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Projekt: Nyheter och information ÖVER GRÄNSEN 
 
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, Handelskammaren Mittsverige, 16-556095-0825 för ovan nämnda projekt.  
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området ekonomisk tillväxt, och avser 
projektkostnader för perioden 2010-01-01 till 2010-11-30. 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 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 (2010-11-30) 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 
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.vonEssen@lansstyrelsen.se
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DATUM 
2010-02- 

 
 
 
DIARIENUMMER 
N30441-1-10 

 
 
 
DELOMRÅDE 
NGB 

 
 

                                  Europeiska unionen 
  Europeiska regionala utvecklingsfonden 

 
 

 
Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket 
Projektet, som är en förstudie, ska undersöka förutsättningarna för ett utökat nyhets- och 
informationsutbyte inom Nordens Gröna Bälte. 
Genom århundraden har regionens gemenskap utvecklats bland annat genom handel och sysselsättning.  
Syftet med det prioriterande området ekonomisk tillväxt är att stärka näringslivets och gränsregionens 
hållbara konkurrenskraft genom samarbete inom kunskapsutveckling, utveckling av näringslivets 
förutsättningar och ekonomiska integration. Vetskapen om vad som händer och sker på båda sidor om 
gränsen är nödvändigt för att ett utökat samarbete ska komma till stånd.  
Projektet har således starkt stöd i Interreg Sverige-Norge programmet. 
 
Projektbeskrivning 
Ett problem för samarbetet i Nordens Gröna Bälte är den bristfälliga infrastrukturen vad gäller nyhets- och 
informationsförmedlingen över gränsen. De nyheter som sipprar över nationsgränsen mellan 
grannkommuner som Åre och Meråker går ofta inte direkt utan tar omvägen via de nationella 
nyhetsbyråerna NTB och TT i Oslo respektive Stockholm.  
Det interregionala samarbetet i Nordens Gröna Bälte är idag omfattande. Ofta är emellertid kunskapen om 
de olika samarbetsprojekten bristfällig utanför de direkt berörda kretsarna. Samarbetet behöver därför 
kommuniceras bättre. En fungerande nyhetsförmedling kan bli ett viktigt ”smörjmedel” för att fördjupa 
och bredda samarbetet i Mittskandinavien.  
Paradoxalt nog verkar dagstidningarna i vår region kring sekelskiftet 1900 ha varit bättre på att informera 
om vad som händer på den andra sidan av gränsen än vad som är fallet idag. Efter unionsupplösningen 
blev nord-sydtänkandet allt starkare i båda länderna – och det gäller även nyhetsförmedlingen. 
Under 1990-talet gjorde de jämtländska dagstidningarna ambitiösa försök att förbättra nyhetsbevakningen 
över gränsen. Även SR Jämtland har under senare år gjort framgångsrika satsningar för att förbättra 
nyhetsförmedlingen i samverkan med NRK Tröndelag.  
För närvarande är nyhetsförmedlingen i vår gemensamma region av begränsad omfattning. Detta är inte 
tillfredsställande, eftersom en bra nyhetsförmedling är något av ett ”smörjmedel” för ett utvecklat 
samarbete på andra områden.  
Det finns mot denna bakgrund ett behov av att göra en konkret satsning på att förbättra 
nyhetsförmedlingen. Småprojektet syftar till att förutsättningslöst ta fram ett underlag för hur 
nyhetsförmedlingen inom Nordens Gröna Bälte kan förbättras.  

Projektnamn/prosjektnavn Nyheter och information ÖVER GRÄNSEN 
Prioriterat/prioritert område Ekonomisk tillväxt 
Huvudsaklig inriktning är 
insatser: 

för utveckling av företag, branscher och entreprenörskap 

Projektet är en förstudie JA 
Svensk sökande/organisationsnr Handelskammaren Mittsverige 16-556095-0825 
Norsk søker/organisasjonsnr Nord-Tröndelag Fylkeskommune 938 967 091 
Projektledare/prosjektleder Håkan Larsson 
Kategori  9. Andra åtgärder för att stimulera forskning och 

innovation samt entreprenörskap i små och medelstora 
företag 
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Projektet ska bland annat pröva följande alternativ: 
1. Kontakt tas med medieföretagen i regionen (Adresseavisen, Trönder-Avisa, Namdalsavisa, Östersunds-
Posten, Länstidningen, SR Jämtland, NRK Tröndelag, SVT Mittnytt etc) för att diskutera hur företagen 
kan bidra till en förbättrad nyhetsförmedling.  
2. Förutsättningarna för en gränsöverskridande nyhetsförmedling inom de befintliga digitala medierna 
prövas.  
3. Ett tredje alternativ är att starta en internetportal för nyhetsförmedling över gränsen, gärna i samverkan 
med befintliga nyhetsföretag i regionen. En sådan portal skulle, samtidigt som den distribuerar nyheter 
och information till näringsliv och allmänhet, kunna fungera som en jämt-tröndersk nyhetsbyrå. 
 
Småprojektet ska utreda hur en fungerande nyhetsförmedling över gränsen i Nordens Gröna Bälte ska 
kunna utvecklas. Målsättningen är att därefter genomföra ett större treårigt projekt för att omsätta 
slutsatserna från småprojektet i praktiken. Förhoppningsvis kan detta projekt leda fram till en långsiktigt 
förbättrad nyhetsförmedling över gränsen. Kunskap är en bra grund för att utveckla samarbetet i den 
gemensamma mittskandinaviska regionen. 
 
 
Mål 
Småprojektets mål är att undersöka förutsättningarna för att få till stånd en förbättrad nyhets- och 
informationsförmedling över gränsen och att förstudien skapar förutsättningar för ett huvudprojekt. 
 
 
Målgrupp och mottagare av resultatet 
Målgruppen är regionens medieföretag och myndigheter/organisationer som arbetar med regional 
utveckling. 
 
 
Projektets gränsregionala mervärde 
En väl fungerande nyhetsförmedling och informationsspridning är ett viktigt "smörjmedel" för ett 
utvecklat samarbete över gränsen, ekonomiskt, politiskt, kulturellt och idrottsligt. 
 
 
Mervärde i projektet genom deltagande från 20 % - område  
Förstudien ska också kartlägga eventuellt intresse från Västernorrlands län. 
 
 
Information och resultatspridning 
Förstudiens resultat kommer att presenteras på ett seminarium för företrädare för nyhetsmedia och 
myndigheter/organisationer som arbetar med regional utveckling. 
Slutrapport. 
 
 
Projektets miljöarbete 
Projektet ska i den grad det är möjligt använda videokonferenser eller andra digitala mötesmedier, e-post 
och telefon ska användas i informations- och kontaktarbetet. Tåg ska i största möjliga mån användas vid 
resor. 
 
 
Projektets arbete med jämställdhet/likestilling 
Projektet ska ta hänsyn till jämställdhet i rekryteringen av deltagare och i diskussionsgrupper i anslutning 
till projektet. 
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Projektets arbete för etnisk mångfald/integration 
Projektet ska verka för att komma i kontakt med relevanta nätverk för invandrare där det är naturligt i 
projektet. 
 
 
Tid- och aktivitetsplan  
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Arbete med förberedelser och informationsinsamling 2010-01-01 2010-02-28 
Besök på medieföretag, intervjuer med redaktionsledningar 2010-03-01 2010-05-31 
Slutsatser av intervjuer, seminarium 2010-05-01 2010-06-30 
Slutrapportering 2010-07-01 2010-11-30 
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter 
projektslut 

2010-09-01 2010-11-30 

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

2010-10-01 2010-11-30 

Projektets start och slutdatum 2010-01-01 2010-11-30 
 
 
Förväntat resultat av programindikatorerna för Ekonomisk tillväxt 
Övergripande indikatorer Antal vid projekt- 
 start slut 
Antal kvinnor 15- 24 år som deltar i projektet. 0 0 
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 20 
Antal män 15- 24 år som deltar i projektet. 0 0 
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 20 
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 15 
 
Aktivitetsindikatorer för projektet 
Projektet syftar till att förbättra företagsklimat, entreprenörskap, FoU och innovationer 

 
 
Förväntade resultat och effekter 
Småprojektets ambition är att föra en förstudie som leder till ett huvudprojekt. 
 
 
Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
Småprojektet, förstudien, kommer att lägga en god grund för att stärka samarbetet när det gäller 
nyhetsförmedling över gränsen. 
 
 
Ekonomi 
Av projektets svenska kostnader beräknas att 11 % kommer att uppstå i Västernorrlands län. Dessa 
kostnader kommer att särredovisas i ansökan om utbetalning av EU-stödet. 
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Faktiska kostnader 2010 2011 2012 2013 Summa SEK %
Egen personal inkl soc avg 170 500 170 500 68,20%
Externa tjänster 18 500 18 500 7,40%
Lokalkostnader 16 000 16 000 6,40%
Investeringar 0 0 0,00%
Resor 30 000 30 000 12,00%
Övriga kostnader 15 000 15 000 6,00%
Summa faktiska kostnader 250 000 0 0 0 250 000 100,00%
Externt offentligt 
direktfinansierade kostnader 0 0,00%
Summa svenska 
projektkostnader 250 000 0 0 0 250 000 100,00%

Faktiske kostnader 2010 2011 2012 2013 Summa NOK %
Eget personale inkl sos avg 170 500 170 500 68,20%
Eksterne tjenester 18 500 18 500 7,40%
Lokalkostnader 16 000 16 000 6,40%
Investeringar 0 0 0,00%
Reiser 30 000 30 000 12,00%
Övriga kostnader 15 000 15 000 6,00%
Sum faktiske kostnader 250 000 0 0 0 250 000 100,00%
Eksterne offentlige direkte 
finansierte kostnader 0 0,00%

Sum norsk prosjektkostnader 250 000 0 0 0 250 000 100,00%

Svensk projektbudget SEK

Norsk prosjektbudjett NOK
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Svensk finansieringsplan

Svensk nationell medfinansiering 2010 2011 2012 2013 Summa SEK %
Länsstyrelsen Jämtlands län 125 000 125 000 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 125 000 0 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 125 000 0 0 0 125 000 50,00%
Europeiska regionala 
utvecklings fonden 125 000 125 000 50,00%

50,00%
50,00%

Summa svensk offentlig 
finansiering inkl EG-
finansiering 250 000 0 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 250 000 0 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 2010 2011 2012 2013 Summa NOK %
Nord-Tröndelag fylkeskommune 62 500 62 500 25,00%
Sör-Tröndelag fylkeskommune 62 500 62 500 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%

Summa kontant finansiering 125 000 0 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%
Total norsk regional 
medfinansiering 125 000 0 0 0 125 000 50,00%
Statliga IR-midler 125 000 125 000 50,00%

50,00%
50,00%

Summa norsk regional 
finansiering inkl statliga IR-
midler 250 000 0 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 norsk privat 
medfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Summa norsk finansiering 250 000 0 0 0 250 000 100,00%

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

Privat kontant finansiering

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbeid m.m.)

 


