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                                      Europeiska unionen 
      Europeiska regionala utvecklingsfonden 

 
Länsstyrelsen Värmland 
Att: Katarina Nordmark 
651 86 Karlstad 

 
 
 
Projekt: Regional digital agenda – Dalarna, Hedmark och Värmland 
 
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, Länsstyrelsen Värmland, 16-212000-2395, för ovan nämnda projekt. Projektet 
prioriterades av programmets styrkommitté 2013-12-16 och har tidigare prioriterats av det 
regionala prioriterande partnerskapet i berört delområde. 
 
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 91,10 % av 
stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst 512 000 kronor. Av 
den offentliga finansieringen kan EG:s andel uppgå till högst 71,92 %. 
 
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 kvartalsvis enligt följande tidplan: per den 31 mars 2014, 
den 30 juni 2014, 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/
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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)10 224 73 24 
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. Insatser som bland annat skapar förutsättningar för att kunna bo på landsbygden innebär för många 
att en hög livskvalitet i form av en naturnära och trygg livsmiljö kan kombineras med arbete antingen på 
den mindre orten eller ett arbete i en relativt närliggande större ort eller centralort. De komponenter som 
tillsammans bildar en livsmiljö med hög kvalitet är därför av stort värde för inflyttning, 
företagsetableringar och sysselsättning. Distansarbete är en annan möjlighet där arbete i den egna 
bostaden kan innebära att den egentliga arbetsplatsen kan vara avlägset placerad. Det ger förutsättningar 
för att kunna arbeta i stora delar av regionens geografiska område.  Innovationer och framsteg inom IT-
området är därför viktiga resurser för regionen. För att livsmiljön ska vara attraktiv för ungdomar är det 
särskilt viktigt att tillgodose deras behov och intressen samt ta tillvara deras erfarenheter och kompetens i 
den lokala utvecklingen. Ungdomarna står mycket för det nyskapande, varför deras idéer och önskemål 
bör beaktas särskilt. Detta förprojekt förväntas bidra till att utreda förutsättningarna för hur ett samarbete 
och en utveckling på det digitala området, kan bidra till att det är möjligt att bo och verka i hela den 
geografi som Inre Skandinavien utgör. I förstudien ingår även att undersöka hur digitala agendan kan 
bidra till utveckling under kommande programperiod, och då specifikt när det gäller insatsområde 1 och 3. 
 
Sammanfattande projektbeskrivning 
I EU:s övergripande strategi för tillväxt, EU2020, pekas den Digitala agendan för Europa ut som ett av sju 
flaggskeppsinitiativ. Digitala agendan har som huvudsakligt mål att utveckla en digital inre marknad för 
att styra Europa mot en smart och hållbar tillväxt för alla. I Sverige har den Digitala agendan för Europa 
antagits och regeringen fattade beslut år 2011 om att implementera IT i människans tjänst - en digital 
agenda för Sverige. I och med detta har den svenska regeringen föreslagit ett nytt mål för IT-politiken - att 
Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Norge antog den Digitala 
agendan för Europa den 22 mars 2013 och fattade därmed ett beslut om att implementera den nationella 
digitala agendan “Digital agenda for Norge: IKT-politikk for vekst og verdiskaping”.  
 
För att digitala agendan ska få önskat genomslag krävs att den vidareutvecklas och anpassas till regionala 
och lokala förutsättningar. Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna, Hedmark Fylkeskommune, Region 
Värmland och Länsstyrelsen Värmland har för avsikt att tillsammans ta fram underlag till regionala 
digitala agendor samt att genomföra en gemensam gränsöverskridande förstudie för att implementera den 
digitala agendan på regional nivå i Dalarna, Hedmark och Värmland. Detta för att i bred samverkan arbeta 
för att ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen erbjuder människor och företag i regionen. En 
gemensam förstudie för en gränsöverskridande digital agenda ger ett helhetsgrepp över den digitala 
utvecklingen i de tre länen, samt möjliggör en konkret handling för den framtida digitala utvecklingen i 
regionen under perioden 2014-2020. En samverkan inom detta område innebär, förutom att vi kan lära av 
varandra, att vi också kan hitta gemensamma lösningar på gemensamma utmaningar. Att skapa en 
gränsöverskridande regional digital agenda som har förankring hos nyckelaktörer i länet och har 
medborgarnas behov i fokus, bidrar på sikt till att öka regionens attraktionskraft. Att bo och leva i en 
region som är i framkant av formandet av det nya digitala samhället är inte bara attraktivt för dem som bor 
där idag utan har också potential att locka nya invånare, företag och besökare i framtiden. Ett ökat utbud 
av digitala tjänster och samverkan leder till stads-/byutveckling samt förbättrad samhällsservice i Dalarna, 
Hedmark och Värmland.   

Projektnamn/prosjektnavn Regional digital agenda – Dalarna, Hedmark och Värmland 
Prioriterat/prioritert område Attraktiv livsmiljö 
Huvudsaklig inriktning är insatser: För stads/by- & landsbygdsutveckling 
Svensk sökande/organisationsnr Länsstyrelsen Värmland 16-212000-2395 
Norsk søker/organisasjonsnr Hedmark fylkeskommune 942 116 217 
Projektledare/prosjektleder Katarina Nordmark 
Kategori  61 Integrerade projekt för förnyelse av städer och landsbygd 
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Digitala agendan och dess sju insatsområden ligger helt i linje med flera av insatsområdena i kommande 
Interreg Sverige Norge program. Det är främst två av insatsområdena som projektet Regional digital 
agenda – Dalarna, Hedmark och Värmland kommer att studera närmare i den gränsöverskridande 
förstudien för att gå vidare med i en ny ansökan, och det är: Insatsområde 1 – Innovativa miljöer och 
Insatsområde 3 – Små- och medelstora företag.   
 
Genomförande  
Aktivitetsplan 
Arbetspaket 1 - Projektledning och projektadministration  
Löpande projektadministration, budgetansvar och övergripande planering och ledning av projektet.  
Resultat: 
– Uppstartsmöte (jan). 
 
Arbetspaket 2 - Kommunikation 
Löpande kommunikationsarbete. Skapande av projektwebbsida, flygblad samt kontinuerlig uppdatering av 
hemsidan.  
Resultat: 
– 1 projektwebbplats (löpande uppdatering). 
– 1 flygblad om projektet (jan-feb). 
– 1 roll-up om projektet (jan-feb). 
– 1 slutkonferens (aug) där resultatet presenteras. 
 
Arbetspaket 3 - Regionala digitala agendor  
De tre länen har kommit olika långt i framtagandet av sina regionala digitala agendor. I detta projekt ska 
deltagarna utbyta erfarenheter i framtagandet av en regional digital agenda, när det handlar om 
arbetsmetoder och utpekade prioriterade områden. Genom erfarenhetsutbytesmöten kan goda exempel 
tillvaratas och de fallgropar som kan förekomma undviks. Tre erfarenhetsutbytes möten mellan länen 
kommer att anordnas. Ett i varje län/fylke.  
Tre workshops kommer att arrangeras, en i varje län/fylke, för nyckelaktörer i kommunerna. Det 
övergripande ämnet kommer att handla om hur medborgarnas behov kan säkerställas vid 
implementeringen av en regional digital agenda.  Fokus kan komma att variera i de tre länen/fylket 
beroende på hur långt man kommit i arbetet med den egna regionala digitala agendan.   
Tanken är att dessa tre workshops arrangeras under mars månad i respektive län/fylke. I maj, i samband 
med erfarenhetsutbytet i Hedmark, kommer en extra halvdag att reserveras för presentation av resultaten 
från de tre workshopsen. Dessa resultat kommer sedan att utgöra basen i projektets förstudie.  Att utforma 
en förstudie för en gränsöverskridande regional digital agenda som har förankring hos nyckelaktörer i 
länet och har medborgarnas behov i fokus bidrar på sikt till att öka regionens attraktionskraft. 
Resultat: 
– 3 erfarenhetsutbyten, inklusive studiebesök (jan, maj, aug). 
– 3 regionala workshops, en i varje län/fylke (mars). 
– 3 regionala handlingsplaner, som blir ett underlag för implementeringen av den digitala agendan i 
Dalarna, Hedmark och Värmland (jan-aug). 
 
Arbetspaket 4 - Gemensam förstudie för en gränsöverskridande digital agenda  
Ett strategiskt möte på en mer övergripande nivå, där de högsta cheferna för de fem deltagande 
organisationerna träffas för att gemensamt se framtida sammarbetssynergier och peka ut områden i den 
digitala agendan för en gemensam framtida satsning. Detta strategiska möte kommer om det är möjligt att 
planeras i samband med ett annat projektmöte, så som erfarenhetsutbyten eller uppstartsmöte och 
slutkonferens.  
Resultat: 
– 1 strategiskt möte på chefsnivå (anpassning efter chefernas kalendrar). 
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– 1 gemensam gränsöverskridande förstudie, anpassad efter regionernas styrkor, där särskilt viktiga 
områden pekats ut som lämpliga att arbeta vidare med i ett gränsöverskridande samarbete. (maj-aug). 
 
 
Plan för avslutning av projektet och spridning av resultatet till mottagare 
Följande verktyg kommer att användas för att sprida projektets resultat: Webbsida, ett flygblad, en roll up, 
tre regionala workshops, en i varje län/fylke), en slutkonferens, tre separata handlingsplaner (en för varje 
region), en gemensam förstudie för Dalarna, Hedmark och Värmland med utvalda områden för en 
gemensam framtida satsning. 
 
Plan för fortsatt samarbete och vidare drift 
Efter projektavslut har projektpartnerna för avsikt att genom fortsatt samverkan stötta respektive län i 
implementeringen av regionala digitala agendor. Tanken är att förstudien för en gränsöverskridande digital 
agenda ska ligga till grund för en större satsning och ett större gemensamt projekt med ett utökat 
partnerskap under kommande programperiod. 
 
Förväntade resultat och egna resultatindikatorer 
– Ett gemensamt uppstartsmöte för att ge inspiration och att gå igenom projektets aktiviteter och mål. 
– Tre regionala erfarenhetsutbyten inom temat regional digital agenda, för att samla upp det egna länets 
erfarenheter och mål. 
– Tre regionala workshops för nyckelaktörer, en workshop i varje län, på det övergripande temat Hur man 
kan säkerställa medborgarnas behov vid implementeringen av en regional digital agenda.   
– Tre regionala handlingsplaner för implementationen av den digitala agendan i Dalarna, Hedmark och 
Värmland. 
– Ett strategiskt möte på chefsnivå för att få en gemensam bild av hur vi tillsammans kan arbeta vidare 
med en digital agenda för Dalarna, Hedmark och Värmland fram till 2020. 
– En gemensam gränsöverskridande förstudie, anpassad efter regionernas styrkor, där särskilt viktiga 
områden pekats ut som lämpliga att arbeta vidare med i ett gränsöverskridande samarbete. 
- En slutkonferens för att sprida resultatet av projektet. 
 
Målgrupp och mottagare av resultatet 
Målgruppen och mottagare av resultatet är nyckelaktörer (tjänstemän, politiker, näringsliv, myndigheter, 
landsting och pågående utvecklingsprojekt), samt medborgare i Dalarna, Hedmark och Värmland. 
 
Projektets gränsregionala mervärde/merverdi  
Projektets gränsregionala mervärde är att ta vara på den dynamiska gränsregionens särdrag och att med 
digitaliseringens möjligheter skapa en sund region som det är attraktivt att bo i, att verka inom, att etablera 
verksamhet inom och att besöka. 
 
Organisation 
Länsstyrelsen Värmland: Projektägare, projektledare, projektmedarbetare, informatör och ekonom 
Region Värmland: Projektmedarbetare  
Region Dalarna: Projektmedarbetare 
Länsstyrelsen Dalarna: Projektmedarbetare 
Hedmark Fylkeskommune: Projektkoordinator norsk sida 
 
Information och resultatspridning 
Webbsida 
1 Flygblad 
1 Roll up 
3 Regionala workshops - en i varje län/fylke 
1 slutkonferens 
3 separata handlingsplaner - en för varje region 
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1 Gemensam förstudie för Dalarna, Hedmark och Värmland med utvalda områden för en gemensam 
framtida satsning 
 
Projektets miljöarbete 
Digitala lösningar innebär stora möjligheter att förbättra miljön på flera olika nivåer. Användningen av 
pappersdokument minskar drastiskt när tillgängligheten finns digitalt och online. IT möjliggör 
tjänstefiering vilket innebär att vissa produkter och tjänster, som t.ex. webbtidningar, e-böcker, e-handel 
m.m. blir digitala. Digitala lösningar öppnar också upp för nya innovationer vilket gör att 
miljöeffektivisering kan bedrivas på bred front i olika sektorer. Att möten kan ske virtuellt gör att resor 
kan minska och på så sätt också klimatutsläppen. IT beräknas även att ha en potential att kunna minska 
koldioxidutsläpp med 15 procent inom vissa andra områden, framförallt byggande- och boende, energi- 
samt transportområdet. IT är därmed ett viktigt verktyg för att uppnå våra gemensamma klimat och 
miljömål. Ett annat område är digitala lösningar för beslutsstöd och miljöövervakning. Det finns 
exempelvis en ökad efterfrågan på att skapa tjänster som hjälper till vid konsumentval – att handla 
miljömässigt rätt, styra sin energikonsumtion eller att simulera alternativ och åskådliggöra resultat. 
Projektet Regional digital agenda – Dalarna, Hedmark och Värmland kommer aktivt att sträva efter att 
lyfta fram miljösäkra digitala alternativ under möten, konferenser och vid resultatspridning. Resor till och 
från möten kommer att ske genom ett så miljövänligt transportalternativ som möjligt. 
 
Projektets arbete med jämställdhet/likestilling 
En smart och hållbar tillväxt för alla innebär att kvinnor och män har samma förutsättningar att nå 
inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till tillväxtresurser. Projektet Regional digital 
agenda – Dalarna, Hedmark och Värmland ska arbeta aktivt med inställningen att jämställdheten inom IT-
sektorn ska öka kraftigt. Det behövs fler kvinnor som är med och fattar beslut samt deltar i utvecklingen 
av digitaliseringen och dess möjligheter. Det är därför viktigt att fler kvinnor väljer att arbeta inom IT-
relaterade yrken samt att fler kvinnor går utbildningar med IT-inriktning. Ambitionen är att andelen 
kvinnor i IT-relaterade yrken och kvinnor som studerar på utbildningar med IT-inriktning ska öka kraftigt 
fram till år 2020. Projektet kommer att främja kvinnors deltagande och se till att talare på möten och 
konferenser är jämt könsfördelade. 
 
Projektets arbete för etnisk mångfald/integration 
Att integrera det digitala samhället på alla nivåer, så som den digitala agendan syftar till att göra, är ett av 
de viktigaste verktygen för att se till att alla människor oavsett kön, ålder eller ursprung, kan växa och ta 
plats i samhället på lika villkor. Länsstyrelsen Värmland bedrev år 2010 och år 2011 projektet Integration 
Värmland. Det övergripande syftet med det projektet var att öka integrationen i länet med hjälp av digitala 
verktyg och användandet av sociala medier. Projektet Regional digital agenda – Dalarna,  Hedmark och 
Värmland kommer ta tillvara de goda resultat som Integration Värmland resulterade i. Digitalt 
innanförskap är ett av de prioriterade områdena i digitala agendan. Det digitala innanför skapet handlar 
om möjligheten att delta i alla aspekter av samhällslivet och att kunna utöva sina rättigheter och 
skyldigheter som medborgare. Det handlar inte om att med digitala medel ersätta andra former av socialt 
och fysiskt deltagande, men det är viktigt att alla som vill har möjlighet att använda de möjligheter som 
digitaliseringen erbjuder, oavsett personliga förutsättningar som ålder, funktionsnedsättning och 
kunskapsnivå eller andra förutsättningar som kan beskrivas som ekonomiska, kulturella och etniska. 
Förutsättningarna för digitalt innanförskap är många och sammansatta. Det kan vara fråga om faktisk 
tillgång till dator och fasta eller mobila uppkopplingar med tillräcklig kapacitet eller möjlighet att få hjälp 
om problem uppstår. 
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Tid- och aktivitetsplan  
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Uppstartsmöte – Värmland 2014-01-20 2014-01-20 
Tre Erfarenhetsutbytesmöten i Dalarna, Hedmark och Värmland 2014-01-20 2014-08-31 
Tre regionala workshops (en i respektive län/fylke) 2014-03-01 2014-03-31 
Författande av en regional handlingsplan (en för respektive län/fylke) 2014-01-20 2014-08-31 
Strategiskt möte på chefsnivå 2014-01-20 2014-08-20 
Författande av en gemensam förstudie för dalarna, Hedmark och 
Värmland 

2014-05-01 2014-08-30 

Slutkonferens Dalarna 2014-08-20 2014-08-20 
   
   
   
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter 
projektslut 

 
2014-08-01 

 
2014-08-31 

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

 
2014-08-01 

 
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 15 
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 135 
Antal män 15- 24 år som deltar i projektet. 0 15 
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 135 
Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

 
0 

 
9 

Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

 
0 

 
9 

Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 3 
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 0 
(A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik 0 0 
(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 1 
(B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och 
landsbygdsutveckling. 

 
0 

 
0 

 
Aktivitetsindikatorer för projektet 
(B) Projektet utvecklar samarbete inom samhällsservice 

 
 



 

304-8155-13-Beslut-Regional digital agenda - Dalarna Hedmark och Värmland.doc 8 (11) 

Förväntade långsiktiga resultat och effektindikatorer 
1. Ökad regional attraktionskraft för boende och företag - Att ta fram underlag till regionala digitala 
agendor samt utforma en förstudie för en gränsöverskridande regional digital agenda som har förankring 
hos nyckelaktörer i länet och har medborgarnas behov i centrum, bidrar på sikt till att öka regionens 
attraktionskraft. Att bo och leva i en region som är i framkant av formandet av det nya digitala samhället 
är inte bara attraktivt för dem som bor där idag utan har också potential att locka nya invånare, företag och 
besökare i framtiden. 
2. Förbättrad samhällsservice i regionen - Ett ökat utbud av digitala tjänster och samverkan skulle leda till 
stads-/byutveckling samt förbättrad samhällsservice i Dalarna, Hedmark och Värmland.   
3. Ett utökat sammarbete kring den digitala agendan i Inre Skandinavien - Detta projekt är en uppstart på 
ett långsiktigt framtida samarbete kring implementationen av den digitala agendan. Projektet ger en god 
plattform och förstudien gör att vetskapen ökar om vilka utmaningar ett framtida samarbete kan utformas 
kring. 
 
Förväntat gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
Efter projektavslut har projektpartnerna för avsikt att genom fortsatt samverkan stötta respektive län i 
implementationen av regionala digitala agendor. Tanken är att förstudien för en gränsöverskridande 
digitala agenda ska ligga till grund för en större satsning i ett större gemensamt projekt med ett utökat 
partnerskap i kommande programperiod. 
 
 
Ekonomi 
 
Specificering av övriga kostnader 

Övriga kostnader 
Typ av kostnad Kostnad SEK 
Kommunikation/trycksaker 24 435 
Logi för alla möten (kostnad för deltagare från alla projektpartners) 56 000 
Arrangemang av alla möten 135 000  
  
  
  

Indirekta kostnader  43 594 
Summa övriga kostnader 259 029 

 
 

Øvriga kostnader 
Typ av kostnad Kostnad NOK 
  
  
  
  
  
  
Indirekte kostnader  
Summa øvrige kostnader 0 
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Faktiska kostnader 2014 2015 2016 2017 Summa SEK %
Egen personal inkl soc avg 217 971 217 971 30,62%
Externa tjänster 55 000 55 000 7,73%
Lokalkostnader 0 0 0,00%
Investeringar 0 0 0,00%
Resor 30 000 30 000 4,21%
Övriga kostnader 259 029 259 029 36,39%
Summa faktiska kostnader 562 000 0 0 0 562 000 78,95%
Externt offentligt 
direktfinansierade kostnader 149 868 149 868 21,05%
Summa svenska 
projektkostnader 711 868 0 0 0 711 868 100,00%

Faktiske kostnader 2014 2015 2016 2017 Summa NOK %
Eget personale inkl sos avg 100 000 100 000 100,00%
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 100 000 0 0 0 100 000 100,00%
Eksterne offentlige direkte 
finansierte kostnader 0 0 0,00%

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

Svensk projektbudget SEK

Norsk prosjektbudjett NOK
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Svensk finansieringsplan

Svensk nationell medfinansiering 2014 2015 2016 2017 Summa SEK %
Länsstyrelsen Värmland 50 000 50 000 7,02%

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 50 000 0 0 0 50 000 7,02%

Länsstyrelsen Dalarna 49 956 49 956 7,02%
Region Dalarna 49 956 49 956 7,02%
Region Värmland 49 956 49 956 7,02%

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

Summa direktfinansiering 149 868 0 0 0 149 868 21,05%
Summa svensk nationell 
medfinansiering 199 868 0 0 0 199 868 28,08%
Europeiska regionala 
utvecklings fonden 512 000 512 000 71,92%

91,10%
71,92%

Summa svensk offentlig 
finansiering inkl EG-
finansiering 711 868 0 0 0 711 868 100,00%

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 711 868 0 0 0 711 868 100,00%

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 %
Hedmark fylkeskommune 100 000 100 000 100,00%

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

Summa kontant finansiering 100 000 0 0 0 100 000 100,00%

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

Summa direktfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Total norsk regional 
medfinansiering 100 000 0 0 0 100 000 100,00%
Statliga IR-midler 0 0 0,00%

0,00%
0,00%

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

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 100 000 0 0 0 100 000 100,00%

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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