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Allmänna villkor för delregionala tillväxtmedel 
 
Generella kriterier för tilldelning av tillväxtmedlen 
De generella kriterierna ska vara styrande vid utlysning och fungera som 
urvalskriterier vid beredning av inkomna projektansökningar. 
 
Vem kan söka? 
Aktörer inom offentlig verksamhet, näringsliv, akademi, ideell förening och/eller 
social ekonomi. Medel kan inte användas internt för utveckling av ett företag 
eller en organisation.   

 
Målstyrning 
Tillväxtarbetet utgår ifrån en målstyrd process där fastställda mål står i fokus. 
Samtliga av de satsningar som beviljas medel ska ligga i linje med 
Boråsregionens prioriterade målfrågor utifrån VG2020. Ytterligare 
styrdokument för medlens tilldelning är Direktionens tagna prioriteringar för 
Boråsregionen. En delregional tillväxtstrategi har arbetats fram som mer 
ingående styr tillväxtmedlens inriktning och genomförande. 

 
Delregionalt perspektiv 
Medlen ska användas till insatser som ger ett tydligt och långsiktigt 
Sjuhäradsperspektiv. Utgångspunkt för medlens användning är Sjuhärad där 
helhetssynen är överordnad lokala perspektiv. Det handlar om att utveckla en 
delregion där kommungränser är utsuddade och där invånare och 
näringsidkare kan ta del av hela Sjuhärads utbud. Den gemensamma nyttan i 
Sjuhärad ska vara vägledande. 

 
Samverkan med minst två kommuner 
I samtliga projekt ska det finnas kommunal samverkan. För att beviljas medel 
ställs därför krav på aktiv samverkan med minst två kommuner/kommunala 
bolag i Sjuhärad som samverkanspartners. Syftet är att stimulera samverkan, 
få en större förankring och delaktighet i kommunerna samt att få större effekt 
av satsade medel. Samverkan bör även ske med andra aktörer inom 
exempelvis näringsliv, akademi och social ekonomi. Utgångspunkten är att 
aktörerna i Sjuhärad genom samarbete åstadkommer större tillväxteffekter än 
vad var och en kan åstadkomma var för sig. 

 
Tidsbegränsning om max 3 år 
Medel från Boråsregionen kan endast ges till projekt i max tre år. 
Utgångspunkten är att projekt är en tidsbestämd satsning för att åstadkomma 
ett i förväg bestämt mål. Projekt har därmed specifika krav när det gäller tid, 
kostnad och måluppfyllelse. 

 
 
 



 

 
 
Tydlig finansiell långsiktighet 
Projekten ska från start ha en tydlig finansiell långsiktig plan för hur projektet 
(om så planeras) ska finansieras efter projekttidens slut. Det handlar om att 
projektet redan vid ansökningstillfället har en plan och tydligt anger hur 
satsningen ska bedrivas efter projekttiden, vilken dess huvudman ska vara 
samt hur finansieringen ska se ut. Syftet är att säkra projektets fortlevnad samt 
minska inlåsningsmekanismer och beroendet av kommunalförbundets stöd. 
Om däremot projektet är en engångsföreteelse och det unika ligger i projektets 
slutliga resultat eller metod som framarbetats kan givetvis inga krav ställas på 
tydlig finansiell långsiktighet. Det ska finnas en plan för hur resultatet ska 
tillvaratas och spridas. 
 

Nyttjande av tillväxtmedel 
Som regel ges tillväxtmedel till projektledning och arbetsinsatser och inte till 
större investeringskostnader. 

 
Fördelning av tillväxtmedlen 
Grundtanken är att tillväxtmedlen ska satsas i projekt som stimulerar regional 
hållbar tillväxt och utveckling enligt de insatsområden som prioriteras för 
Sjuhärad. Det innebär att samtliga medel ska avsättas till projekt, utom tre 
procent som avsätts till förstudier. 
 

Projekt  
Projekt är en bestämd avgränsad verksamhet med specifikt mål, under en 
begränsad tidsperiod och med förutbestämda resurser. Projektet ska vara väl 
avgränsad ordinarie verksamhet. Målsättning är max tjugo projekt/år. 

REDOVISNING OCH REKVIRERING 

Lägesrapport och delrekvirering 
Minst en gång i halvåret ska du som driver ett projekt ansöka om utbetalning av 
medel. Ansökan ska lämnas in minst två månader efter aktuell 
rekvisitionsperiod. Vid varje ansökan ska du också skicka med en lägesrapport 
som beskriver vad som har genomförts inom ramen för projektet. Utbetalning 
kan även ske kvartalsvis. 

Blankett för rekvisition, läges- och slutrapport finns nedan. I samtliga blanketter 
står det angivet vilka frågor som ska besvaras. Budget ska alltid fyllas i och 
bokföringsunderlag bifogas. 

 
Bifoga alltid bokföringsunderlag som styrker upparbetade kostnader i 
form av resultatrapport och huvudbok samt ev rapporter eller liknande 
som framarbetats i projektet. Resultatrapporten ska spegla rekvisitionen. 

 



 

Informera alltid vid avvikelser, då projekt som inte följer beviljad ansökan kan 
bli återbetalningsskyldiga. Projektet/förstudien ska särredovisas separat i 
huvudmannens bokföring. Medel betalas ut mot tagna kostnader. 
 

Slutrapport och slutrekvirering 
I samband med ansökan om slututbetalning av medel ska en slutrapport 
skickas in. Slutrapporten och ansökan om utbetalning ska finnas hos oss 
senast två månader efter projektets slut. Blanketten är densamma som vid 
lägesrapportering och samtliga frågor ska besvaras, budget fyllas i och 
bokföringsunderlag bifogas. 

Bifoga alltid bokföringsunderlag som styrker upparbetade kostnader i 
form av resultatrapport och huvudbok samt ev rapporter eller liknande 
som framarbetats i projektet. Resultatrapporten ska spegla rekvisitionen. 

 
Skickas till 
Rekvisition och läges-/slutrapport skickas per post samt epost till: 
Brev: Dokument skickas till Boråsregionen, Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås 
E-post: Dokument skickas i word- eller rtf-format till info@borasregionen.se 
märkt ”Rekvisition + projektnamn” i rubrikhuvudet. 
 
För mer information vänligen läs anvisningar för utbetalning av tillväxtmedel på 
hemsidan www.borasregionen.se 
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