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Projekt: NVR – Näringsdrivna VinterRegioner 
 
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, Mid Sweden Science Park AB, 16-556730-0727 för ovan nämnda projekt.  
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området ekonomisk tillväxt och avser projektkostnader 
för perioden 2010-09-15 till 2011-02-28. Stödet uppgår till 45,45 % av stödmottagarens 
redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst 125 000 kronor. Av den offentliga 
finansieringen kan EG:s andel uppgå till högst 45,45 %. 
 
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 (2011-02-28) är stödberättigande.  



 

Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt  
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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 
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DIARIENUMMER 
R30441-60-10 

 
 
 

DELOMRÅDE 
NGB och IS 

 

                                  Europeiska unionen 
  Europeiska regionala utvecklingsfonden 

 
 

 
 
Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket 
Det prioriterade området ekonomisk tillväxt tar sin utgångspunkt i begreppet regional konkurrenskraft. 
Näringsstrukturen i Sverige-Norge programmet är historiskt präglad av användandet av naturresurser. 
Utvecklingen visar att flera av de traditionella näringarna är på tillbakagång på bekostnad av 
kunskapsintensiv näringsutveckling.  
För att upprätthålla välfärden blir ny kunskap en viktig grundpelare och att de byggs på innovation och 
nätverk är synnerligen viktigt.  
Framväxten av nya näringar är därför avgörande för den regionala utvecklingen och upplevelse- och 
besöksnäring är exempel på en bransch som växer fram. 
Småprojektet NVR – Näringsdrivna VinterRegioner överensstämmer således mycket bra med både syfte 
och mål för Interregprogrammet Sverige-Norge. 
 
 
Projektbeskrivning 
Lillehammer Kunnskapspark (LKP) er et innovasjonsselskap etablert i 1999 ägare är SIVA, (Selskapet for 
industrivekst SF), Oppland FK, Lillehammerregionen og DnBNOR. Visjonen: realisere ideer gjennom 
prosjekt- og nettverksarbeid innen opplevelsesnæringene i vid forstand. Arbeider med store prosjekter 
både mot mot næringslivet og bedriftene innen denne sektoren, der samspillet med off. sektor og 
virkemiddelaktørene inngår. Forskning og utdanning (FOU) er også tett koplet på. Tilgang til dynamiske 
nettverk er av vital betydning for Lillehammer Kunnskapspark (LKP) som bedrift. I tillegg er utvikling av 
nettverk en viktig kompetanse i bedriften. Regionen er opptatt av å bli den mest komplette 
vintersportsregionen i Nord-Europa. LKP er sentral i dette arbeidet. 
Peak Innovation, som ägs av Mid Sweden Science Park, är regionen Åre, Krokom, Östersunds 
framtidssatsning inom turism, sport och friluftsliv och ska stimulera forskning och affärsutveckling inom 
dessa områden. Visionen är att regionen år 2016 ska vara den europeiskt ledande miljön för forskning och 
affärsutveckling inom turism, sport och friluftsliv. Målsättningen är att skapa tillväxt i nya och befintliga 
företag, kommersialisera forskningsresultat, attrahera investeringar samt förstärka regionens varumärke 
och konkurrenskraft.  

Projektnamn/prosjektnavn NVR – Näringsdrivna VinterRegioner 
Prioriterat/prioritert område Ekonomisk tillväxt 
Huvudsaklig inriktning är 
insatser: 

för utveckling av företag, branscher och entreprenörskap 

Projektet är en förstudie JA 
Svensk sökande/organisationsnr Mid Sweden Science Park AB 16-556730-0727 
Norsk søker/organisasjonsnr Lillehammer Kunnskapspark 980 616 983 
Projektledare/prosjektleder Kerstin Dahlberg 
Kategori  9. Andra åtgärder för att stimulera forskning och 

innovation samt entreprenörskap i små och medelstora 
företag 



 

R30441-60-10-NVR – Näringsdrivna VinterRegioner  4 (9) 

För att etablera internationella samarbeten är Lillehammer en intressant region eftersom de har 
kompetenta och innovativa personer, verksamheter och nätverk inom liknande kärnområden som Peak 
Innovation.  
Lillehammerregionen (med kända destinationer som Lillehammer, Kvittfjell och Hafjell) är intressant 
utifrån flera aspekter:  
- För att de bedrivit verksamhet inom kunskapsparken med fokus på kluster- och produktutveckling (inom 
Peak-områdena) under lång tid, har en intressant form av innovationssystem samt har en av få inkubatorer 
för besöksnäringen. 
- Regionen strävar, liksom Jämtland, efter att bli en vinteridrottsregion. 
- De har verksamheter och personer som är duktiga på att arbeta med bland annat projekt som övergår i 
permanenta verksamheter och är erkänt duktiga på att arbeta med sociala medier för de nya marknaderna, 
samt IPR . 
- Det finns en högskola med både utbildning och forskning kring turism, idrott och det spännande 
profilområdet film/TV/digitala medier.  
 
Sammantaget är regionerna både lika och olika, vilket borgar för ett bra utbyte. 
 
Förprojektet ska titta på möjligheten att arbeta med inovationssystem och klusterbildningar (mellan 
offentliga och privata aktörer) för att stärka regionerna, göra dem mer konkurrenskraftiga och främja 
näringslivets utveckling. Östersund/Åre och Lillehammer har många spännande olikheter som genom ett 
organiserat utbyte kan lära och stärka båda regionerna i deras utveckling. 
Regionen har en stor potential att bli en ledande vintersportregion i Europa, med en utökad samverkan och 
ett aktivt erfarenhetsutbyte finns möjlighet att åstadkomma just detta. 
 
Förprojektet ska också titta på kopplingen mellan FoU och näringslivsutveckling, på vilket sätt påverkar 
de varandra, kan det finnas samverkan mellan dessa två för att stärka upp respektive område.  
 
Förprojektets syfte är att hitta former för ett aktivt samarbete. Genom kartläggning av befintliga aktörer 
och ett utbyte av erfarenheter vad gäller t ex marknadsföring, tillgänglighet, paketering och tidigare 
samverkansprojekt/kluster ses starten på något som kan bli riktigt stort.  
 
Kontakterna mellan projektägarna är etablerade och det finns ett intresse från båda sidor att hitta vägar för 
att dra nytta av varandras erfarenhet och kunskap för utveckling av den egna och den gemensamma 
regionen. 
 
 
Målgrupp och mottagare av resultatet 
Projektets målgrupper och mottagare av resultat är regionernas forskning och företag inom turism, sport 
och friluftsliv. 
 
 
Projektets gränsregionala mervärde 
Förprojektet ska finna vägar för samverkan och bygga nätverk för befintliga verksamheter, offentliga och 
privata aktörer. 
 
 
Mervärde i projektet genom deltagande från 20 % - område  
Projektet är möjligt att genomföra tack vare deltagande från Oppland fylke, 20 % - område i delområde 
Inre Skandinavien. 
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Information och resultatspridning 
Under förprojektet ska en plan upprättas för fortsatt samverkan/erfarenhetsutbyte över gränserna och på 
detta sätt bli till grund för den information som ska spridas. 
Med hjälp av den kartläggning av befintliga aktörer som gjorts, har de första kontakterna tagits samt ett 
informationsspridningsarbete påbörjats redan i förprojektet. 
Det som framkommer under förstudien sammanställs i form av statistik och slutrapport. Ett seminarium 
ska erbjudas till de berörda aktörer och andra intressenter som uppkommit under förprojetet. 
Innan, under och efter förprojektet kommer fortlöpande informationsspridning ske. 
Under hela fasen ska informationsblad delas ut och informationsmöten hållas. 
 
 
Projektets miljöarbete 
Under förprojektet är arbetet till stora delar miljöneutralt, men det ska tas hänsyn till miljöaspekter där 
detta är möjligt.. Dock ser vi att vid ett genomförande ska miljöhänsynen vara med som en viktig del i det 
fortsatta utvecklingsarbetet.  
 
 
Projektets arbete med jämställdhet/likestilling 
Eftersom förprojektet ska finna vägar till samverkan och nätverksbildande inom en yrkesgrupp som till 
stor del drivs av kvinnor, finns det en stor möjlighet att i ett eventuellt huvudprojekt satsa extra på 
nätverksbildande mot kvinnliga företag i området. 
 
 
Projektets arbete för etnisk mångfald/integration 
Förprojektet bidrar till att förstärka och skapa nya broar mellan Sverige-Norge då högskolor, universitet 
och företag ska upprätta en plan för att utveckla samverkansformer som kan generera i klusterbildningar 
och nätverksbildningar. 
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Tid- och aktivitetsplan  
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Kartläggning av vinteranläggningar 2010-09-15 2010-12-01 
Erfarenhetsutbyte mellan regionerna och anläggningarna 2010-09-15 2011-02-28 
Utbyte av befintlig marknadsföring, tillgänglighet och paketering 2010-10-01 2011-02-01 
Genomgång av tidigare samverkansprojekt/kluster 2010-10-01 2011-01-31 
Utformning av informationsmaterial 2010-11-01 2011-01-31 
Informationsmöte 2010-11-01 2010-11-30 
Informationsseminarium 2011-01-20 2011-02-10 
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter 
projektslut 

2011-02-01 2011-02-28 

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

2011-02-01 2011-02-28 

Projektets start och slutdatum 2010-09-15 2011-02-28 
 
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 5 
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 45 
Antal män 15- 24 år som deltar i projektet. 0 5 
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 45 
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 40 
Resultat indikatorer   
(A) Antal undanröjda upplevda gränshinder. 0 1 

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

 
 
Förväntade resultat och effekter 
Visionen är att regionen år 2016 ska vara den europeiskt ledande miljön för forskning och affärsutveckling 
inom turism, sport och friluftsliv. Målsättningen är att skapa tillväxt i nya och befintliga företag, 
kommersialisera forskningsresultat, attrahera investeringar samt förstärka regionens varumärke och 
konkurrenskraft.  
Målet med projektet är att finna vägar för samverkan och att bygga upp nätverk samt kluster mellan 
befintliga verksamheter offentliga och privata aktörer. 
  
 
Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
Möjligheten att arbeta med inovationssystem och klusterbildningar (mellan offentliga och privata aktörer) 
för att stärka regionen, göra den mer konkurenskraftig och främja näringslivets utveckling. Östersund och 
Lillehammer har många spännande olikheter som genom ett organiserat utbyte kan lära och stärka båda 
regionerna i deras utveckling. 
Regionen har en stor potential att bli en ledande vintersportregion i Europa med en utökad samverkan och 
ett aktivt erfarenhetsutbyte. Förprojektet ska titta på kopplingen mellan FoU och Näringslivsutveckling, på 
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vilket sätt påverkar de varandra, kan det finnas samverkan mellan dessa två för att stärka upp respektive 
område? Förprojektets syfte är att hitta former för ett aktivt samarbete.  
Kontakterna mellan Peak Innovation och Lillehammer Kunnskapspark är etablerade och det finns ett 
intresse från båda sidor om gränsen att hitta vägar för att dra nytta av varandras erfarenhet och kunskap för 
utveckling av den egna och den gemensamma regionen.    
 
 
Ekonomi 
Av projektets norska kostnader beräknas att 100 % kommer att uppstå i Oppland fylke.  
 

 

Faktiska kostnader 2010 2011 2012 2013 Summa SEK %
Egen personal inkl soc avg 0 0 0 0,00%
Externa tjänster 90 000 49 000 139 000 50,55%
Lokalkostnader 0 0 0 0,00%
Investeringar 0 0 0 0,00%
Resor 35 000 10 000 45 000 16,36%
Övriga kostnader 80 000 11 000 91 000 33,09%
Summa faktiska kostnader 205 000 70 000 0 0 275 000 100,00%
Externt offentligt 
direktfinansierade kostnader 0 0,00%
Summa svenska 
projektkostnader 205 000 70 000 0 0 275 000 100,00%

Faktiske kostnader 2010 2011 2012 2013 Summa NOK %
Eget personale inkl sos avg 45 000 15 000 60 000 60,00%
Eksterne tjenester 0 0,00%
Lokalkostnader 0 0,00%
Investeringar 0 0,00%
Reiser 15 000 5 000 20 000 20,00%
Övriga kostnader 15 000 5 000 20 000 20,00%
Sum faktiske kostnader 75 000 25 000 0 0 100 000 100,00%
Eksterne offentlige direkte 
finansierte kostnader 0 0,00%

Sum norsk prosjektkostnader 75 000 25 000 0 0 100 000 100,00%

Svensk projektbudget SEK

Norsk prosjektbudjett NOK

 
 



 

R30441-60-10-NVR – Näringsdrivna VinterRegioner  8 (9) 

Svensk finansieringsplan

Svensk nationell medfinansiering 2010 2011 2012 2013 Summa SEK %
Jämtlands läns landsting 102 500 47 500 150 000 54,55%

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 102 500 47 500 0 0 150 000 54,55%

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 102 500 47 500 0 0 150 000 54,55%
Europeiska regionala 
utvecklings fonden 102 500 22 500 125 000 45,45%

45,45%
45,45%

Summa svensk offentlig 
finansiering inkl EG-
finansiering 205 000 70 000 0 0 275 000 100,00%

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 205 000 70 000 0 0 275 000 100,00%

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 2008 2009 2010 2011 Summa NOK %
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%
Total norsk regional 
medfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Statliga IR-midler 0 0,00%

0,00%
#######

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

Lillehammer Kunnskapspark 75 000 25 000 100 000 100,00%
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 75 000 25 000 0 0 100 000 100,00%
Summa norsk finansiering 75 000 25 000 0 0 100 000 100,00%

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

Privat kontant finansiering

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbeid m.m.)

 


