
Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt  
 Interreg Sverige-Norge Köpmangatan 21 SE 831 86 ÖSTERSUND  +46 (0)63 14 60 00   

 Länsstyrelsen Jämtlands län    interreg@z.lst.se 
 831 86 Östersund            www.interreg-sverige-norge.com 

1 (5) 

 

 

 
BESLUT 
 
FÖRPROJEKT 
2008-08-11 

 
 

 
DIARIENUMMER 
N30441-100-08 

 
 
 

DELOMRÅDE 
NGB 

 

                                Europeiska unionen 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 

 
Korpen Storsjön 
Att: Maud Frånberg 
Ängegatan 2 
831 37 Östersund 

 
 

 
 
Projekt: Ungas levnadsvanor 
 
 
Beslut om EG-medel 
Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen i 
Jämtlands län, beslutar att ur Europeiska regionala utvecklingsfonden bevilja stöd till den 
svenska parten, Korpen Storsjön, 16-893202-8601, för ovan nämnda projekt.  
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området Attraktiv livsmiljö, och avser projektkostnader 
för perioden 2008-08-11 till 2008-10-31. Stödet uppgår till 80,00 % av stödmottagarens 
redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst 32 000 kronor.  
 
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 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 (2008-10-31) är stödberättigande.  



 

2 (5) 

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   Örjan Berglund 
Interreg Sverige-Norge   
 
 
     
Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i 
delområdet Nordens Gröna Bälte: 
 
Michael von Essen 
Sekretariatet Interreg Sverige-Norge 
Länsstyrelsen Jämtlands län 
831 86 Östersund 
Tfn: 063 - 14 61 51 alt. 070 - 631 61 51 
E-post: michael.von.essen@z.lst.se 
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Europeiska unionen 
 Europeiska regionala utvecklingsfonden 

 
 

 
 
Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket 
I första hand ska förprojektet hitta en norsk medsökande till huvudprojektet. 
I normalfallet ska det finnas en svensk och en norsk partner som ansöker om EU-medel respektive IR-
midler till ett förprojekt. Om det finns en god projektidé men där det saknas en samarbetspartner kan i 
särskilda fall ett förprojekt beviljas stöd med en part från endast ett land. Förprojektet ska då inkludera 
aktiviteter för att finna en samarbetspartner. 
 
Förprojektet ska också skapa förutsättningar för en framtida Interreg-ansökan inom folkhälsoområdet.  
Av det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge framgår att i begreppet folkhälsa inryms såväl 
förebyggande hälsoinsatser som vård och sjukhusvård. Hälsoförebyggande och hälsofrämjande insatser är 
viktiga för att bygga upp en samlat god folkhälsa i regionen. Även fysisk aktivitet är en viktig 
hälsoförebyggande åtgärd. I regionen finns många kompetenta hälsomiljöer, frivilligorganisationer och 
potentiella aktörer som genom nätverk kan medverka i processer för lärande, informationsspridning samt 
för utredningar och skapande av modeller. 
 
Om förprojektet utmynnar i ett konstaterande, att det inte är meningsfullt att ansöka om ett huvudprojekt, 
är också detta ett acceptabelt resultat. Orsaken ska då i detalj beskrivas i slutrapporten från förprojektet.  
 
 
Projektbeskrivning 
Korpen Storsjön vill finna en norsk och svensk part att samarbeta med inom Ungas levnadsvanor. Ungas 
levnadsvanor syftar till att skolelever i åldern 13 – 20 år ska få ökad insikt och se ett tydligt samband 
mellan sina vanor och hur de mår, konkret genom ökade utbildningsinsatser med starka inslag av goda 
exempel och vardagsnära övningar. 
 
Huvudprojektets huvudsyfte är att skapa en modell som bidrar till att elever, föräldrar och skolpersonal får 
en positiv inställning till och ökade kunskaper om de dagliga vanornas betydelse för hälsa och 
välbefinnande avseende livsstil, sömn, fysisk aktivitet och kost genom projektets aktiviteter. 
 
 
Mål och mottagare av resultatet 
Projektets mål är att skapa en Interreg-ansökan och genom den befästa en arbetsmodell för genomförande 
av olika typer av aktivitetsdagar i samarbete med skolor.  
 
 

Projektnamn/prosjektnavn Ungas levnadsvanor 
Prioriterat/prioritert område Attraktiv livsmiljö 
Svensk sökande/organisationsnr Korpen Storsjön 16-893202-8601 
Norsk søker/organisasjonsnr -  
Kategori   76 Hälso- och sjukvård 
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Ekonomi 

 

Faktiska kostnader 2008 2009 2010 2011 Summa SEK %
Egen personal inkl soc avg 0 0 0,00%
Externa tjänster 24 960 24 960 62,40%
Lokalkostnader 0 0 0,00%
Investeringar 0 0 0,00%
Resor 10 000 10 000 25,00%
Övriga kostnader 5 040 5 040 12,60%
Summa faktiska kostnader 40 000 0 0 0 40 000 100,00%
Externt offentligt 
direktfinansierade kostnader 0 0,00%
Summa svenska 
projektkostnader 40 000 0 0 0 40 000 100,00%

Faktiske kostnader 2008 2009 2010 2011 Summa NOK %
Eget personale inkl sos avg 0 #######
Eksterne tjenester 0 #######
Lokalkostnader 0 #######
Investeringar 0 #######
Reiser 0 #######
Övriga kostnader 0 #######
Sum faktiske kostnader 0 0 0 0 0 #######
Eksterne offentlige direkte 
finansierte kostnader 0 #######

Sum norsk prosjektkostnader 0 0 0 0 0 #######

Svensk projektbudget SEK

Norsk prosjektbudjett NOK
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Svensk finansieringsplan

Svensk nationell medfinansiering 2008 2009 2010 2011 Summa SEK %
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 kontant finansiering 0 0 0 0 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%
0 0,00%

Summa direktfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Summa svensk nationell 
medfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Europeiska regionala 
utvecklings fonden 32 000 32 000 80,00%

80,00%
100,00%

Summa svensk offentlig 
finansiering inkl EG-
finansiering 32 000 0 0 0 32 000 80,00%

Korpen storsjön 8 000 8 000 20,00%
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 8 000 0 0 0 8 000 20,00%
Total svensk finansiering 40 000 0 0 0 40 000 100,00%

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbete m.m.)

Privat kontant finansiering

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

 
 


