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§92

Medfinansiering till projektet ”Hållbar Tillväxt” (RUN/529/2018)

Sammanfattning
Almi företagspartner Mitt AB har ansökt om 1 053 500 kronor i medfinansiering till projektet 
”Hållbar Tillväxt”. Region Västernorrland medfinansierar projektet med motsvarande summa 
och resterande finansiering kommer från stödsökande. Projekttiden sträcker sig över två år 
med planerad start 1 januari 2019.

Region Jämtland Härjedalen äger 24,5% av Almi Företagspartner Mitt AB och tillskjuter 
årligen bolaget ett driftsanslag (5 447 771 kronor år 2019). Föreliggande projekt spänner över 
länsgränsen och aktiviteterna utgår ifrån den driftsfinansierade verksamhetens innehåll och 
syftar till att skapa hållbar tillväxt i de små och medelstora företag som har sitt säte eller 
arbetsställe i länet utanför Östersunds kommun. I Västernorrland ligger motsvarande fokus på 
företag utanför Sundsvalls kommun. Projektet ska utveckla företagens kunskap om hållbar 
tillväxt, öka antalet företag som tar del av rådgivning hos Almi och utveckla samverkan 
mellan Almi och kommunernas ”näringslivskontor”. Målen ska uppfyllas genom aktiviteter 
såsom seminarier för företag på temat hållbar tillväxt, workshops med kommunerna och 
uppsökande verksamhet där företag sedermera tar del av affärsrådgivning. Företag som 
ägs/drivs av kvinnor kommer att prioriteras i syfte att stimulera jämställdhet i näringslivet. 
Projektet innehåller även aktiviteter för ökad användning av digitala verktyg och 
distansmöten.

Projektet bedöms bidra till den regionalpolitiska övergripande målsättningen att det ska bli 
fler arbetstillfällen och fler företagare i länet. Hållbarhet är en integrerad dimension i 
projektet.

Projektet prioriteras utifrån gällande regionalt tillväxtprogram för Jämtlands län, område 
Innovation och förnyelse.

Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 13 november 2018, § 176 punkt 1, att 
beslutanderätt gällande medfinansiering av projektverksamhet genom anslag 1:1 Regionala 
tillväxtåtgärder delegeras till regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott under perioden 
2018-11-14 till och med 2018-12-17.

Förslag till beslut
1. Region Jämtland Härjedalen beviljar medfinansiering till projektet ”Hållbar Tillväxt” med 
24,5 % av redovisade och godkända kostnader, dock max 1 053 500 kronor.
2. Medfinansiering tas från anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.
3. Beslutet har fattats med stöd av Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet 
inom den regionala tillväxtpolitiken, och gäller under förutsättning att övrig finansiering 
ordnas enligt ansökan.
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Beslut
1. Region Jämtland Härjedalen beviljar medfinansiering till projektet ”Hållbar Tillväxt” 

med 24,5 % av redovisade och godkända kostnader, dock max 1 053 500 kronor.
2. Medfinansiering tas från anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.
3. Beslutet har fattats med stöd av Förordning (2003:596) om bidrag för 

projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken, och gäller under förutsättning 
att övrig finansiering ordnas enligt ansökan.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Medfinansiering till projektet "Hållbar Tillväxt"
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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