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Förprojekt till lärande kulturhistoria Austrått-Klintaberg 
 
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, Turistföreningen Gränslauta, 16-893202-1457 för ovan nämnda projekt.  
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området Attraktiv miljö, och avser projektkostnader för 
perioden 2008-08-11 till 2008-10-31. Stödet uppgår till 100 % av stödmottagarens redovisade, 
betalda och godkända kostnader, dock högst 40 000 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 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 (2008-10-31) är stödberättigande.  



 

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

   
 

 
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 
 
    
Kholod Mahmood  
Länsstyrelsen Jämtlands län 
831 86 Östersund 
Tfn: 063-14 63 28 
E-post: kholod.mahmood@z.lst.se  
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Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket 
Förprojektet ska skapa förutsättningar för en framtida Interreg-ansökan inom området attraktiv livsmiljön. 
 
Att utveckla det gemensamma kulturarvet är av betydelse för att öka attraktionskraft för regionen. Det är 
också av vikt att öka och väcka intresset för och kunskap om ländernas historia för att kunna förstå 
framtiden bättre. 
 
I normalfall finns det krav på egen insats, dvs. kontanta medel som sökanden själv satsar. Det ska normalt 
uppgå till 20 procent av den totala stödberättigande kostnaden men prövas i varje enskilt fall. En 
behovsprövning är gjord och sökandet har mycket begränsade ekonomiska resurser och med ett reellt 
behov av ekonomiskt stöd för att driva projektet. Det finns en god projektidé men det saknas finansiering 
därför beviljas förprojektet stöd till 100 %.  
 
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.  
 
Detta projekt omfattar idéer och aktiviteter som är önskvärda i programmet och har därför prioriteras.  
 
 
Projektbeskrivning 
Detta är ett förprojekt till en mera omfattande Interreg ansökan som syftar till att sprida kunskap och insikt 
om händelserna under andra världskriget i Norge och Sverige i Hotagen och i Brekstad. I denna förstudie 
är syftet att sammanföra skolpersonal från Krokoms kommun och Örlandets kommun för att skapa ett 
partnerskap mellan lärare och utbildningspersonal.  Ungdomarna i skolmiljöerna är projektets primära 
målgrupp: Det är därför av största betydelse att utbildningspersonal har den erforderliga kunskapen 
gällande de närområdets historia, kultur och livsförutsättningar. Projektet kommer därför att ge 
förutsättningar för lärare från Örlandets Kommune och från Krokoms kommun att träffas och skapa insikt 
om händelserna under andra världskriget i Norge och Sverige i Hotagen och i Brekstad. Projektet kommer 
att höja lärarnas kunskapsnivå om händelserna i regionen under andra världskriget samt höja deras 
kunskaper om vad som finns på andra sidan riksgränsen. Detta är början på ett långsiktigt samarbete och 
därav är dessa första träffar mycket viktiga för förankringen av ett fortsatt gemensamt arbete i ett större 
projekt.  
 
Träffarna fokuseras kring två större kulturhistoriska anläggningar i Hotagen och på Örlandet. Alla träffar 
ska föranledas av ett förberedelsearbete på respektive ort och därefter följas av två gemensamma besök.  
 
 

Projektnamn/prosjektnavn Förprojekt till lärande kulturhistoria Austrått-Klintaberg 
Prioriterat/prioritert område Attraktiv livsmiljö 
Svensk sökande/organisationsnr Turistföreningen Gränslauta 16-893202-1457 
Norsk søker/organisasjonsnr Fosen Krigshistoriske samlinger 964982686 
Kategori   58 Skydd och bevarande av kulturarvet 



 

 

 
 
Det är viktigt att samtliga projektdeltagare medverkar och tar del av båda platserna i syfte att skapa den 
förståelse och känsla för områdets gemensamma historia.  Genom att de inblandade har kunskaper om 
varandra kommer arbetssättet att vara projektets viktigaste spridnings möjlighet. De båda inblandade 
orterna är typiska glesbygdsorter och projektet kommer därför att ha en långt vidare betydelse i ett 
utvecklings perspektiv än vad som framgår av denna begränsade beskrivning. De möten som planeras 
kommer också att leda till att andra aktörer medverkar i arbetet. . 
 
 
Mål och mottagare av resultatet 
Samarbetet mellan Austrått fort på Örlandet och Skansen Klintaberg i Hotagen är etablerat sedan 15 år 
och organiserat i ett löst sammanhållet nätverk under benämningen ”Fra kyst till kust”. Genom det 
Interreg projekt som nu planeras kommer i första hand skolan och utbildningsmiljöerna att involveras i 
arbetet.  

- En övergripande målsättning är att ge ungdomar kunskap om de händelser som ligger en 
generation tillbaka i tiden och som kom att orsaka stora sociala konsekvenser för norrmännen men 
även för svenskarna. Projektet vill ge kunskap för att därigenom ge ungdomarna verktyg för att 
förhindra en upprepning. 

- Målet med denna ansökan är att skapa möten mellan utbildningspersonal från Örlandet och 
Krokom för att därigenom bygga ett partnerskap som skall utgöra ett grundläggande 
samarbetsforum.  

Etablerandet av projektpartnerskapet ska i slutfasen leda till en gemensam konferens där skolorna från 
respektive områden inbjuds till en diskussion i syfte att finna formerna för ett långsiktigt samarbete. I detta 
samarbete ska även andra aktörer inviteras för att kringliggande intressen – t.ex. turistnäringen - ska ges 
möjlighet att lägga synpunkter och komma med önskemål. Här är ambitionen att även Forum För Levande 
Historia skall involveras för att deras kompetens i ämnet skall tillvaratas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Ekonomi 
 

Faktiska kostnader 2008 2009 2010 2011 Summa SEK %
Egen personal inkl soc avg 10 500 10 500 26,25%
Externa tjänster 4 000 4 000 10,00%
Lokalkostnader 0 0,00%
Investeringar 0 0,00%
Resor 25 000 25 000 62,50%
Övriga kostnader 500 500 1,25%
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 12 000 12 000 30,00%
Eksterne tjenester 0 0,00%
Lokalkostnader 0 0,00%
Investeringar 0 0,00%
Reiser 27 000 27 000 67,50%
Övriga kostnader 1 000 1 000 2,50%
Sum faktiske kostnader 40 000 0 0 0 40 000 100,00%
Eksterne offentlige direkte 
finansierte kostnader 0 0,00%

Sum norsk prosjektkostnader 40 000 0 0 0 40 000 100,00%

Svensk projektbudget SEK

Norsk prosjektbudjett NOK

 



 

 

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 40 000 40 000 100,00%

100,00%
100,00%

Summa svensk offentlig 
finansiering inkl EG-
finansiering 40 000 0 0 0 40 000 100,00%

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 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

 



 

 

Norsk finansieringsplan

Norsk regional medfinansiering 2008 2009 2010 2011 Summa NOK %
Orlands kommun 10 000 10 000 25,00%

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 10 000 0 0 0 10 000 25,00%

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 10 000 0 0 0 10 000 25,00%
Statliga IR-midler 30 000 30 000 75,00%

75,00%
75,00%

Summa norsk regional 
finansiering inkl statliga IR-
midler 40 000 0 0 0 40 000 100,00%

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 40 000 0 0 0 40 000 100,00%

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

Privat kontant finansiering

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbeid m.m.)

 


