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Riktlinjer för stöd till regionala
utvecklingsprojekt med miljöinriktning
Förtydligande instruktioner till sökande finns i ansökningsblanketterna.

Sammanfattning
Detta dokument beskriver hur och varför miljönämnden väljer att ge ekonomiskt
stöd till utvecklingsprojekt. Det finns fyra handlingsprogram och en övergripande
tillväxt- och utvecklingsstrategi – Västra Götaland 2020 – som bestämmer vilka
insatser som ska få stöd av miljönämnden. Det går även i vissa fall att ge stöd till
projekt som ligger utanför handlingsprogrammen, om de uppfyller övriga krav i
dessa riktlinjer. Miljösekretariatet handlägger alla projektansökningar inför beslut
av miljönämnden. I detta dokument kan du läsa mer om hur finansieringen går till,
om uppföljning och utvärdering, kommunikation kring projektstöd och mer
detaljer om handläggningsprocessen.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Västra Götalandsregionen har det politiska ansvaret för utvecklingsfrågorna i
regionen. Vision Västra Götaland utgör grunden för utvecklingsarbetet. Västra
Götalandsregionen ska vara en tydlig och viktig regional aktör när det gäller
miljöutveckling och som egen verksamhetsutövare bidra till utvecklingen och
föregå med gott exempel i det egna miljöarbetet. Tillväxt- och
utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020 med handlingsprogram beskriver
utmaningarna och de prioriterade insatsområdena.
Miljönämnden är en av fyra nämnder för regional utveckling inom den samlande
benämningen Tillväxt och utveckling. Miljönämnden ska i ett projekt- och
processinriktat arbetssätt tillsammans med Västra Götalandsregionens egna
verksamheter, kommuner, näringsliv, forskning och andra samarbetspartner
särskilt verka för en miljömässigt hållbar utveckling.
Prioriteringar och avgränsningar
Projekt som miljönämnden initierar, stödjer och driver ska koncentreras till
handlingsprogrammen för
•
•
•
•

hållbar energi
livsmedel och gröna näringar
hållbara transporter
samt handlingsplan för resurseffektiva och giftfria produkter/tjänster
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I ansökan ska det framgå hur projektet anknyter till dessa handlingsprogram och till
tillväxt- och utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020, som finns tillgängliga via
www.vgregion.se/miljo.
Ansökningar om stöd till projekt som ligger utanför handlingsprogrammen kan
också beviljas medel om de uppfyller övriga krav i dessa riktlinjer och bidrar till
en miljödriven utveckling.
Miljönämnden prioriterar insatser
•

som är av regiongemensamt intresse, det vill säga antingen ett projekt som
bedrivs i hela eller stora delar av Västra Götaland, eller genomförs
delregionalt men bedöms vara av intresse för andra delar av regionen

•

som är nyskapande och som syftar till att bygga upp strukturer som kan
leva vidare av egen kraft

•

som främjar samverkan mellan flera och nya aktörer inom olika sektorer

•

där miljösekretariatet tidigt i planeringen kunnat vara med och ge
synpunkter på projektförslaget

•

Som innehåller en beskrivning av hur olika rättighetsområden beaktas.
Västra Götalandsregionens alla verksamheter, inklusive projekt som stöds
av miljönämnden, ska utgå från de sju diskrimineringsgrunderna; kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Projekt som riktar sig till en specifik intressentgrupp får endast stöd om
representanter från denna intressentgrupp deltar aktivt i projektet. Projekt som
berör en speciell kommun eller grupp av kommuner får endast stöd om berörd
kommun/kommuner är aktivt engagerade. Dessa projekt kan i vissa fall drivas av
de delregionala genomförandeplanerna.
Projekt som inte får stöd

Miljönämnden ger inte heller bidrag till
•

projekt som ändå skulle ha genomförts inom ordinarie ansvarsområde

•

projekt som enbart har en ”uppstädande” effekt, som exempelvis sanering
av förorenad mark eller restaurering av naturområden

•

lagstadgade åtgärder

•

investeringar i lokaler, utrustning eller liknande

•

produktion av böcker eller filmer etc.

Finansiering

Västra Götalandsregionen finansierar högst halva kostnaden för projektet.
Miljönämnden prioriterar projekt med flera finansiärer. För nedlagt arbete ges
endast projektstöd till den verkliga lönekostnaden, inklusive sociala avgifter och
semesterersättning. Eventuell overheadkostnad ska specificeras separat. Egen tid
kan räknas som medfinansiering i ett projekt om arbetsinsatsen kan betraktas som
en merkostnad.
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Uppföljning och utvärdering

Under genomförandet av ett projekt kommer ofta viktiga erfarenheter fram vad
gäller metoder, arbetssätt och innehåll. För att kunna följa projektet och dra nytta
av dessa erfarenheter är det viktigt att projektägaren redan i ansökan anger hur
insatsen ska följas upp och utvärderas.
Kommunikation och marknadsföring

Det är viktigt att kunskapen från genomförda projekt sprids, både under projektets
gång och när det avslutats. Information om projektet och de uppnådda resultaten
ska därför aktivt spridas av projektägaren till lämpliga målgrupper. Vid
marknadsföring och all övrig information om projektet ska det framgå tydligt att
Västra Götalandsregionen är en finansiär.
Förenklad ansökan om stöd till seminarium och konferenser

Ett bidrag om högst 50 000 kronor kan utgå för engångsinsatser i form av
seminarium, konferens eller liknande som bidrar till en hållbar utveckling. I övrigt
gäller dessa riktlinjer. Det finns en förenklas ansökningsblankett för detta.
Handläggning och beslut

Det går att söka projektmedel under hela året. Projekt som söker större summor
ska beslutas av miljönämnden, därför kan det ta längre tid att lämna besked om
dem. Ansökan ska ske på någon av miljösekretariatets blanketter, som finns
tillgängliga via www.vgregion.se/miljoprojekt.
Samtliga bidragsansökningar till de fyra nämnderna inom Tillväxt och utveckling
behandlas i en gemensam projektgrupp för ökad samordning, men alla
ansökningar om projektstöd från miljönämnden bereds inom miljösekretariatet.
I normalfallet ska projektstödet rekvireras i efterskott, i samband med rapportering
av projektet. Särskild blankett från miljösekretariatet ska användas.
Projekt ska starta inom sex månader från den tidpunkt som angivits i beslutet.
Miljönämnden kan stoppa utbetalning och kräva återbetalning från projekt som
inte genomförs eller inte rapporteras enligt beskrivning och tidsplan i ansökan,
eller om projektet genomförs i strid mot villkor i beslutet om projektstöd.

Miljösekretariatet
Peter Holmberg
Förvaltningschef
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