Näringspolitik och
internationell samverkan
Näringspolitik
Utvecklingsmedel för EU-projekt
Deltagande i EU- och andra internationella projekt ska beredas i samråd med EU-projektkontoret vid
avdelningen för regional utveckling i landstingsdirektörens stab. Beslut om deltagande fattas av
divisionschef i de fall landstingets egen medfinansiering ryms inom ramen för divisionen. Inom
landstingsdirektörens stab fattas beslut av landstingsdirektören. I annat fall ska projektansökan
underställas landstingsstyrelsen för beslut. Projektansökan undertecknas av firmatecknare.
Bolag och stiftelser ska, när de söker medel till EU-projekt, informera EU-projektkontoret vid
avdelningen för regional utveckling om detta genom kopia på ansökan eller på annat lämpligt sätt.

Regionala utvecklingsmedel
Landstingets regionala utvecklingsmedel ska användas för ändamål som har stöd i den strategiska
planen.
 Merparten av medlen ska riktas till projekt vars resultat bidrar till att målen i den regionala
utvecklingsstrategin uppnås. Projektens resultat ska även bidra till att möta länets utmaningar och
främja strategins prioriterade områden.
 Minst 20 procent av medlen bör användas till projekt som är riktade till eller drivs av unga
människor (<25 år).
 Medlen är avsedda för projekt, det vill säga åtgärder som har en början och ett slut. De ska inte
användas för att finansiera drift, annan löpande verksamhet eller ett enskilt företags direkta
utveckling av egna produkter (varor/tjänster), uppfinningar, innovationer etcetera.
 Medlen ska främst användas till projekt som är förutsättningsskapande och som fokuserar på
strategiska insatser, strukturförändringar och hållbarhet.
 Fleråriga projekt ska belasta respektive års budget. Vissa beslut är villkorade och i de fall projekten
inte kommer till stånd ska reserverade medel återföras.
Landstingets utvecklingsarbete vilar på allas lika värde, oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, social
eller kulturell bakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Arbetet med jämställdhet,
integration och mångfald ska genomgående betraktas i beslut, genomförande och uppföljning.
Projekt ska delrapporteras senast efter halva projekttiden. Vid projektets slut ska projektet
slutredovisas och resultatet ska göras känt för en större grupp. Projektredovisning och formalia ska i
övrigt följa uppsatta rutiner för regionala utvecklingsmedel.
Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.

