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Projekt: Økt utnyttelse av biomasseressurser i Midt-Skandinavia 
 
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, Jämtlands läns landsting, 16-232100-0214 för ovan nämnda projekt.  
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området ekonomisk tillväxt, och avser 
projektkostnader för perioden 2010-07-01 till 2010-12-31. Stödet uppgår till 65,79 % av 
stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst 125 000 kronor. Av 
den offentliga finansieringen kan EG:s andel uppgå till högst 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 (2010-12-31) 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 
2010-09-20 

 
 
 
DIARIENUMMER 
N30441-37-10 

 
 
 
DELOMRÅDE 
NGB 

 

                                  Europeiska unionen 
  Europeiska regionala utvecklingsfonden 

 
 

 
Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket 
Inom Interreg Sverige-Norge programmets prioriterande område ekonomisk tillväxt är insatser för 
utveckling av företag, branscher och entreprenörskap viktigt. Programmet ska stärka branscher och 
entreprenörskap genom gränsöverskridande innovationssystem och nätverk. Skogsnäringen framhålls 
också som en näring med stor tillväxtpotential. 
Det regionala prioriterande partnerskapet i Nordens Gröna Bälte har särskilt efterfrågar projekt med 
inriktning mot skog och bioenergi. 
Projektet har således starkt stöd i program och regionala planer. 
 
 
Projektbeskrivning 
Prosjektet er etablert som et Interreggprosjekt, for å samle hele næringskjeden i Trøndelag, Jämtland og 
Västernorrland i et nettverk, med sikte på å stimulere til økt innovasjon i utviklingen av forskjellige 
former for bioenergi. Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU), Papir- og fiberinstituttet (PFI AS), 
Jämtlands läns institut för landsbygdsutveckling (JiLU) og Mittuniversitet, har i fellesskap tatt initiativ til 
å etablere prosjektet.  
Prosjektet skal stimulere til konvensjonelt og ukonvensjonelt samarbeid for høyere utnyttelsesgrad av 
biomasseressurser i Midt-Skandinavia. Hovedmålsetningen er å skape et nettverk med aktører fra 
forskning, skogindustri, energiprodusenter og -brukere, primærskogbruk og offentlige regionale 
utviklingsaktører. Nettverket skal arbeide for samarbeid og innovasjon for å skape bedriftsutvikling og 
produktutvikling for bedre utnyttelse av råvarene.  
Prosjektets viktigste oppgave blir å stimulere til opprettelsen av et hovedprosjekt, med prosjektperiode i 
2011-13, som kan bidra til en sterk satsning på utviklingen av bioenergi og andre utnyttelsesmuligheter for 
virkesressurser i Midt-Skandinavia. Etablering av nettverk og utarbeidelse av det faglige grunnlaget for en 
søknad om et hovedprosjekt forutsettes gjennomført i regi av forprosjektet/småprosjektet. Det forutsettes 
at deltakerne i nettverket får avgjørende innflytelse på de faglige prioriteringene i hovedprosjektet. 
I dette forprosjektet/småprosjektet vil det derfor bli prioritert å samle næringslivspartnere som ønsker å 
prioritere ressurser til å delta i dette arbeidet.  Arbeidet i småprosjektet vil innledningsvis prioriteres rundt 
oppgaven med å samle aktuelle aktører til prosjektet, fra hele næringskjeden. Disse aktørene vil så bli 
invitert til temamøter for å delta i prioriteringen av oppgaver og innretning for hovedprosjektet. Når 

Projektnamn/prosjektnavn Økt utnyttelse av biomasseressurser i Midt-Skandinavia 
Prioriterat/prioritert område Ekonomisk tillväxt 
Huvudsaklig inriktning är 
insatser: 

för utveckling av företag, branscher och entreprenörskap 

Projektet är en förstudie JA 
Svensk sökande/organisationsnr Jämtlands läns landsting / JiLU 

Tema skog 
16-232100-0214 

Norsk søker/organisasjonsnr Trøndelag Forskning og Utvikling 
AS 

989 229 389 

Projektledare/prosjektleder Hans Martin Storø 
Kategori  41. Förnybar energi: biobränsle 
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prosjektdeltakerne i fellesskap har avklart hvilke oppgaver som skal prioriteres i forbindelse med 
innretningen av hovedprosjektet, disponeres de gjenstående ressurser til utarbeidelse av søknaden.    
 
 
Målgrupp och mottagare av resultatet 
Prosjektets målgruppe er aktører i næringskjeden fra primærprodusenter av energiråstoff til konsumenter 
av energi, og regionale myndigheter og forskningsmiljøer som arbeider med energispørsmål. 
 
 
Projektets gränsregionala mervärde 
Prosjektet skal stimulere til utvikling av teknologi og produkter som bidrar til en høyere utnyttelsesgrad av 
biomasseressursene i Midt-Skandinavia. Gjennom en høyere utnyttelsesgrad av biomasseressursene med 
f.eks. omdanning av mindreverdige virkessortimenter og eventuelt massevirke til biodrivstoff, vil 
muligheten til å utnytte virkessressursene i Midt-Skandinavia til bedre betalte produkter være svært gode. 
I tillegg vil regionen i større grad kunne bli selvforsynt med energi til transportsektoren. 
 
 
Mervärde i projektet genom deltagande från 20 % - område  
Projektet får större genomslagskraft genom att det sträcker sig från kust till kust. 
Nätverk och kontaktytor blir större tack vare projektet. 
 
Information och resultatspridning 
Det vil være naturlig å benytte kronikker og oppslag i regionale og lokale aviser, samt i nasjonale fagblad, 
for å informere om prosjektets aktivitet. Resultatspredning og informasjon til prosjektdeltagerne vil foregå 
på nettverksmøter. 
 
 
Projektets miljöarbete 
Prosjektet vil arbeide med utvikling av bioenergi, som vil være et vesentlig bidrag til å redusere de 
klimaproblemene som vi står ovenfor på globalt plan. 
 
 
Projektets arbete med jämställdhet/likestilling 
Prosjektet skal arbeide med utvikling av en næring som er betydelig mannsdominert. Muligheten for å 
inkludere likestillingstiltak i næringen er derfor tilstede i forbindelse med prosjektets aktivitet. Prosjektet 
vil selvsagt bidra til å arbeide for likestilling i  næringen, dersom det skulle oppstå en mulighet for å kunne 
gi et slikt bidrag. 
  
 
Projektets arbete för etnisk mångfald/integration 
Prosjektet skal arbeide med utvikling av en næring som i liten grad har vært i berøring med 
integreringsspørsmål.  Muligheten for å inkludere integreringstiltak i næringen er derfor tilstede i 
forbindelse med prosjektets aktivitet. Prosjektet vil bidra til å arbeide for integrering i  næringen, dersom 
det skulle oppstå en mulighet for å kunne gi et slikt bidrag. 
 
 
Tid- och aktivitetsplan  
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Organisering og oppstart av prosjektet 2010-07-01 2010-08-31 
Organisering av prosjektnettverk 2010-08-01 2010-09-30 
Prioritering av oppgaver for prosjektet 2010-08-01 2010-10-31 
Utarbeidelse av søknad til hovedprosjekt 2010-09-01 2010-12-31 
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Avslutning av småprosjektet 2010-11-01 2010-12-31 
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter 
projektslut 

2010-09-01 2010-12-31 

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

2010-11-01 2010-12-31 

Projektets start och slutdatum 2010-07-01 2010-12-31 
 
 
Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiva 
regioner) 
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 2 
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 4 
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 4 
Resultat indikatorer   
(A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. 0 1 
Aktivitetsindikatorer för projektet 
(A) Projektet syftar till att förbättra företagsklimat, entreprenörskap, FoU och innovationer 

 
 
Förväntade resultat och effekter 
Prosjektets mål er at arbeid med utvikling av økt utnyttelse av biomasseressursene i Midt-Skandinavia 
skal bidra til økt verdiskapning på grunnlag av de biomasseressursene som er tilgjengelige i området. 
 
 
Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
Prosjektet vil omfatte oppbygging av et faglig nettverk og skal initiere forretningsmessig og 
utviklingsmessig samarbeid mellom aktører på tvers av landegrensen, som vil utvikle seg videre etter 
prosjektavslutning. 
 
 
Ekonomi 
Av projektets svenska kostnader beräknas att 24 % 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 90 000 90 000 36,00%
Externa tjänster 0 0 0,00%
Lokalkostnader 0 0 0,00%
Investeringar 0 0 0,00%
Resor 40 000 40 000 16,00%
Övriga kostnader 60 000 60 000 24,00%
Summa faktiska kostnader 190 000 0 0 0 190 000 76,00%
Externt offentligt 
direktfinansierade kostnader 60 000 60 000 24,00%
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 126 900 126 900 63,45%
Eksterne tjenester 0 0 0,00%
Lokalkostnader 0 0 0,00%
Investeringar 0 0 0,00%
Reiser 43 100 43 100 21,55%
Övriga kostnader 30 000 30 000 15,00%
Sum faktiske kostnader 200 000 0 0 0 200 000 100,00%
Eksterne offentlige direkte 
finansierte kostnader 0 0,00%

Sum norsk prosjektkostnader 200 000 0 0 0 200 000 100,00%

Svensk projektbudget SEK

Norsk prosjektbudjett NOK
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Svensk finansieringsplan

Svensk nationell medfinansiering 2010 2011 2012 2013 Summa SEK %
Jämtlands läns landsting 65 000 65 000 26,00%

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 65 000 0 0 0 65 000 26,00%

Mittuniversitetet 60 000 60 000 24,00%
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 60 000 0 0 0 60 000 24,00%
Summa svensk nationell 
medfinansiering 125 000 0 0 0 125 000 50,00%
Europeiska regionala 
utvecklings fonden 125 000 125 000 50,00%

65,79%
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 %
Trøndelag Forskning og Utvikling 50 000 50 000 25,00%
Vri Trøndelag v/HiST 50 000 50 000 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%

Summa kontant finansiering 100 000 0 0 0 100 000 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 100 000 0 0 0 100 000 50,00%
Statliga IR-midler 100 000 100 000 50,00%

50,00%
50,00%

Summa norsk regional 
finansiering inkl statliga IR-
midler 200 000 0 0 0 200 000 100,00%

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 200 000 0 0 0 200 000 100,00%

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

Privat kontant finansiering

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbeid m.m.)

 


