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Projekt: Gränsregionalt samarbete i NGB 
 
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, Naboer AB, 16-556503-2322, för ovan nämnda projekt. Projektet har prioriterats 
av programmets styrkommitté och av det regionala prioriterande partnerskapet i berört 
delområde. 
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området Ekonomisk tillväxt, och avser 
projektkostnader för perioden 2010-01-01 till 2010-12-31. Stödet uppgår till 31,57 % av 
stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst 125 000 kronor. Av 
den offentliga finansieringen kan EG:s andel uppgå till högst 31,57 %. 
 
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 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 (2010-12-31) är stödberättigande.  
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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   Annica Westerlund  
Programansvarig     
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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2010-02-04 

 
 
 
DIARIENUMMER 
N30441-2-10 

 
 
 
DELOMRÅDE 
NGB 

 

Europeiska unionen 
 Europeiska regionala utvecklingsfonden 

 
 

 
 
Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket 
Prosjektet er et småprosjekt som har som hovedmål å utvikle og styrke det grenseregionale samarbeidet i 
Nordens Grønne Belte (NGB). 
 
For regionens langsiktige utvikling er samarbeid mellom ulike institusjoner og organisasjoner innen 
næringsliv og offentlig sektor sentralt. Genom att skapa nätverk och utväxla erfarenheter kan projektet 
peka ut de områden/aktiviteter som har den bästa potentialen att kunna utvecklas i NGB. 
Projektet ska dra nytta av erfarenheter från andra aktiva gränsregioner. Resultaten kommer att få en direkt 
påverkan på det vidare arbetet i det gränsregionala samarbetet i NGB, dels genom att beslutsfattare och 
tjänstemän uppdaterar sin syn på Interreg-programmet och dess framtida innehåll, dels genom att 
turismnäringen på båda sidor av gränsen får upp ögonen för aktiviteter som kan genomföras genom 
gränsöverskridande samhandling. Allt detta ger en gränsregional påverkan både på lång och kort sikt.  
 
Sammanfattande projektbeskrivning 
Kännetecknande för regioner som lyckats utnyttja sina förutsättningar är att de har omvärlds- och 
invärldsinsikt, d.v.s. man känner sina styrkor och svagheter och förändringar i omvärlden och agerar efter 
dem. Det är också viktigt att ambitionen att ständigt vilja bli bättre finns i det regionala utvecklingsarbetet.  
Projektet ska utveckla och stärka det gränsregionala samarbetet i delområdet Nordens Gröna Bälte, 
framförallt det gränsregionala samarbetet som har turismen och upplevelsenäringen som utgångspunkt. 
 
Inom många regioner i Europa pågår intressanta utvecklingsarbeten, inte minst arbetet med EGTS. EGTS 
står för Europeiska Grupperingar för Territoriellt Samarbete och är ett instrument på EU-nivå för att skapa 
kooperativa grupper inom gemenskapens territorium, som juridisk person, i syfte att undanröja hindren för 
territoriellt samarbete. Genom att studera och möta representanter från dessa regioner kommer projektet 
att få många intressanta uppslag till hur framtida utvecklingsinsatser kan genomföras, learning by inquiry. 
Nu är tidpunkten rätt för att för blicka framåt. Interregprogrammen i NGB har sedan mitten på 90-talet 
förädlats. Det är halvtid för Interreg Sverige-Norge programmet och tiden är mogen att från Interregs 
beslutfattare och tjänstemän, uppdatera sin syn utifrån de mest potentiellt utvecklingsbara delarna i NGB. 
Samtidigt har de övergripande turismorganisationerna de senaste två åren genomgått en konsolidering på 
hemmaplan, bl.a. genom att nya strategier och kommunikationsplattformer har antagits. Organisationerna 
har även genomgått inre förändringar och nya ledare har kommit in i bilden. Därför är tidpunkten även här 

Projektnamn/prosjektnavn Gränsregionalt samarbete i NGB 
Prioriterat/prioritert område Ekonomisk tillväxt  
Huvudsaklig inriktning är 
insatser: 

For kompetanseutvikling og FoU 

Svensk sökande/organisationsnr Naboer AB 16-556503-2322 
Norsk søker/organisasjonsnr Naboer AB 16-556503-2322 
Projektledare/prosjektleder Lennart Adsten 
Kategori  9 Andra åtgärder för att stimulera forskning och 

innovation samt entreprenörskap i små och medelstora 
företag 
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rätt, projektet kan bidra till att de turismorganisationerna och dess personal kan lära känna varandras 
organisationer och affärsideer bättre. Dessutom kan projektet uppmana aktörerna att arbete fram en 
prioriteringslista på aktiviteter/projekt som ger ett mervärde för de involverade och som skulle kunna 
genomföras på det gränsöverskridande planet.  
Prioriteringarna och visionerna kommer att sammanställas och presenteras på ett uppföljningsmöte under 
hösten 2010.  
Projektets resultat kommer således att få både långsiktig och kortsiktig betydelse för utvecklingen av det 
gränsregionala samarbetet i Nordens Gröna Bälte. 
Projektet leder till att både beslutfattare och utförare genomför analyser och inhämtar inspiration 
tillsammans, vilket ger ett mycket stort mervärde.  
 
Aktiviteterna, som alla har basen i det gränsregionala mervärdet, sammanfattas så här: 
1. Studie- och inspirationstur till intressant aktivt gränsregionalt utvecklat område. Med på resan är 
beslutsfattare, tjänstemän och de övergripande turismorganisationerna. Tema är gränsregional samverkan 
och att dessutom se på lyckade projekt inom besöksnäringen. Material för att deltagarna ska kunna 
fördjupa sig, distribueras innan resan.  
2. På studieresan får deltagarna i uppgift att skriva referat om vissa block samt ge en återkoppling till 
NGB av sina intryck. Referaten och återkopplingarna sammanställs och presenteras på ett 
uppföljningsmöte under hösten 2010. 
3. Beslutsfattare och tjänstemän kommer under uppföljningsmötet ge en uppdaterad syn på vilka 
aktiviteter/temaområden som har varit mest lyckade och vad som har störst potential i framtiden. De 
kommenterar även vilka saker som kan vara värt att ta med sig i diskussionen inför nästa 
programskrivning. 
4. Turismnäringen presenterar på uppföljningsmötet en gemensamt framtagen prioriteringslista över vilka 
gränsöverskridande aktiviteter/projekt som skulle kunna ge de största mervärdena för aktörerna. 
 
Mål  
Projektet ska för lång och kort sikt stärka och ge uppslag till nya idéer för det framtida interregionala 
samarbetet mellan besöksnäringen och beslutsfattare och dess offentliga organisationer. 
 
Målgrupp och mottagare av resultatet 
Projektets målgrupp är regionens (NGB) beslutsfattare och tjänstemän inom regional utveckling samt de 
övergipande turismorganisationerna. 
 
Projektets gränsregionala mervärde  
Genom projektet kommer samarbetet inom delområdet Nordens Gröna Bälte att befästas och utvecklas. 
Detta gäller både på ett övergripande långsiktigt plan och genom konkret operativt handling.   
Arbetat med framtida interregionala insatser kommer att underlättas. 
 
Mervärde i projektet genom deltagande från 20 % - område  
Prosjektet åpner for mulighet til deltagelse fra Västernorrland. 
Projektet får större genomslagskraft genom att det sträcker sig från kust till kust. 
 
Organisation 
Prosjekteier på både norsk og svensk side er Naboer AB. Prosjektet ledes av en styringsgruppe som består 
av representanter fra medfinansiørene og Mid-Norway Office, i tillegg til Lennart Adsten fra Naboer AB 
som er prosjektleder.  
 
Information och resultatspridning 
Information och resultat kommer att spridas via deltagarnas organisationer och intressenter i projektet, 
d.v.s. turismbranschen, beslutsfattare och aktörer inom regional utveckling. Dessutom sprids resultat via 
slutrapporten och muntlig framställan till olika nätverk. 
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Erfarenheterna från de gränsregionala program/aktiviteter som studeras i projektet kommer att 
dokumenteras. Deltagarna och deras organsiationer kan använda sig av dokumentet för att sprida kunskap 
om och fördjupa sig i hur de besökta programmen/aktiviteterna arbetar gränsregionalt.  
 
Projektets miljöarbete 
Prosjektet skal se på hvordan det jobbes med miljøarbeid i den grenseregionen som skal besøkes. 
Projektet kommer att arbeta för att deltagarna förstår vikten av att arbeta för en hållbar utveckling inom 
besöksnäringen.  
 
Projektets arbete med jämställdhet/likestilling 
Prosjektet skal se på hvordan det jobbes med likestilling i den grenseregionen som skal besøkes. 
Projektet ska ha jämställdhet som ledord i arbetet och minst 40 % av deltagarna ska representera endera 
könet.  
 
Projektets arbete för etnisk mångfald/integration 
Prosjektet skal se på hvordan det jobbes med etnisk mangfold/integrasjon i den grenseregionen som skal 
besøkes. 
 
Tid- och aktivitetsplan  
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Interaktive forberedelser 2010-01-01 2010-04-15 
Studiereise, med forberedende oppgaver 2010-03-01 2010-09-30 
Treff etter studiereise med forelesn. om reg.utv. og turisme 2010-10-01 2010-11-30 
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter 
projektslut dokumenteras för spridning av resultatet. 

2010-10-01 2010-12-31 

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

2010-10-01 2010-12-31 

Projektets start och slutdatum 2010-01-01 2010-12-31 
 
Förväntat resultat av programindikatorerna för Ekonomisk tillväxt  
Övergripande indikatorer Antal vid projekt- 
 start slut 
Antal kvinnor 15- 24 år som deltar i projektet. 0 1 
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 12 
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 12 
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 3 
Resultat indikatorer   

 
Aktivitetsindikatorer för projektet 
(A) Projektet syftar till att förbättra företagsklimat, entreprenörskap, FoU och innovationer 

 
Förväntade resultat och effekter 
Det förväntas att projektet ska ge inspiration till nya samarbetsformer och projekt. 
Projeketets aktiviteter ska också skapa en god grund för vidare långsiktiga beslut inom Interreg. 
Projektet ska stärka och utveckla existerande och nya nätverk mellan turismföretagare och beslutsfattare. 
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Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
Genom projektet kommer samarbetet inom delområdet Nordens Gröna Bälte att befästas och utvecklas. 
Arbetet med framtida interregionala insatser kommer att underlättas. Minst två nya interregprojekt 
kommer att skapas under gällande programperiod där kopplingen till detta projekt är tydlig. 
 
Ekonomi 
Av svenska kostnader beräknas 3 % uppstå hos parter i Västernorrland. 
 

Faktiska kostnader 2010 2011 2012 2013 Summa SEK %
Egen personal inkl soc avg 96 000 96 000 24,24 %
Externa tjänster 100 000 100 000 25,25 %
Lokalkostnader 10 000 10 000 2,53 %
Investeringar 0 0,00 %
Resor 58 000 58 000 14,65 %
Övriga kostnader 132 000 132 000 33,33 %
Summa faktiska kostnader 396 000 0 0 0 396 000 100,00 %
Externt offentligt 
direktfinansierade kostnader 0 0,00 %
Summa svenska 
projektkostnader 396 000 0 0 0 396 000 100,00 %

Faktiske kostnader 2010 2011 2012 2013 Summa NOK %
Eget personale inkl sos avg 96 000 96 000 24,24 %
Eksterne tjenester 100 000 100 000 25,25 %
Lokalkostnader 10 000 10 000 2,53 %
Investeringar 0 0,00 %
Reiser 58 000 58 000 14,65 %
Övriga kostnader 132 000 132 000 33,33 %
Sum faktiske kostnader 396 000 0 0 0 396 000 100,00 %
Eksterne offentlige direkte 
finansierte kostnader 0 0,00 %

Sum norsk prosjektkostnader 396 000 0 0 0 396 000 100,00 %

Svensk projektbudget SEK

Norsk prosjektbudjett NOK
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Svensk finansieringsplan

Svensk nationell medfinansiering 2010 2011 2012 2013 Summa SEK %
Länsstyrelsen, Jämtlands län 271 000 271 000 68,43 %

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 271 000 0 0 0 271 000 68,43 %

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 271 000 0 0 0 271 000 68,43 %
Europeiska regionala 
utvecklings fonden 125 000 125 000 31,57 %

31,57 %
31,57 %

Summa svensk offentlig 
finansiering inkl EG-
finansiering 396 000 0 0 0 396 000 100,00 %

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 396 000 0 0 0 396 000 100,00 %

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 %
NTFK 135 500 135 500 34,22 %
STFK 135 500 135 500 34,22 %

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 271 000 0 0 0 271 000 68,43 %

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 271 000 0 0 0 271 000 68,43 %
Statliga IR-midler 125 000 125 000 31,57 %

46,13 %
31,57 %

Summa norsk regional 
finansiering inkl statliga IR-
midler 396 000 0 0 0 396 000 100,00 %

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 396 000 0 0 0 396 000 100,00 %

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

Privat kontant finansiering

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbeid m.m.)

 


