erfarenhet, 
presentera en utvecklingsmodell för hur man på ett innovativt sätt skulle kunna arbeta med dans och film 
inom olika samhällssektorer med en bas för utveckling och verksamhet. Målet är att få ett antal 
nyckelintressenter intresserade och involverade i ett samabrbete under perioden 2014 - 2020. Vidare 
utarbeta underlag och undersöka förutsättningarna för en  kvalificerad ansökan för kommande 
programperiod åren 2014 - 2020.   
 
Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
Samarbete med involverade parter under ett kommande Interregprojekt, perioden 2014 - 2020 där en 
utveckling av projektet sker i större skala. 
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Ekonomi 
 

Faktiska kostnader 2014 2015 2016 2017 Summa SEK %
Egen personal inkl soc avg 206 400 206 400 84,24%
Externa tjänster 13 600 13 600 5,55%
Lokalkostnader 10 000 10 000 4,08%
Investeringar 0 0 0,00%
Resor 15 000 15 000 6,12%
Övriga kostnader 0 0 0,00%
Summa faktiska kostnader 245 000 0 0 0 245 000 100,00%
Externt offentligt 
direktfinansierade kostnader 0 0 0,00%
Summa svenska 
projektkostnader 245 000 0 0 0 245 000 100,00%

Faktiske kostnader 2014 2015 2016 2017 Summa NOK %
Eget personale inkl sos avg 30 000 30 000 50,00%
Eksterne tjenester 0 0 0,00%
Lokalkostnader 0 0 0,00%
Investeringar 0 0 0,00%
Reiser 0 0 0,00%
Övriga kostnader 0 0 0,00%
Sum faktiske kostnader 30 000 0 0 0 30 000 50,00%
Eksterne offentlige direkte 
finansierte kostnader 30 000 30 000 50,00%

Sum norsk prosjektkostnader 60 000 0 0 0 60 000 100,00%

Svensk projektbudget SEK

Norsk prosjektbudjett NOK
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Svensk finansieringsplan

Svensk nationell medfinansiering 2014 2015 2016 2017 Summa SEK %
Region Värmland Dans 60 000 60 000 24,49%
Region Värmland Film 60 000 60 000 24,49%

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 120 000 0 0 0 120 000 48,98%

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 120 000 0 0 0 120 000 48,98%
Europeiska regionala 
utvecklings fonden 125 000 125 000 51,02%

51,02%
51,02%

Summa svensk offentlig 
finansiering inkl EG-
finansiering 245 000 0 0 0 245 000 100,00%

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 245 000 0 0 0 245 000 100,00%

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 2014 2015 2016 2017 Summa NOK %
Teater Innlandet 30 000 30 000 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 30 000 0 0 0 30 000 50,00%

Mediefabrikken i Akershus 30 000 30 000 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 direktfinansiering 30 000 0 0 0 30 000 50,00%
Total norsk regional 
medfinansiering 60 000 0 0 0 60 000 100,00%
Statliga IR-midler 0 0 0,00%

0,00%
0,00%

Summa norsk regional 
finansiering inkl statliga IR-
midler 60 000 0 0 0 60 000 100,00%

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 60 000 0 0 0 60 000 100,00%

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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