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Projekt: Gränslöst Grönt Entreprenörskap – Gränslös grönn business 
 
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, Arvika Näringslivscentrum, 16-769602-3865 för ovan nämnda projekt.  
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området, ekonomisk tillväxt och avser 
projektkostnader för perioden 2011-02-27 till 2011-10-31 Stödet uppgår till 49,41 % av 
stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst 125 000 kronor. Av 
den offentliga finansieringen kan EG:s andel uppgå till högst 49,41 %. 
 
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 (2011-10-31) 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: Inre Skandinavien 
 
Handläggarens namn: Magnus Dagerhorn 
Organisation: Länsstyrelsen Värmland 
Telefonnummer: +46 (0)54 197045 
E-post: magnus.dagerhorn@lansstyrelsen.se 
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DATUM 
2011-08-22 

 
 

 
DIARIENUMMER 
S30441-47-11 

 
 
 

DELOMRÅDE 
IS 

 

                                  Europeiska unionen 
  Europeiska regionala utvecklingsfonden 

 
 

 
 
Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket 
 
Arvika Näringslivscentrum og Glåmdal Regionråd søker på vegne av ARKO samarbeidet å gjennomføre 
et småprosjekt innenfor Interreg Sverige-Norge programmet. Hensikten med prosjektet er å forsøke å 
skape ny giv i ARKO samarbeidet gjennom å benytte EM på vannski om møteplass for representanter fra 
respektive kommune og næringsliv. 
 
ARKO samarbeidet inngår som en det av Nordiske Minsterråds grensekomite for å styrke det 
grenseoverskridende samarbeidet. Gjennom Nordisk Ministerråd blir ARKO samarbeidet tilført 
driftsmidler for å opprettholde et felles sekretariat. ARKO sekretariatet er nå flyttet tilbake til Morokulien 
Infosenter med nytilsatt daglig leder.  
 
Det må påpekes at aktører innenfor ARKO kommunene deltar i flere store prosjekter finansiert gjennom 
Interreg Sverige-Norge. Sånn sett oppnår kommuner, lokalt næringsliv og andre samfunnsaktører en 
merverdi gjennom prosjektdeltakelse.  
 
Denne søknaden vurderes mer i den hensikt å skape et fornyet engasjement mellom ARKO kommunene. 
 
Projektbeskrivning 
 
Bakgrunn/problemstilling: Det oppleves at ARKO-regionens muligheter ikke tas vare på midt i tre 
tilvekstområder; Stockholm, Göteborg, Oslo. ARKO er det største pendlingsområdet langs grensen 
mellom Sverige og Norge. Grensen mellom Norge og Sverige er Sveriges ytre EU-grense og Norges port 
til EU.  
 
ARKO regionen ønsker gjennom prosjektet å synliggjøre regionens potensiale både internt og eksternt. 
Dette er i utgangspunktet en fortsettelse på tidligere arbeid, med tydeligere fokus og mer konkretisering.  
  
 
 
 

Projektnamn/prosjektnavn Gränslöst Grönt Entreprenörskap – Gränslös grönn 
business 

Prioriterat/prioritert område Ekonomisk tillväxt 
Huvudsaklig inriktning är 
insatser: 

För utveckling av företag, branscher och entreprenörskap 

Projektet är en förstudie Nej 
Svensk sökande/organisationsnr Arvika Näringslivscentrum 16-769602-3865 
Norsk søker/organisasjonsnr Glåmdal Regionråd 995 192 691 
Projektledare/prosjektleder Anne Huse 
Kategori  62 
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Prosjektets innhold:  
EM på vannski arrangeres i Sør-Odal kommune 17-21 aug 2011, deltakere og besökare fra ca 20 
europeiske land deltar. Prosjektet ønsker å benytte arrangementet til å samle deltakere fra ARKO-
regionen, politiker, tjänstemän, ungdom og næringsliv, til fire dager med faglig innhold og nye 
bekjentskap. Det arrangeres ulike aktiviteter for ulike målgrupper; politiker, ungdom, presse, næringsliv, 
samfunnsinteresserte. 
  
18.08.11: Gränslös nyhetsbevakning.  
Mål: Stärka identiteten, bli kjent med hverandres liv via bättre nyhetsbevakning. Målgruppe: Presse i 
ARKO-Området. 
Start Teaterkurs for ungdom, 3 dagar, avslut med föreställning med miljötema. Mål: Ungdom blir kjent 
med ungdom over grensen. Målgruppe: Ungdom 
 
19.08.11: Wellness i et folkehelseperspektiv.  
Mål: Relasjons- og nettverksbygging over grensen. Målgruppe: Små- og mellomstore bedrifter i dette 
segmentet. 
 
20.08.11:Effektivare med sosiale medier.  
Mål: Lære å bruke sosiale medier i markedsføring. Målgruppe: Småbedrifter/enkeltmannsbedrifter.  
 
Gott vertskap som konkurransefortrinn. Mål: Lære om viktigheten av godt vertskap. Målgruppe: 
Småbedrifter/enkeltmannsbedrifter. 
 
21.08.11 Interna seminarier för politiker o tjänstemän:Omvärldsanalys i ARKO-regionen samt Gott 
värdskap som konkurrensfördel. 
 
For hele arrangementet: Det etableres en nettbasert ungdomsavis for arrangementet.  
 
Nyskapende: Det har ikke tidligere blitt avholdt et arrangement i ARKO-området som på samme måte 
involverer politiker, ungdom og næringsliv på tvers over grensen med miljötema.  
 
Evalueringsmetode: Prosjektet planlegges som en del av hovedprosjektet som ARKO ønsker å  
gjennomføre. Den søknaden vil inneholde følgeforskning som metode. Spredning av resultatet: Resultatet 
fra prosjektet planlegges spredt via lokal presse, sosiale medier samt de involvertes hjemmesider. 
 
Prosjektavgrensing: Prosjektet avgrenses til arrangementets fire dager.  
 
Målgrupp och mottagare av resultatet 
 
Beslutningstakere/politiker och tjänstemän i ARKO-regionen. 
Små og mellomstore bedrifter, ungdomar - morgendagens beslutningstakere, föreningar o 
kommuninnevånare i ARKO-regionen. 
 
Grensesprengende nettverksbygging og kunnskapsutvikling i et miljöperspektiv. Bli kjent med hverandres 
liv på tvers av riksgrensen. Det skal publiseres en artikkel fra hvert av arrangementene på hver side av 
grensen. Morgendagens beslutningstakere, ungdommen, skal bli kjent med hverandre på tvers av 
landsgrensen. 
 
Start på ARKO:s interna processarbete med seminarier för politiker och tjänstemän. 
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Projektets gränsregionala mervärde 
 
Markedsföring og positivt fokus av ARKO-regionen 
Nettverksbygging 
Kompetanseheving 
Grenseovergirpende miljöperspektiv 
 
 
Information och resultatspridning 
 
Web-side 
Artiklar i press 
Rapport 
Facebook-side 
 
 
Projektets miljöarbete 
 
Prosjektet vil arbeide for at miljøaspektet  i blir en "rød (grønn) tråd" i arbeidet. Dette vil merkes gjennom 
å ha fokus på grenseløs grønn business og folkehelse. Aktivitetene blir arrangert i gangavstand til 
hverandre for på den måten å redusere biltrafikken. ARKO regionen vil arbeide for å tilby økologisk og 
nærprodusert mat under aktivitetene. 
 
Projektets arbete med jämställdhet/likestilling 
 
Gjennom å beviss rekruttere likevekt kvinner/menn som medarbeidere och deltakere ved arrangementene.  
Till dagen 19.08.11 med Wellness i ett folkhelseperspektiv kommer Karlstads universitets projekt 
JämVäxt 2.0 att inbjudas som medverkande. Forskning om wellness-företagen pågår, 95 % av företagarna 
är kvinnor. Man verkar för att företagen ska växa och att det bildas ett kluster i denna bransch, typ de 
manligt dominerade inom IT, stål, trä och papper. 
 
 
Projektets arbete för etnisk mångfald/integration 
 
Prosjektet vil være oppmerksom på integreringsperspektivet og aktivt oppsøke målgrupper ved hjelp av de 
aktørene som allerede har etablert kontakter ved gjennomføring av aktiviteter.Gjennom å oppfordre alle til 
å delta på arrangementene. 
 
Tid- och aktivitetsplan  
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
   
Etablere prosjektorganisasjon 2011-02-27 2011-10-31 
Planlegge arrangement  2011-03-01 2011-08-19 
Gjennomføring av arrangement 2011-08-19 2011-08-21 
   
   
   
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter 
projektslut 

  

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

2011-09-01 2011-10-31 

Projektets start och slutdatum 2011-02-27 2011-10-31 
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Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiv livsmiljö 
Övergripande indikatorer Antal vid projekt- 
 start slut 
Antal kvinnor 15- 24 år som deltar i projektet. 0 15 
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 25 
Antal män 15- 24 år som deltar i projektet. 0 15 
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 25 
Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

0 10 

Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

0 10 

Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 10 
Resultat indikatorer   
(A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja.   
(A) Antal undanröjda upplevda gränshinder. 0 1 
(A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik. 0 5 
(A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik 0 5 
(A) Antal kvinnliga studenter som studerar del av sin utbildning i det 
andra landet. 

  

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

  

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

  

 
Aktivitetsindikatorer för projektet 
 
(A) Projektet syftar till att utveckla arenor och mötesplatser för företag  
och presumtiva företagare 
 
 

 
 
Undanröjt upplevt gränshinder 
Undanröjande av gränshinder beträffande avsaknad av kunskap om varandras liv över riksgränsen, 
speciellt vad avser kännedom och kunskap om vad som sker i näringslivet. 
 
Förväntade resultat och effekter 
 
Et mål med prosjektet er at det skapes entreprenørielle nettverk både blant ungdom, næringsliv, wellness - 
folkhelse og teatermiljø som en følge av prosjektet. Här finns också möjligheter till att  gränsregionala 
kluster inom miljö och wellness så småningom kan etableras.  
Att ARKO:s start på processarbetet med politiker o tjänstemän ger positivt utfall för nästa steg. 
 
 
Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
 
Det forventes at fokuset på "Gränslöst grönt entreprenörskap - Grenselös grønn business" blir stort, att 
grenseregionelle "grønne" bedriftsnettverk etableres med erfaringssutbytte och kompetanseutvikling. 
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Detta styrker bedriftene och fører til forretningutbytte over grensen med økonomisk nytta och tillvekst. 
Dette vil man se effekter av både regionalt og lokalt.  
Att ARKO-regionens samarbete har stärkts och att den ekonomiska nyttan av samarbete blivit tydligare. 
 
 
Ekonomi 

 

Faktiska kostnader 2011 2012 2013 2014 Summa SEK %
Egen personal inkl soc avg 108 000 108 000 42,69 %
Externa tjänster 50 000 50 000 19,76 %
Lokalkostnader 60 000 60 000 23,72 %
Investeringar 0 0 0,00 %
Resor 10 000 10 000 3,95 %
Övriga kostnader 25 000 25 000 9,88 %
Summa faktiska kostnader 253 000 0 0 0 253 000 100,00 %
Externt offentligt 
direktfinansierade kostnader 0 0 0,00 %
Summa svenska 
projektkostnader 253 000 0 0 0 253 000 100,00 %

Faktiske kostnader 2011 2012 2013 2014 Summa NOK %
Eget personale inkl sos avg 118 750 118 750 43,30 %
Eksterne tjenester 50 000 50 000 18,23 %
Lokalkostnader 55 500 55 500 20,24 %
Investeringar 0 0 0,00 %
Reiser 10 000 10 000 3,65 %
Övriga kostnader 40 000 40 000 14,59 %
Sum faktiske kostnader 274 250 0 0 0 274 250 100,00 %
Eksterne offentlige direkte 
finansierte kostnader 0 0 0,00 %

Sum norsk prosjektkostnader 274 250 0 0 0 274 250 100,00 %

Svensk projektbudget SEK

Norsk prosjektbudjett NOK
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Svensk finansieringsplan

Svensk nationell 
medfinansiering 2011 2012 2013 2014 Summa SEK %
ANC/ARKO 128 000 128 000 50,59 %

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 128 000 0 0 0 128 000 50,59 %

Arkokommuner 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 %

Summa direktfinansiering 0 0 0 0 0 0,00 %
Summa svensk nationell 
medfinansiering 128 000 0 0 0 128 000 50,59 %
Europeiska regionala 
utvecklings fonden 125 000 125 000 49,41 %

49,41 %
49,41 %

Summa svensk offentlig 
finansiering inkl EG-
finansiering 253 000 0 0 0 253 000 100,00 %

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 253 000 0 0 0 253 000 100,00 %

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 2011 2012 2013 2014 Summa NOK %
Glåmdal regionråd 134 250 134 250 48,95%
Sør-Odal kommune 5 000 5 000 1,82%
Odal Næringshage 10 000 10 000 3,65%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa kontant finansiering 149 250 0 0 0 149 250 54,42%

Sør-Odal kommune 0 0 0,00%
Arkokommune 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%

Summa direktfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Total norsk regional 
medfinansiering 149 250 0 0 0 149 250 54,42%
Statliga IR-midler 125 000 125 000 45,58%

45,58%
45,58%

Summa norsk regional 
finansiering inkl statliga IR-
midler 274 250 0 0 0 274 250 100,00%

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 274 250 0 0 0 274 250 100,00%

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

Privat kontant finansiering

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbeid m.m.)

 


