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Dnr "Skriv nr"

Regionala utvecklingsnämnden

Riktlinjer för medfinansiering av projekt med regionala
tillväxtanslaget (1:1)
Ärende
Varje år disponerar Region Uppsala omkring 10 miljoner kronor i statliga medel för
regionala tillväxtåtgärder (1:1). Medlen regleras av regleringsbrev och villkor som
aviseras i januari från Näringsdepartementet och ska återrapporteras av Region Uppsala i
februari året därpå. En grundläggande förutsättning för att beviljas projektstöd från
Region Uppsala är att projektet bidrar till att nå åtaganden och mål i länets regionala
utvecklingsstrategi (RUS). Varje insats ska relateras till något av de tre strategiska
utvecklingsområdena, växande region, nyskapande region och en region för alla. Det ska
tydligt framgå hur respektive projekt avser att bidra till strategins måluppfyllelse samt
vilka åtaganden i strategin som projektet stödjer. Det är också viktigt att projekten bidrar
till hållbar utveckling av regionen och tar ansvar för delar inom minst ett av tre områden
socialt ansvar, ekologiskt ansvar och ekonomisk ansvar. För att underlätta och förstå vad
det innebär i projektansökan, bistår enheten för hållbar utveckling med stöd till
projektägaren.
Bedömning
Inför beslut sker en bedömning av nyttan av ett projekt för länets utveckling. Projekten
beviljas inte automatiskt enbart för att kriterierna är uppfyllda. En prioritering sker bland
de projektansökningar som uppfyller Region Uppsalas kriterier för att få projektstöd.
Region Uppsala strävar efter att stödja strategiska satsningar som involverar flera aktörer
och som kan stärka förutsättningarna för hållbar regional tillväxt. Region Uppsala
prioriterar projekt med en positiv påverkan på miljö, cirkulär ekonomi, integration och
mångfald, folkhälsa samt jämställdhet mellan kvinnor och män.
Beslutsprocess
Region Uppsala eftersträvar en någorlunda jämn fördelning av projekt inom de tre
strategiska utvecklingsområdena, växande region, nyskapande region och en region för
alla. Region Uppsala efterstävar även att minst tre större (över 300 000 kr per år)

Regionkontoret
Storgatan 27 │ Box 602 │ 751 25 Uppsala │ tfn vx 018-611 00 00 │ fax 018-611 60 10 │ org nr 232100-0024
www.regionuppsala.se

2 (3)
strategiska projekt ska prioriteras varje år och har under året fyra beslutsomgångar för
dessa ansökningar.





januari
april
juni
september

Beslutsomgångarna kommuniceras via Region Uppsalas webbsida samt i dialog med
sökanden.
Brådskande beslut kan även fattas löpande för projekt under 300 000 kr, men följer om
möjligt beslutsdatum ovan. Beslut meddelas alltid skriftligt.
Allmänna villkor
1. Den regionala utvecklingsstrategin är grunden för projektstöd.
2. Projekten ska ha ett uttalat regionalt mervärde.
3. Sammantaget stöd från Region Uppsala får inte överstiga 50 procent av kostnaderna för projektet.
4. Projekt med EU-finansiering prioriteras.
5. Projekt för samarbeten över länsgränsen prioriteras.
6. Projekt som bygger på samerkan mellan olika aktörer prioriteras.
7. Projektstöd ges inte, annat än i undantagsfall, för en längre period än tre år.
8. Projektstöd kan utgå till organisationer, ideella föreningar, kommuner m.fl. men
inte till företag.
9. Projektet får inte avse finansiering av ordinarie verksamhet.
10. Det ska framgå att Region Uppsala är medfinansiär i alla sammanhang där projektet/organisationen presenteras.
11. Projektstödet betalas ut vid delredovisningar och/eller vid slutredovisning. Om
särskilda skäl finns, t.ex. svag ekonomisk bärkraft, kan förskott utbetalas med upp
till hälften av det beviljade stödet om mottagaren är en ideell förening, lokal
utvecklingsgrupp eller liknande.
Projektansökan
En ansökan ska minst innehålla följande information:
1. Sammanfattning
2. Bakgrundsanalys och problembeskrivning
3. Syfte
4. Målsättningar – fördelade på aktiviteter, resultat och effekter
5. Samarbetspartners
6. Tidplan
7. Kostnads- och finansieringsbudget
8. Mottagare av projektstöd med kontaktuppgifter
9. Form för utvärdering och redovisning
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Mall för ansökan finns som stöd för sökanden.
Redovisning
Projekt ska redovisas (eventuell delredovisning) vid avslut. Av redovisningen ska det
framgå:
 vilka aktiviteter som genomförts (aktivitetsmål)
 vilka resultat som uppnåtts till följd av aktiviteterna (resultatmål)
 vilket sätt projektet har bidragit till det regionala utvecklingsprogrammets
måluppfyllelse (effektmål)
 vilka lärdomar som dragits av projektet och hur erfarenheterna kommer att tas tillvara
 hur hållbar regional tillväxt har beaktas
 hur övriga krav för Region Uppsalas stöd har beaktats
 en redovisning av kostnader och finansiering (tidrapporter, fakturor, kvitton)
Mall för redovisning finns som stöd för den sökande.
Slutrapport som lämnas till EU, Tillväxtverket eller annan finansiär kan efter överenskommelse ersätta slutrapport till Region Uppsala.

