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Sammanställning av landstingets internationella/EU projekt från 2010
Samverkan med andra regioner eller internationella partners i gemensamma projekt ökar
landstingets kunskap och bidrar till utveckling. Engagemang i internationella nätverk,
internationella projekt leder också till marknadsföring av regionen, vilket har betydelse för
länets utvecklingsmöjligheter, näringslivet och turismen. Landstinget ger också som regional
aktör bidrag till andra organisationer och verksamhet i länet i syfte att stimulera
internationellt utbyte t.ex. inom kultur- skolor och ungdomsverksamheter.
Möjligheterna för projektsamarbete med andra regioner i Europa är goda med finansiering
från EU:s olika program. För bevakning av finansieringsmöjligheter finns dels Mid Sweden
European Office samt internationella stödfunktioner inom förvaltningen Regional
Utveckling. Varje verksamhet inom landstinget har möjlighet att själv bevaka
finansieringsmöjligheter och etablera projekt samarbeten inom ramen för sitt
verksamhetsområde. Den primära finansieringen bör ske inom ordinarie budget och med
befintliga personalresurser som grund. Möjligheter att projektanställa personal med
medfinansiering från EU-program ska alltid utnyttjas, för de mål projektsamarbete syftar till.
En prioriterad aktivitet i den internationella handlingsplanen är att förbättra uppföljningen av
landstingets internationella samarbeten och projekt genom en särskild sammanställning
utifrån förvaltningarnas verksamhetsrapportering. Med anledning av detta har tf.regional
utvecklingsdirektören i januari 2012 tagit initiativ till att efterhöra om landstingets
förvaltningar bedriver EU-finansierade projekt.
Enligt rapporter från landstingets förvaltningar visar det sig att endast Regional utveckling
förvaltningen har bedrivit interrnationella/EU projekt bedrivits under perioden 2010-2012:
1) INTERREG
-

Norra Periferiprogrammet (Northern Periphery Programme) två projekt:
CINERGY -- Creative Industries Network Enables Regional Growth och RTSTransportlösningar i glesbygd / Rural Transport Solutions

-

Östersjöprogrammet (Baltic Sea Region) ett projekt: NECL II-North East Cargo
Link II

-

Botnia-Atlanticaprogrammet ett projekt: Baltic Energy

-

Sverige – Norge programmet: North Cultuitude 6263

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E‐post

-

Interreg IV C programmet: två projekt: MORE4NRG, Regions 4 Green Growth
2) Europeiska regionala utvecklingsfonden (Mål 2)

-

VPK-Virtuella Programkontoret i Västernorrland

-

Bästa resan

-

Konst i världsarvet
3) Europeiska jordbruksfonden

-

Leader Sollefteå ideell förening

-

Leader Timråbygd ideell förening

-

Leader Mittland ideell förening
4) Höga Kusten ideell förening

Finansiell sammanställning och landstingets ansvar
Undersökningen visar att den totala omsättningen på projekt som landstinget medverkar i
som leadpartner eller partner är 10 017 533 Euro ( ca. 100 175 330 SEK) i INTERREG
projekt och 54 745 500 SEK i RDF och Jordbruksfond projekt dvs totalt ca. 154 120 830
SEK från 2010. Landstingets medfinansiering för dessa projekt är 284 683 Euro (ca. 2 846
830 SEK) i INTERREG projekt och 4 429 452 SEK i RDF och Jordbruksfond projekt dvs
totalt ca. 7 131 282 SEK.

Landstinget är leadpartner endast för projektet CINERGY där den totala projektbudgeten är
1 558 138 Euro (ca. 15 581 380 SEK) och den egna medfinansieringen uppgår till 152 905
Euro (ca. 1 529 050 SEK) som är egen arbetsinsats.

Projkten beskriv i bilaga

BILAGA
Internationella/EU projekt från 2010

INTERREG

Norra Periferiprogrammet (Northern Periphery Programme)
1) Projekt namn: CINERGY- Creative Industries Network Enables Regional Growth
EU-program / extern finansiär: Norra Periferiprogrammet -NPP
Partnerskap: Projektet drivs med Landstinget som ansvarig partner tillsammans med sju
andra partners från 4 länder: Almi Företagspartner Mitt AB (SE) Power House i Kramfors
(SE), Kainuu Vocational College (FI), Kainuu Etu Oy (FI), Verbal Arts Centre (UK), Rural
Area Partnership in Derry Ltd (UK), Harstad University College (NO)
Projektperiod: 2011-01-01 – 2013-12-31
Budget: projektets totala budget är 1 558 138 Euro varav 916 729 Euro är EU bidrag.
Landstingets budget är 382 262 Euro varav 229 357 Euro är EU bidrag och 152 905 Euro är
egen arbetsinsats.
Syfte: Genom att kombinera kunskaper från den kreativa och kulturella sektorn med
kunskaper från den traditionella industrin vill projektet stärka konkurrensen, utveckla
nya produkter och tjänster, locka nya kunder och i slutändan skapa fler arbetstillfällen
även inom den traditionella industrin.
Mål: målen är att när projektet avslutas ska det finnas minst en ”Creative Agency” i varje
region som deltar i projektet, och att projektet har utvecklat en digital verktygslåda till stöd
för utveckling av samverkan mellan kreativa näringar och traditionella företag.
Projektbeskrivning: Inom projektet ska partnerskapet utveckla regionala affärs- och
innovationstjänster och mäklarverksamhet för att underlätta gränsöverskridande samverkan
mellan de kreativa näringarna och traditionella näringar. Det ska göras både inom ramen för
tjänster som finns idag men också genom att ny verksamhet startas.
I en inledande fas ska redan idag fungerande verktyg inventeras och goda exempel på
gränsöverskridande samverkan beskrivas. Företag från både kreativa näringar och
traditionella näringar som kan vara intressanta för och intresserade av den här typen av
verksamhet ska inventeras och två informationsmöten/workshops ska genomföras med
intresserade företag och organisationer.
I nästa steg ska tre pilotprojekt genomföras i varje region. Dessa ska sedan ligga till grund
för utvärdering av arbetssätt och verktyg. En utvärdering ska också göras av förutsättningar
för en fortsatt, permanent verksamhet i form av Creative Agencies vilka ska sjösättas i
projektets slutfas.
Kontakperson:

Gudrun Lindberg, Projektledare
Tel: 0611-803 94,
gudrun.lindberg@lvn.se

2 ) Projekt namn: Transportlösningar i glesbygd / Rural Transport Solutions (RTS)
EU-program / extern finansiär: Norra periferifonden / Northern Periphery Programme
Partnerskap:
Finland
Regional Council of North Karelia
Pielinen Karelia Development Center (PIKES)
Island
Development Center of East-Iceland
Skottland
Dumfries and Galloway Council
Shetland Islands Council
I Västernorrland står Landstinget Västernorrland som huvudman och den Regionala
Kollektivtrafikmyndigheten samt Ånge kommun som delprojektägare.
Projektperiod: 15/06/2009 – 31/08/2012
Budget:
Total budget för hela RTS; € 1 803 260
Budget för RTS i Sverige; € 542 500
Varav medfinansiering från EU; € 325 500 (60 %)
Varav medfinansiering från Din Tur; € 159 000 (kontantinsats)
Arbetstid, Din Tur & Ånge kommun; € 38 667
Arbetstid Landstinget Västernorrland; € 19 334
Syfte: Att finna innovativa och hållbara lösningar att driva kollektivtrafik på landsbygd och
i kustnära områden inom Europeiska unionens Norra periferi.
Mål:
Huvudsakligt uppdrag
1. bidra till förbättrad konkurrenskraft, hållbarhet och attraktivitet för landsbygden och
kustnära områden genom att förbättra den befintliga kollektivtrafiken
2. bidra till en reducerad social exkludering genom att säkerställa tillgång till arbete,
hälsa och sjukvård, skola och annan service genom hållbara lösningar för
kollektivtrafik
3. främja möjligheten att bo och vistas i, samt flytta till, till rurala och kustnära
områden och förbättra livskvalitén i dessa områden genom en ökad tillgänglighet
4. stödja social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet genom att erbjuda
kostnadseffektiva kollektiva transportlösningar för alla sociala grupper
Projektbeskrivning: Kollektivtrafik på landsbygd och i kustnära områden ses som en
kostsam företeelse som ofta drabbar mindre kommuner. De långa avstånden ökar nyttan av
att ha en kostnadseffektiv kollektivtrafik som också kan bidra till minskade miljöförstörande
utsläpp. Projektet arbetar för att finna nya och innovativa lösningar för att driva
kollektivtrafik i glest befolkade områden. I Västernorrland är projektet placerat till Ånge
kommun men projektet arbetar för att finna lösningar som ska vara applicerbara i hela Norra
periferin.

Kontakt: Emilia Rapp, Projektsamordnare/Project Officer - Rural Transport Solutions
(RTS)
Regional Utveckling/Regional Development
Landstinget Västernorrland/County Council Västernorrland
Mob. +46 (0)70 190 76 43
Henric Fuchs, trafiksamordnare
Tel. 0611 – 802 16
Mob. 073 – 270 75 57
henric.fuchs@lvn.se

Östersjöprogrammet (Baltic Sea Region)
Projekt namn: North East Cargo Link II (NECL II)
EU-program / extern finansiär: Baltic Sea Region (BSR)
Partnerskap:
Sverige
- County Administrative Board of Västernorrland
- County Administrative Board of Jämtland
- County Council of Jämtland
- County Council of Västernorrland
- The Midnordic Committee
- Swedish Transport Administration
- Municipality of Sundsvall
- Municipality of Östersund
- Mid Sweden University
- Municipality of Ånge
Finland
- Regional Council of Ostrobothnia
- Regional Council of Central Finland
- Regional Council of South Ostrobothnia
- Seinäjoki Region Business Service Center
- City of Kaskinen
- Parikkala municipality
- Central Finland Centre for Economic Development, Transport and Environment
- South-East Centre for Economic Development, Transport and Environment
Norge
- County Council of North-Tröndelag
- County Council of South-Tröndelag
- Norwegian Public Roads Administration
- Norwegian National Raid Administration
Projektperiod: 2010-10-01 – 2013-09-30
Budget: Total budget för hela NECL II är 2 700 000 Euro
Landstinget Västernorrlands är medfinansiär med 13 040 Euro (kontantinsats)
Syfte





Att påvisa de möjligheter, potential och fördelar som den mittnordiska
transportkorridoren utgör, för beslutsfattare och andra intressanta aktörer.
Att förbättra vägar, järnvägar och intermodala transportmöjligheter i området
Utveckla ett ICT-system för att optimera godstransporter genom korridoren

Mål:
Att påverka lagstiftningen och infrastruktursatsningarna i projektpartnernas respektive
länder, Finland, Sverige och Norge. Genom att nationella transportmyndigheter är med i
projektet som partners gör målet och föreslagna investeringar i infrastrukturen mer
realistiska. Föreslagna investeringar i NECL II kommer att lyftas in i de nationella
transportprogrammen.
Projektbeskrivning:
 Förstudier för potentiella investeringar i korridoren
 Utveckling av transportlösningar
 Fortsatt utveckling av en logistisk ICT-lösning
Kontakperson: Henric Fuchs, trafiksamordnare
Landstinget Västernorrland
Tel. 0611 – 802 16
Mob. 073 – 270 75 57
Mail. Henric.fuchs@lvn.se

INTERREG Botnia-Atlanticaprogrammet
Projekt namn: Baltic Energy
EU-program / extern finansiär: Botnia-Atlanticaprogrammet
Partnerskap: Mittnordenkommittén, Samordnande stödmottagare (leadpartner) Landstinget
Västernorrland, Länsstyrelsen, Kommunförbundet Västernorrland, Hemab, Oy Merinova
AB, Oy Katternö AB, Österbottens förbund
Projektperiod: 1 januari 2012 till 30 juni 2014.
Budget: 499 000 Euro varav Länsstyrelsen Västernorrland: 239 000 Euro Landstinget
Västernorrland: 25 000 Euro, Kommunförbundet Västernorrland: 19 500 Euro, Härnösands
Energi Miljö AB: 5 500 Euro, Österbottens förbund: 140 000 Euro, Katternö: 60 000 Euro,
Mittnordenkommittén: 10 000 Euro
Syfte: Projektets syfte är att hitta lösningar för att tillfredsställa energibehovet med olika
lokala förutsättningar i partnerregionerna.

Mål: Det övergripande målet med projektet är att visa på nya småskaliga sätt att producera
miljöanpassad energi, samt att lyfta fram näringslivets producenter av denna energi, och på
så sätt skapa nya marknader för dessa, oftast små- och medelstora företag.

Projektbeskrivning:
Projektet har tre fokusområde för sina aktiviteter:
Miljöanpassad kyla och värme


Projektets mål är att vidare sprida de befintliga miljöanpassade och effektiva
energilösningarna i Västernorrland (snökyla och älvkyla) och Österbotten
(sedimentvärme och lågtemperaturenerginät samt bränsleceller och mikroturbiner
baserade på deponigas).



Främja miljöanpassade metoder för produktion av kyla.

Mikroproduktion av el


Skapa ett samarbete kring miljöanpassad energiproduktion mellan företag och med
potentiella brukare i Österbotten och Västernorrland.



Långsiktigt skapa ett hållbart utbud av förnyelsebar mikroproduktion av el.



Öka produktion av egenproducerad förnyelsebar el.

Öka intresset för energi- och klimatåtgärder


Öka intresset för energi- och miljöfrågor och konkreta klimatåtgärder hos offentliga
organisationer, småföretagare, fastighetsägare samt allmänhet



Utbyte mellan visitors centers med syfte att skapa besökskoncept

Kontakperson:
Olle Bertilsson, miljöchef, olle.bertilsson@lvn.se
Jan Lindberg, energicontroller jan.lindberg@lvn.se
INTERREG Sverige-Norge programmet
Projekt namn: North Cultuitude 6263
EU-program / extern finansiär: INTERREG Sverige-Norge
Partnerskap: Landstinget Västernorrland, Sör-Tröndelag Fylke, Nord-Tröndelag Fylke
Projektperiod: 2013-03-01 – 2014-06-01
Budget: den svenska projektbudgeten är 400 000 SEK. varav 68% dock högst 255 000 SEK
är EU bidrag.
Syfte: är att aktivt arbeta för att öka kontaktytorna mellan konstutövare och kreatörer på
breddgraderna 62 och 63. Detta för att skapa förutsättningar för nya arbetsmöjligheter och
projekt för nämnda aktörer och nå ut till en bredd allmänhet.
Mål:
-att öka samarbetet, internationellt genom konst och kulturprojekt.
-att initiera och skapa konstprojekt samt skapa och stärka befintliga nätverk för konstnärer,
kulturskapare, kreatörer och kulturföreningar

-att använda internät, fiberoptik och ny teknik som kommunikationsverktyg för att koppla
samman konstnärer kulturskapare, kreatörer och kreativa miljöer längs breddgraderna
- att under 2013 bygga en organisation för att arbeta med ovan nämnda mål med fokus kust
till kust, Sverige-Norge samt påbörja nätverksbygge med de resterande Nordiska länderna
på dessa breddgrader
- att under 2013 förankra projektet i region och län, universitet, museer och bland
kulturskapare och förberereda ansökan för ett större EU-projekt till nästa programperiod
-att synliggöra konst och kulturprojekt längst breddgarderna för allmänhet och kulturskapare
Kontaktperson: Mats de Vahl
Tel: 0611-80214
mats.de.vahl@lvn.se

INTERREG IV C programmet
1) Projekt namn: MORE 4 NRG
EU-program / extern finansiär: INTERREG IVC
Partnerskap: Projektet drivs med Flevoland (NL) som leadpartner tillsammans med elva
partners från 7 länder: Assembly of European Regions (AER), Abruzzo (IT), EPF/Gabrovo
(BG), Lazio (IT), Maramures(RO), Norrbotten (SE), Noord-Brabant (NL), Prahova (RO),
Västernorrland (SE), Valencia (ES) and Western Greece.
Projektperiod: Sept 2008 – Sept 2011
Budget: projektets totala budget har varit 1 326 559 Euro varav 1 032 084 Euro är EUbidrag. Landstingets budget har varit 85 376 Euro varav 64 032 Euro är EU-bidrag. Vid en
sista budgetrevidering innan projektavslut ändrades projektets totala budget till 600 445
Euro och landstingets budget ändrades till 99 327 Euro varav 74 495 Euro var EU-bidrag.
Syfte: Syftet med MORE4NRG är att stärka leverans av regionala strategier
för förnybara energikällor och energieffektivisering genom utbyte av good practice på
hållbar energipolitik. Dessutom kommer parterna gemensamt utveckla ett integrerat
övervakningsverktyg (Peer Review) för att mäta effekten av regionala hållbara
energistrategier.
Mål: Projektet lägger stor vikt vid spridning av resultaten till andra regioner och höja
medvetenheten om hållbar energi frågan. Alla projektets resultat kommer att läggas till
en verktygslåda för regionalt hållbara energistrategier inklusive övervakningsverktyg för
att mäta effekten. Verktyget kommer att vara tillgängligt för alla EU-regioner.

Projektresultat
Tjugofyra goda exempel om förnybara energikällor (RES) och energieffektivitet (EE) har
samlats för att dela mellan MORE4NRG regioner och utanför, bland annat genom
broschyrer och hemsidan www.more4nrg.eu. MORE4NRG har organiserat 5
expertgranskningar (Peer Review) i Maramures (RO), Prahova (RO), Gabrovo (BU),

Abruzzo (IT) och Västra Grekland där energiexperter från mer erfarna regioner besöker
värdregionerna för att studera energisituationen och formulera rekommendationer för en
regional strategi för förnybara energikällor.
Kontakperson:
Olle Bertilsson, miljöchef
Tel: 0611-80 229,
olle.bertilsson@lvn.se

1) Projekt namn: Regions 4 GreenGrowth
EU-program / extern finansiär: INTERREG IVC
Partnerskap: Projektet drivs med Flevoland (NL) som leadpartner tillsammans med tretton
partners från 9 länder: Assembly of European Regions (AER), Abruzzo (IT), EPF/Gabrovo
(BG), Lazio (IT), Maramures(RO), Norrbotten (SE), Noord-Brabant (NL), Prahova (RO),
Västernorrland (SE), Valencia (ES), University of Patras (GR), NW England (GB) och
Eszak Alföld (HUN).
Projektperiod: 2012 - 2014
Budget: projektets totala budget har varit 2 090 576 Euro varav 1 621 961 Euro är EUbidrag. Landstingets budget har varit 154 238 Euro varav 115 678 Euro är EU-bidrag.
Landstingets andel i form av eget arbete 28 560 Euro och 10 000 i form av kontantinsats.
Syfte: Att förse EU-regioner med instrument, mekanismer och kapacitet att öka
investeringar i förnybara energikällor och energieffektivitet inom sina territorier.
Mål: Utbyte av verktyg, mekanismer och kompetenser för att generera förnybara- och
EE investeringar.
- från partners
- från andra regioner och projekt (t.ex. Intelligent Energy Europe)
- världen (t.ex. de R20 regionerna klimatåtgärder).
Resultera i skräddarsydda paket av åtgärder för varje region.
Utveckla regionala pilotprojekt för att stimulera företag och enskilda att påskynda
investeringar i förnybara energikällor. Till exempel genom att inrätta DE-on modell i
flera partnerregioner.
Arbeta med de nationell myndigheter som ansvarar för bidrag och offentliga
finansieringssystem för res / EE investeringar för att informera och uppmuntra dem att ta
bort hinder och göra dessa system mer pålitlig och effektiv.
Identifiera alternativa finansieringsmöjligheter och hur de kan nyttjas. Till exempel:
- informella investerare
- överstatliga medel (t.ex. World Green Fonder)

- publik finansiering,
Undersöka möjligheterna att använda satellitinformation för att generera / påskynda
investeringar i förnybara energikällor / EE
Förbereda genomförandet av åtgärder i varje partner region (genomförandeplaner).

Projektaktiviteter
• Insamling av best practice (deskresearch)
• Workshops (alla parter) för att förbereda sig inför Peer Reviews (3 x 4 granskningar)
-

Förbereda nästa runda av Peer Review

-

Utvärdera förra omgången och finjustering av metodik

• Peer Review i varje partner region med en förfinad metod som bygger på erfarenheter från
More4NRG.
-

Ett expertteam med representanter från partnerregionerna. Externa aktörer kommer
också att vara en del av lagen, t.ex. representerar från banker/finansiella institut,
industri och internationella organisationer.

-

Ett expertteam konstitueras för att utföra översyn baserat på särskilda behoven i
värdregionen (under workshops).

-

Peer Reviews är väl förberedda av värdregionen, i samverkan med översynen.

-

Själva översynen varar ungefär [x] dagar

-

Efter översynen avger expertteamet en rapport.

-

Baserat på granskningsrapporten utvecklar värdregionen en plan för genomförandet

• Genomföra arbetssessioner för att undersöka om användningen av satellitinformation kan
vara en del av Peer Reviews i de berörda regionerna
• Utveckla en affärsplan för DE-on i flera (6-8) områden;
-

Med det senaste erfarenheterna från utvecklingen i Flevoland som startpunkt

-

Integrera erfarenheter från andra föregångare, t.ex. staden Tilburg, Noord-Brabant
(NL), Hamburg (DE).

-

Anpassa till det regionala sammanhanget (RES potential, institutionella landskap,
intressenter, ...)

-

Resultera i konkret affärsplan per region

• Eventuellt andra pilotprojekt (?)
• Workshops/ seminarier för att mobilisera och engagera stakeholders i RES
investering/finansiell ingenjörskonst / subventioner

• Kommunikations- och spridningsaktiviteter (konferenser, nyhetsbrev, hemsida, youtube,
...)

Kontakperson:
Olle Bertilsson, miljöchef
Tel: 0611-80 229,
olle.bertilsson@lvn.se

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Mål 2)
1) Projekt namn: Virtuella Projektkontor i Västernorrland -VPK
EU-program / extern finansiär: Mål 2
Partnerskap: Länsstyrelsen, Landstinget och Kommunförbundet i Västernorrland
Projektperiod: 2010-05-01 – 2013-03-01
Budget:
Total budget 6 miljoner SEK varav 3 miljoner EU bidrag. Landstingets medfinansiering är
500 000 kr kontanta medel och 500 000 kr egen arbetsinsats
Syfte: Projektet Virtuellt projektkontor syftar till att öka deltagande i transnationella nätverk
och transnationella projekt med stöd från EU:s olika finansieringsverktyg. Projektet syftar
också till att öka kompetensen kring dessa finansieringsverktyg och därmed stimulera till en
hållbar regional tillväxt.
Mål: är att
-Öka länets deltagande i transnationella projekt/nätverk och generera leadpartnerinitiativ
-Öka kompetensen om projektadministration, olika finansieringsprogram, etc.
-Skapa en struktur för samverkan mellan projektaktörerna, d.v.s. Länsstyrelsen, Landstinget
och Kommunförbundet i Västernorrland som knyter ihop kompetens hos projektets
målgrupper samt underlättar utbyte av administrativ expertis/sakkunskaper om EU:s olika
finansieringsverktyg.
-Skapa strukturer internt hos projektets målgrupper för transnationellt EU arbete. Detta sker
främst genom att skapa/ingå i transnationella nätverk och driva transnationella projekt för
utveckling i samverkan med Mittuniversitet och andra aktörer som Handelskammaren,
Exportrådet och Almi Mitt m fl.
Projektbeskrivning:
I projektet genomförs riktade/specifika insatser för att ingå i och bygga upp transnationella
nätverk och att öka det transnationella utbytet inom kommunal, landstings och
länsstyrelseverksamhet i länet. I projektet ingår: att ge specificerad rådgivning om
transnationellt projektarbete och om EU:s finansieringsverktyg såsom Mål 3 och
sektorsprogram, att hos projektets målgrupper etablera rutiner för det administrativa stöd

som krävs för att effektivt hantera transnationella projektansökningar, att bygga system för
kompetensutveckling hos projektets målgrupper med dels generell kunskap om EU och EUprojekt dels specifik och fördjupad kunskap till strategiska funktioner på olika
avdelningar/förvaltningar för att säkerställa långsiktighet och kontinuitet, att ge stöd till
initiativtagare, handläggare och rekvisitörer (projektadministration) för att ansluta sig till
befintliga transnationella nätverk och för att utforma transnationella projektansökningar, att
etablera samverkansarenor för erfarenhetsutbyte och idésamordning för att säkerställa
projektsamordning och hållbara samverkansstrukturer, att i samverkan med Mittuniversitetet
och näringslivet etablera för näringslivet relevanta kontakter för utveckling, kunskapsutbyte
och ökad internationell handel.Den specifika rådgivningen består av seminarieverksamhet,
information och direkta samtal i samband med ansökningsarbetet och riktas till enskilda
medarbetare bland målgrupperna. I rådgivningen ingår stöd vid ingång i transnationella
nätverk, råd vid utformning av projektupplägg och genomförande av samverkansaktiviteter
bland berörda i målgrupperna. Avsikten är att personer inom projekt- och referensgruppen
med lång erfarenhet av transnationellt arbete fungerar som mentorer för att underlätta arbetet
och sprida kunskap om transnationellt samarbete.
ontakperson: Ilona Novak
Internationell sekreterare
Landstinget Västernorrland
Tel: 0611-80275, 070-5623308
Ilona.novak@lvn.se

2) Projekt namn: Bästa resan
EU-program / extern finansiär: Mål 2
Partnerskap:
- Länsstyrelsen Västernorrland
- Västerbottens läns Landsting
- Landstinget Västernorrland
- Kommunförbundet Västernorrland
- Västernorrlands läns Trafik AB
- Trafikverket
Projektperiod: 2008-11-03 – 2011-12-31
Budget: den totala budgeten för hela Bästa Resan är 45 608 000 SEK
Landstinget Västernorrlands medfinansiering är 2 900 000 SEK
Syfte: Syftet med projektet var att uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga
arbetsmarknadsregioner genom hållbar regionförstoring och en ökad andel smart resande.
Med smart resande menas ett medvetet val bland tillgängliga resealternativ för att uppnå
kvaliteter för individ och/eller samhälle.
Mål: Det övergripande målet för projektet var att:
Förutsättningar finns för en ett successivt ökat smart resande med regionförstorande
effekt.
För att uppnå det övergripande målet fanns det i projektet tre uppsatta delmål:

Målgruppernas kunskap, attityder och motivation främjar smart resande med
regionförstorande effekt.
Resesystemets fysiska förutsättningar främjar ökat smart resande med
regionförstorande effekt.
- Förutsättningar finns för samordnad samhällsplanering som främjar
regionförstorande effekt.
Förutom dessa tre delmålen hade projektet satt ett internt mål för medverkande aktörer i
projektet:
Aktörers samverkan främjar kollektivt resande.
Projektbeskrivning:
Bästa resans arbete drevs av en projektgrupp som i samverkan med medfinansiärerna
bildade olika arbetsgrupper. Aktiviteterna i projektet genomfördes i huvudsak genom
upphandling av externa tjänster, och i vissa fall även produkter.
Kontakperson:
Viveka Öberg
Samordnare Klimatanpassning
Viveka.oberg@lansstyrelsen.se
0611-349078
073-2751636

3) Projekt namn: Konst i världsarvet
EU-program / extern finansiär: Regionalt strukturfondsprogram för stärkt
konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013
Partnerskap: Landstinget, Länsstyrelsen Vnl, Kramfors kommun, Örnsköldsviks kommun,
Projektperiod: 2008-01-01—2010-10-31
Budget: den totala budgeten var 2 737 500 SEK varav landstingets medfinansiering var
80 000 i pengar och i eget arbete 138 750.
Syfte: Att öka fokusen på Världsarvet Höga Kusten och skapa en större attraktionskraft på
området genom gestaltningar i landskapet.
Mål: Att uppföra två-tre konstverk som placeras i Världsarvet Höga Kusten, samt producera
en skrift om konsten i världsarvet. Målet är också att med en konsttävling få riksmedia att
rapportera från området. Målgrupp är framför allt besökare till Världsarvet regionalt,
nationellt och internationellt.
Projektbeskrivning:
Projektet vill uppföra två permanenta konstverk i Världsarvet Höga Kusten som åskådliggör
det karaktäristiska för världsarvet med koppling till bl.a. landhöjningen. Urvalet av
konstnärer görs genom en öppen konsttävling där man efter en intresseanmälan väljer ut sex
konstnärer som får utarbeta förslag till konst i landskapet Höga Kusten. Bland de inlämnade
förslagen väljs två konstverk ut att genomföras.

Kontakperson: Mats de Vahl
Tel: 0611-80214; 070-2476939
mats.de.vahl@lvn.se

Europeiska jordbruksfonden

1) Projekt namn: Leader Sollefteå ideell förening
EU-program / extern finansiär: Europeiska jordbruksfonden
Fördelningen i medel är 40% från EU-nivå, 30% från statlig nivå och 30% från
lokal/regional nivå
2011
2012
EU och svenska staten
1 033 000
1 033 000
Sollefteå kommun
250 000
250 000
Kommunförbundet Västernorrland 50 000
50 000
Landstinget Västernorrland
143 000
143 000
Totalt
2 952 000
Projektperiod: 2011 – 2012
Budget: 2 952 000 kr
Syfte och mål: Syftet är att med lokal kunskap och lokalt engagemang uppnå
målsättningarna för utveckling av landsbygden. Målsättningarna för Leader är densamma
som för landsbygdsprogrammet i stort dvs. att främja ekonomisk, ekologisk och socialt
hållbar utveckling av landbygden. Denna målsättning är även vägledande för kommunen
och Leader Sollefteå.
EU har satt upp tre huvudmål för utvecklingen av landsbygden:
 Förbättra jord- och skogsbrukens konkurrenskraft.
 Förbättra miljön och landsbygden.
 Förbättra livskvaliteten, bredda företagandet och främja utvecklingen av
landsbygdsekonomin.
Projektbeskrivning: Leader Sollefteå har valt att satsa på bland annat entreprenörskap,
kultur och lokal livsmedelsproduktion. Målet är en attraktiv livsmiljö i ett område som på
sikt ska bli ett område med långsiktig hållbar utveckling både ekologisk, ekonomisk och
socialt. Nyckelorden för ett leaderprojekt är samarbete och bred förankring. Att utveckla
landsbygden på ett sätt som är långsiktigt och gynnar många.
Kontakt: Leader Sollefteå ideell förening
Kontaktperson: Lena Dalgren, e-post lena.dalgren@ramsele.com

2) Projekt namn: Leader Timråbygd ideell förening
EU-program / extern finansiär: Europeiska jordbruksfonden
Fördelningen i medel är 40% från EU-nivå, 30% från statlig nivå och 30% från
lokal/regional nivå

2011
EU och svenska staten
870 000
Timrå kommun*
400 000
Kommunförbundet Västernorrland 46 200
Landstinget Västernorrland
125 188
Totalt
2 882776
*100 000 kronor består av medfinansiering i tid

2012
870 000
400 000
46 200
125 188

Projektperiod: 2011 – 2012
Budget: 2 882776 kr
Syfte och mål: Leader Timråbygd vill skapa förutsättningar för ökad inflyttning, ökad
turismnäring och ökad företagsutveckling genom nära och samverkande lokala initiativ
mellan olika grupper. För att uppnå detta ska vi skapa förutsättningar för en positiv attityd
till det egna området och till den framtida utvecklingen, kombinerat med en öppenhet för
nya idéer hos alla invånare, oavsett ålder, härkomst eller kön. Allt detta ska ske med hållbar
utveckling, entreprenörskap som ledstjärna.
För att komma närmare visionen har Leader Timråbygd följande mål:
 24 nya företag direkt genererade via projekt
 Förbättrat företagsklimat i Timrå
 Ökad befolkning på landsbygden
 15 % fler kommersiella gästnätter i Timrå
I Leader Timråbygds antagna strategi för programområdet lyfts sex temaområden:
 Föreningsliv
 Företagande och entreprenörskap
 Attraktivt boende
 Infrastruktur och service
 Besöksnäring
 Kultur
Följande horisontella kriterier ska genomsyra Leader arbetet i Timrå:
 Attityder och framtidstro
 Miljö
 Integration
 Unga initiativ
 Jämställdhet
EU har satt upp tre huvudmål för utvecklingen av landsbygden:
 Förbättra jord- och skogsbrukens konkurrenskraft.
 Förbättra miljön och landsbygden.
 Förbättra livskvaliteten, bredda företagandet och främja utvecklingen av
landsbygdsekonomin.
Projektbeskrivning: Leader Timråbygd är Timrå kommuns leaderområde och omfattar
geografiskt och befolkningsmässigt Timrå kommun. Folkmängden i Timrå kommun uppgår
till 17 884 personer. Genom en förstudie har styrkor, svagheter, möjligheter och hot
analyserats och utifrån det har en strategi för hur landsbygden ska växa och utvecklas tagits
fram. Programmet gäller fram till 2013 och det finns ett befintligt ramprogram. Strategin ska

förverkligas genom ett antal delprojekt inom utvalda temaområden. Programmet kommer att
ha en LAG-grupp som består av personer från ideell, privat och offentlig sektor som beslutar
om olika projekt. Ungdomars intressen kommer att säkerställas genom en kontaktperson
inom LAG som för fram och företräder ungas synpunkter.
Kontakt: Leader Timråbygd ideell förening
Kontaktperson: Sune Lindén info@leadertimra.se

3) Projekt namn: Leader Mittland ideell Förening
EU-program / extern finansiär: Europeiska jordbruksfonden
Fördelningen i medel är 40% från EU-nivå, 30% från statlig nivå och 30% från
lokal/regional nivå
2011
2012
EU och svenska staten
4 330 000
4 330 000
Ånge kommun
280 000
280 000
Bräcke kommun
250 000
250 000
Landstinget Västernorrland
212 590
212 590
Landstinget Jämtland
50 000
50 000
Kommunförbundet Västernorrland 80 000
80 000
Kommunförbundet Jämtland
20 000
20 000
Återstår att medfinansiera för
464 000
464 000
max. budget
Total
11 923 180
Projektperiod: 2011 – 2012
Budget: 11 923 180 kr
Syfte och mål: Leader Mittland vill förtydliga och förstärka en lokal identitet i Mittlandregionen. Det bidrar till framtida utveckling av ekonomiskt bärkraftiga och miljömässigt
hållbara verksamheter, vilket förbättrar möjligheten för människor att leva och försörja sig
på landsbygden.
För att komma närmare visionen har Leader Mittland satt upp följande kvantitativa mål:
 Att 50 projekt genomförs, varav 40 projekt i huvudsak uppnår sina egna uppsatta
mål.
 Att 15 nya företag startar och 5 arbetstillfällen skapas med anknytning till
genomförda projektens aktiviteter, och att projektens verksamhet bedöms ha bidragit
till att 150 hotade arbetstillfällen bevaras.
 Att antalet gästnätter i besöksnäringen inom kommunerna Ånge, Bräcke och
Sundsvall ökar med 10 % under perioden.
I Leader Mittlands antagna strategi för programområdet lyfts tre prioriteringsområden:
 Entreprenörskap och samverkan
 Utvecklingskraften hos ideella föreningar
 Jordbruk och miljö
EU har satt upp tre huvudmål för utvecklingen av landsbygden:
 Förbättra jord- och skogsbrukens konkurrenskraft.
 Förbättra miljön och landsbygden.



Förbättra livskvaliteten, bredda företagandet och främja utvecklingen av
landsbygdsekonomin.

Projektbeskrivning: Leader Mittland är Sundsvall, Ånge och Bräcke kommuns
leaderområde och består totalt av 37 572 invånare varav 30 370 invånare kommer från
Sundsvall-Ånge. Genom en förstudie har styrkor, svagheter, möjligheter och hot analyserats
och utifrån det har en strategi för hur landsbygden ska växa och utvecklas tagits fram.
Programmet gäller fram till 2013 och har ett befintligt ramprogram. Strategin ska
förverkligas genom ett antal delprojekt inom utvalda temaområden. Programmet kommer att
ha en LAG-grupp och består av personer från ideell, privat och offentlig sektor som beslutar
om olika projekt. Ungdomars intressen kommer att säkerställas genom en kontaktperson
inom LAG som för fram och företräder ungas synpunkter.
Kontakt: Leader Mittland ideell förening
Magdalena Flemström

4) Projekt namn: Höga Kusten ideell förening
EU-program / extern finansiär: Europeiska jordbruksfonden
Fördelningen i medel är 40% från EU-nivå, 30% från statlig nivå och 30% från
lokal/regional nivå
2011
2012
EU och svenska staten
3 360 000
3 360 000
Härnösands kommun
250 000
250 000
Kramfors kommun
300 000
300 000
Örnsköldsvik kommun
450 000
450 000
Kommunförbundet Västernorrland 121 600
121 600
Landstinget Västernorrland
329 924
329 924
Totalt
9 623 048
Projektperiod: 2011 - 2012
Budget: 9 623 048 kr
Syfte och mål: Höga Kusten ska präglas av en livskraftig landsbygd, där invånarna känner
gemenskap och samarbetar över alla gränser. Genom engagemang och kunskap ökas
mångfalden i landsbygdens sociala liv, näringsliv och kulturliv. Flera väljer att besöka, bo
och arbeta på landsbygden. Såväl ortsbor som inflyttade, unga som äldre, agerar
katalysatorer och pådrivare för att främja sysselsättningen samt att skapa attraktiva miljöer
för boende, rekreation och livsmiljö.
För att komma närmare visionen har programmet följande mål:
 Fler som bor och verkar på landsbygden
 En god service och bra infrastruktur
 Turism/besöksnäringen ökar och utvecklas
 Ett ökat entreprenörskap
 Yngre tar aktivt del i föreningsliv och företagande, samt skapar egna förutsättningar
 Jord- och skogsbruk bibehåller en viktig position som bas för landsbygden, för
infrastrukturen och det öppna landskapet
 Skapa attitydförändring med ökad stolthet och samarbete från kust till inland i de tre
kommunerna.




Attraktiv miljö där natur- och kulturvärden bevaras och tillgängliggörs.
Stärkt ekonomi på landsbygden med fler anställda

EU har satt upp tre huvudmål för utvecklingen av landsbygden:
 Förbättra jord- och skogsbrukens konkurrenskraft.
 Förbättra miljön och landsbygden.
 Förbättra livskvaliteten, bredda företagandet och främja utvecklingen av
landsbygdsekonomin.
Projektbeskrivning: Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik kommuner, förutom
stadskärnorna, utgör Leader Höga Kusten och omfattar 47 132 invånare. Genom en
förstudie har styrkor, svagheter, möjligheter och hot analyserats och utifrån det har en
strategi för hur landsbygden ska växa och utvecklas tagits fram. Programmet gäller för
perioden 2011 och 2012 och det finns ett ramprogram. Strategin ska förverkligas genom ett
antal delprojekt inom de prioriterade områdena. Programmet har en LAG-grupp som består
av personer från ideell, privat och offentlig sektor som beslutar om olika projekt.
Ungdomars intressen kommer att säkerställas genom att två ungdomar per kommun att bilda
ett ungdomsråd och fungera som länk till LAG-gruppen.
Kontakt: Höga Kusten ideell förening
Kontaktperson: Hans-Erik Näslund, e-post hans-erik.naslund@lrf.se

