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Allmänna villkor för delregionala utvecklingsmedel
Utlysning av delregionala utvecklingsmedel inför 2022 riktar sig enbart till pågående projekt
inom områdena; tillväxt, miljö och kultur.
Generella kriterier för tilldelning av utvecklingsmedel
De generella kriterierna ska vara styrande vid utlysning och fungera som urvalskriterier vid
beredning av inkomna projektansökningar.
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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 prioriterade
målfrågor i den regionala- och delregionala utvecklingsstrategin. För kulturprojekt är
den delregionala kulturplanen vägledande.
Delregionalt perspektiv
Medlen ska användas till insatser som ger ett tydligt och långsiktigt
Sjuhäradsperspektiv och den gemensamma nyttan i Sjuhärad ska vara vägledande.
Samverkan med minst två kommuner
För att beviljas medel ställs krav på aktiv samverkan med minst två
kommuner/kommunala bolag i Sjuhärad som samverkanspartners. 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 ska finnas en plan för hur
resultatet ska tillvaratas och spridas.
Nyttjande av utvecklingsmedel
Som regel ges tillväxtmedel till projektledning och arbetsinsatser och inte till större
investeringskostnader.
Fördelning av utvecklingsmedlen
Grundtanken är att utvecklingsmedlen ska satsas i projekt som stimulerar regional
hållbar tillväxt och utveckling enligt de insatsområden som prioriteras för Sjuhärad.
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.

