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Tjänsteställe, handläggare

Datum

Projektstöd

2019-01-15

Riktlinjer för projektmedel

Enligt projektförordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom
den regionala tillväxtpolitiken får bidrag lämnas för att genomföra projekt som
bidrar till att nå målet för den regionala tillväxtpolitiken, vilket är
utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional
konkurrenskraft.
I detta sammanhang avses med projekt insatser som är avgränsade från den
ordinarie verksamheten i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats.
Det regionala tillväxtarbetet i Örebro län utgår från den regionala
utvecklingsstrategin, den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2015-2020 och det årliga villkorsbeslutet.
Region Örebro län kan bevilja medel till projekt inom den Regionala
utvecklingsstrategins tio prioriterade områden förutsatt att de bidrar till att
stärka den regionala konkurrenskraften och tillväxten. Projekten ska på sikt
bedömas bidra till att nå RUS:ens övergripande mål och effektmål inom något
av de prioriterade områdena.
Varje projekt ska uppfylla kriterierna nedan:
- Nyskapande och bidra till förnyelse – testa idéer och nya arbetssätt eller
nå nya målgrupper dvs. på vilket sätt skiljer sig projektet från det ordinarie
arbetet?
- projektet ska ha tydliga mål som är uppföljnings- och utvärderingsbara,
- projektet ska vara väl förankrat hos berörda aktörer,
- projektet ska omfatta en större geografisk yta än enbart en kommun eller
på annat sätt har ett regionalt mervärde,
- projektägaren ska bidra med egen kontant medfinansiering,
- projektet ska ha en plan för uppföljning och utvärdering (lärande),
- projektet ska ha ett aktivt arbete med jämställdhet mellan kvinnor och
män,
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- projektet ska också beskriva hur det arbetar med eller förhåller sig till
perspektiven Integration och Ekologisk hållbarhet,
- projekten ska om så är relevant beskriva hur barn- och
ungdomsperspektivet säkerställs i genomförandet.

Region Örebro län förordar att förstudier föregår större genomförandeprojekt.
Förstudier kan sökas för ca 1 år med ett mindre belopp.
Projektmedel kan uppgå till högst 50 % av projektets bokförda kostnader.
Projektmedel beviljas inte till enstaka evenemang. Projektmedel får inte utgöra
stöd till enskilda företag eller driftsstöd. Kommuner, myndigheter,
organisationer, föreningar och företagsnätverk kan söka projektmedel.
Ett projekt ska som regel inte ha påbörjats innan ansökan har skickats in.
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