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Projekt: Kultur och Handelsvägar i Inre Skandinavien 
 
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, Folkuniversitetet, 16-817600-7055 för ovan nämnda projekt.  
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området Ekonomisk tillväxt, och avser 
projektkostnader för perioden 2008-08-11 till 2009-02-28. Stödet uppgår till 55,56 % 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 (2008-02-28) är stödberättigande.  
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Särskilda Villkor:  
Inga särskilda villkor. 
 
 
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   Ulf Johansson 
Interreg Sverige-Norge   
 
 
     
Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i 
delområdet: Inre Skandinavien 
 
Handläggarens namn: Magnus Dagerhorn 
Organisation: Länsstyrelsen Värmland 
Telefonnummer: 054-197045 
E-post:magnus.dagerhorn@s.lst.se 
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                                  Europeiska unionen 
  Europeiska regionala utvecklingsfonden 

 
 

 
 
Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket 
Projektet stämmer till mål och innehåll väl överens med innehållet i programmet för Interreg Sverige-
Norge. Projektet bedöms vara innovativt med avseende på att förprojektet syftar till att utreda 
förutsättningarna för att utveckla det kulturbaserade näringslivet i regionen i samverkan mellan Sverige 
och Norge. Det prioriterade området ekonomisk tillväxt i Interregprogrammet är branschneutralt men 
vissa näringar i Interregområdet anses ha särskilt stor tillväxtpontential, ett av dessa områden är just den 
kulturbaserade näringslivsutvecklingen.   
 
Projektbeskrivning 
Besöksnäringen behöver kultur, som är projektområdets bygds starka varumärke, i en välordnad form för 
att utvecklas. Arbetstillfällen förväntas kunna skapas och kompetensstarka människor lockas till bygden. 
Gemensam nämnare för regionerna Dalarna och Hedmark är kultur och natur - båda starka varumärken. 
Människor väljer mer och mer en attraktiv livsmiljö för att få socialt välbefinnande och god hälsa. Det kan 
bland annat Dalarna och Hedmark erbjuda. Men var står regionen om 20 år? Är regionen en attraktiv 
livsmiljö och en kunskapsbaserad ekonomi byggd på social trygghet och hållbar, bärkraftig  utveckling?  
 
Genom att samla och visa de gemensamma krafterna inom kulturen, vill projektet bidra till att skapa 
uppmärksamhet och sätta bygderna geografiskt i centrum för intresset i stället för i periferin av de båda 
länderna. Projektet önskar undersöka möjligheterna till att skapa en arena för kulturellt samarbete och 
utveckling över gränserna. Ett annat mål med projektet är att bidra till att skapa och främja 
åretruntaktiviteter í olika former för musik, kultur, folkkultur, entreprenörer m.m. Småprojektet syftar till 
att hitta formerna för och bilda nätverk för att skapa denna arena. Intresset att delta är mycket stort, både 
från Sverige och Norge.  Alla samarbetspartners i projektet är eniga om att det behövs en strategi för 
gränsöverskridande samarbete, att parterna lär sig dra nytta av varandras kunskaper gällande organisation, 
utbyte och utveckling.  
 
Dalastrategin kommer att vara en del av grunden för att undersöka möjligheterna att ansöka om ett större 
projekt, som ett resultat av småprojektet. Planering av genomförandet av småprojektet: Etablering av 
projektet, administrativt förberedelsearbete så som utveckling av mallar för dokumentation, planering av 
besök och möten, koordinering av svenska och norska aktiviteter, kontaktskapande och nätverk, kulturellt 
utbyte och framtida aktiviteter. Inleda samarbete med Glomdalsmuséet, Dalarnas Museum, andra museer 
och organisationer. Att samla in, registrera, göra tillgängligt och sprida musiktraditioner är ett viktigt steg 

Projektnamn/prosjektnavn Kultur och Handelsvägar i Inre Skandinavien 
Prioriterat/prioritert område Ekonomisk tillväxt 
Huvudsaklig inriktning är 
insatser: 

För utveckling av företag, branscher och entreprenörskap 

Projektet är en förstudie JA 
Svensk sökande/organisationsnr Folkuniversitetet 16-817600-7055 
Norsk søker/organisasjonsnr Hedmark fylkeskommune 942 116 217 
Projektledare/prosjektleder Alf Tangnäs 
Kategori   57 
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för kulturförmedling till besöksnäringen. Utveckling och användning av musikarkivverksamhet ska med 
erfarenheter från båda sidor gränsen förberedas inom ramen för småprojektet.  
 
Projektets syfte är att utreda och arbeta fram underlag för ett huvudprojekt och identifiera projektets 
kritiska framgångsfaktorer. Syftet med det kommande större projektet ska vara att bidra till att stärka 
kulturbaserat näringsliv med fokus på besöksnäringen och traditioner i Inre Skandinavien. Småprojektet 
ska också undersöka möjliga samverkansvinster med andra Interregprojekt (t ex Hjärtat i Skandinavien 
och Kompetenslyft för Skogsbruket). 
 
Mål 
Bygga upp bestående nätverk och kulturutbyten över gränsen, som öppnar för samarbete inom flera 
områden i regionen, bl.a. inom besöksnäringarna, lokala näringslivet och kulturturism samt främja 
entreprenörskap. Delmål är att också att undersöka möjligheterna till ett större projekt för utveckling av 
aktiviteter enligt inlämnad ansökan. 
 
Målgrupp och mottagare av resultatet 
1. Besöksnäringen/Entreprenörer - bidrag med traditionell kultur för framjande av året runt aktiviteter.  
2. Regionens invånare och besökare - en starkt, regionalt kulturtradition exponeras. Arbetstillfällen 
förväntas skapas på sikt. 
3. Kulturetablissemanget - genom att utveckling och utbyte sker, vilket är nödvändigt för att skapa fortsatt 
intresse. 
 
Projektets gränsregionala mervärde 
Bestående nätverk och kulturutbyten över gränserna inom kulturområdet. Detta öppnar för samarbete 
inom många områden i regionen. Besöksnäringarna får fler beröringspunkter och samarbetsmöjligheter för 
att främja och skapa åretruntaktiviteter. Parallellt och med utbyte över gränsen skapas en arena för 
samarbete i olika former och omfattning, gällande musik, kultur, entreprenad, m.m. som gagnar hela 
regionens kultur- och näringsliv. 
 
Information och resultatspridning 
Under projekttiden kommer marknadsföring att ske via projektägarnas webbsidor. Vid aktiviteterna 
kommer EU:s roll att lyftas fram. Press, radio och TV kommer att få kontinuerlig information om 
genomförandet, samt ta del av resultatet. 
 
Projektets miljöarbete 
Projektet kommer att följa den policy och strategi som Folkuniversitetet och Hedmark Fylkeskommune 
har i sitt dagliga arbete och som bilagts ansökan. 
 
Projektets arbete med jämställdhet/likestilling 
Projektet kommer att följa den policy och strategi som Folkuniversitetet och Hedmark Fylkeskommune 
har i sitt dagliga arbete och som bilagts ansökan. 
 
Projektets arbete för etnisk mångfald/integration 
Folkuniversitetet kallas "Det internationella Studieförbundet". I Dalarna är studieförbundet representerade 
i Dalarnas Mångfaldsråd där de aktivt medverkar. Projektet kommer att i alla faser inkludera integration 
och mångfaldstankar och agera utifrån samhällsperspektiv för att främja mångfald och integration. I de 
genomförandedelar, där svensk kultur och tradition ska lyftas fram, kommer en inbjudan om att medverka 
att gå ut till intresseorganisationer m.fl. för att aktivt lära och delta. I Hedmark kommer dessa kulturella 
mångfaldstankar också att vara ett tvärgående tema genom hela projektet. 
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Tid- och aktivitetsplan  
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Upprättande av organisation och framtagning av materiella resurser 2008-08-11 2008-10-15 
Utveckling av partnerskapsstruktur, beskrivning av roller och ansvar 2008-08-11 2009-02-28 
Kartläggning och konkretisering av aktiviteter i större projekt 2008-10-15 2008-02-28 
Planering, marknadsföring och förankring hos intressenter 2008-10-15 2008-12-31 
Arbeta med ansökan till större projekt 2009-01-15 2009-02-28 
Informations- och nätverksseminarium 2009-01-15 2009-02-28 
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter 
projektslut 

 
2008-12-01 

 
2009-02-28 

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

 
2009-01-15 

 
2009-02-28 

Projektets start och slutdatum 2008-08-11 2009-02-28 
 
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 0 
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 5 
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 6 
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 0 
Resultat indikatorer   
(A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja. 0 0 
(A) Antal undanröjda upplevda gränshinder. 0 0 
(A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik. 0 0 
(A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik 0 0 
(A) Antal kvinnliga studenter som studerar del av sin utbildning i det 
andra landet. 

 
0 

 
0 

(A) Antal manliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra 
landet. 

 
0 

 
0 

(A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. 0 0 
(B) Etablerade institutionella samarbeten. 0 0 
(B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och 
landsbygdsutveckling. 

 
0 

 
0 

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

 
Förväntade resultat och effekter 
Att bidra till att bibehålla och utveckla intresset för bygden.  Att ge framtidens generationer stolthet och 
medvetenhet om sitt kulturella arv, för att bidra till att utveckla och leva i en blomstrande kulturbygd, 
genom nya kontakter och nätverk. Skapa intresse för bygden så att fler europeer upptäcker och får ta del 
av vårt speciella arv. Främja besöksnäringarna genom att tillföra aktiviteter året om. Främja 
entreprenörandan genom att påvisa möjligheter som ger inspiration till företagande och kringevenemang.   
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Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
Efter småprojektet - ett bestående nätverk och samverkan både vad gäller entreprenörer, besöksnäringen 
och kultur. Samverkan mellan evenemang och kultur interregionalt.   
 

 

Faktiska kostnader 2008 2009 2010 2011 Summa SEK %
Egen personal inkl soc avg 91 050 43 025 134 075 53,63%
Externa tjänster 15 000 10 000 25 000 10,00%
Lokalkostnader 0 0 0 0,00%
Investeringar 0 0 0 0,00%
Resor 29 570 11 830 41 400 16,56%
Övriga kostnader 24 525 0 24 525 9,81%
Summa faktiska kostnader 160 145 64 855 0 0 225 000 90,00%
Externt offentligt 
direktfinansierade kostnader 15 000 10 000 25 000 10,00%
Summa svenska 
projektkostnader 175 145 74 855 0 0 250 000 100,00%

Faktiske kostnader 2008 2009 2010 2011 Summa NOK %
Eget personale inkl sos avg 57 340 8 660 66 000 26,40%
Eksterne tjenester 40 000 3 870 43 870 17,55%
Lokalkostnader 0 0 0 0,00%
Investeringar 0 0 0 0,00%
Reiser 30 000 20 000 50 000 20,00%
Övriga kostnader 0 31 130 31 130 12,45%
Sum faktiske kostnader 127 340 63 660 0 0 191 000 76,40%
Eksterne offentlige direkte 
finansierte kostnader 39 340 19 660 59 000 23,60%

Sum norsk prosjektkostnader 166 680 83 320 0 0 250 000 100,00%

Svensk projektbudget SEK

Norsk prosjektbudjett NOK
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Svensk finansieringsplan

Svensk nationell medfinansiering 2008 2009 2010 2011 Summa SEK %
Region Dalarna 72 572 27 428 100 000 40,00%

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 72 572 27 428 0 0 100 000 40,00%

Dalarnas museum 15 000 10 000 25 000 10,00%
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 15 000 10 000 0 0 25 000 10,00%
Summa svensk nationell 
medfinansiering 87 572 37 428 0 0 125 000 50,00%
Europeiska regionala 
utvecklings fonden 87 573 37 427 125 000 50,00%

55,56%
50,00%

Summa svensk offentlig 
finansiering inkl EG-
finansiering 175 145 74 855 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 175 145 74 855 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 2008 2009 2010 2011 Summa NOK %
Hedmark fylkeskommune 44 000 22 000 66 000 26,40%

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 44 000 22 000 0 0 66 000 26,40%

Glomdalsmuseet 24 100 12 040 36 140 14,46%
Musikk i Hedmark 15 240 7 620 22 860 9,14%

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 39 340 19 660 0 0 59 000 23,60%
Total norsk regional 
medfinansiering 83 340 41 660 0 0 125 000 50,00%
Statliga IR-midler 83 340 41 660 125 000 50,00%

65,45%
50,00%

Summa norsk regional 
finansiering inkl statliga IR-
midler 166 680 83 320 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 166 680 83 320 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.)

 


