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Bakgrund
Dessa riktlinjer har antagits av miljönämnden och anger vilka förutsättningar och
avgränsningar som gäller för beslut om stöd till regionala utvecklingsprojekt på miljö- och
klimatområdet.
Miljönämnden är Västra Götalandsregionens ledande politiska organ inom miljöområdet.
Nämnden är systemägare och har ett strategiskt och samordnande ansvar för Västra
Götalandsregionens interna miljöarbete samt ett ansvar för den långsiktiga strategiska
miljöutvecklingen i Västra Götaland utifrån det regionala utvecklingsuppdraget. Nämnden
ska verka i enlighet med de mål och den inriktning som regionfullmäktige och
regionstyrelsen anger.
Miljönämnden är en av fyra nämnder för regional utveckling tillsammans med
regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden och kollektivtrafiknämnden. Miljönämnden
ska i ett projekt- och processinriktat arbetssätt tillsammans med Västra Götalandsregionens
egna verksamheter, kommuner, näringsliv, forskning, civila samhället och andra
samarbetspartner särskilt verka för en miljömässigt hållbar utveckling.

Prioriteringar och avgränsningar
Västra Götalandsregionens stöd till regionala utvecklingsprojekt och verksamheter styrs av
regionfullmäktiges budget, Vision Västra Götaland samt de prioriterade insatsområden
som pekas ut i Västra Götaland 2020 – Strategi för tillväxt och utveckling i Västra
Götaland 2014-2020 (VG2020). Beviljade stöd ska även bidra till målen i Klimat2030 om
ett fossiloberoende Västra Götaland 2030.
Som offentlig aktör har Västra Götalandsregionen ett ansvar för att förverkliga de
mänskliga rättigheterna. Miljönämnden prioriterar sådana projekt som innefattar åtgärder
inom olika rättighetsområden som jämställdhet, tillgänglighet och integration.
Projekt som miljönämnden initierar, stödjer och driver finansieras huvudsakligen inom
ramen för de av Västra Götalandsregionens program för hållbar utveckling som
miljönämnden antagit. Det är:






Västra Götalandsregionens program för hållbar energi och bioinnovation
2017-2020
Västra Götalandsregionens program för livsmedel och gröna näringar
2017-2020
Västra Götalandsregionens program för hållbara transporter 2017-2020
Västra Götalandsregionens program för cirkulärt mode och hållbara
miljöer 2017-2020
Handlingsprogram för hållbara maritima näringar 2016-2019

Ansökningar om stöd till projekt som ligger utanför programmen kan också beviljas medel
om de uppfyller övriga kriterier i dessa riktlinjer och bidrar till en miljödriven utveckling.
Miljönämnden prioriterar insatser
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som är av regiongemensamt intresse, det vill säga antingen ett projekt som
bedrivs i hela eller stora delar av Västra Götaland, eller som 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 Västra Götalandsregionen tidigt i planeringen kunnat vara med och ge
synpunkter på projektförslaget och på hur Västra Götalandsregionen ska
vara formellt engagerad i projektet.
som innehåller åtgärder inom olika rättighetsområden som jämställdhet,
tillgänglighet och integration.

Projekt som riktar sig till en specifik intressentgrupp får bara stöd om representanter från
denna intressentgrupp deltar aktivt i projektet. Projekt som berör en speciell kommun eller
grupp av kommuner får bara stöd om berörd kommun/kommuner är aktivt engagerade.
Inkomna ansökningar bedöms utifrån miljönämndens riktlinjer och följande
bedömningskriterier:
Relevans – Bidrar projektet till VG2020, Klimat2030 och programmets syfte och mål?
Hur kompletterar det andra projekt och satsningar inom området?
Potential – Bidrar projektet till att nya och innovativa lösningar utvecklas och testas?
Bidrar projektet till att lösningarna sprids efter och utanför projektets ram?
Genomförbarhet – Projektets planering av aktiviteter och budget i relation till uppsatta
mål.
Aktörskonstellation – Projektets förankring hos relevanta aktörer. Har deltagarna
kapacitet att skapa betydande förändring? Är fördelning av roller och medfinansiering
rimlig?
Miljönämnden ger inte stöd 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.

Finansiering
Miljönämnden prioriterar projekt med flera finansiärer och där miljönämndens andel av
den totala finansieringen är låg. Västra Götalandsregionens huvudinriktning är att
medfinansiera projekt med högst 50 procent av den totala projektkostnaden. Denna
huvudinriktning kan frångås på grund av förutsättningar i särskilda programsatsningar eller
om det finns andra starka skäl.
Utbetalning sker med ett belopp som motsvaras av Västra Götalandsregionens beslutade
finansieringsandel av de godkända kostnaderna i projektets redovisning.
Finansieringsandelen beräknas på offentlig och privat kontant finansiering samt offentlig
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finansiering i annat än pengar, så kallad offentlig direktfinansiering eller in kind. Privat
bidrag i annat än pengar, till exempel obetalt/ideellt arbete, ingår inte i
beräkningsunderlaget för finansieringsandel. Detta kan medföra att finansieringsandel
enligt projektbeslutet inte alltid överensstämmer med finansieringsandel enligt
utbetalningsbeslutet.

Uppföljning och utvärdering
Under genomförandet av 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 kunskapsspridning
Det är väsentligt att kunskapen om och erfarenheter 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. Projektägare
som fått stöd av Västra Götalandsregionen ska i sin externa kommunikation informera om
att insatserna är delfinansierade av Västra Götalandsregionen.

Handläggning och beslut
Ansökningar tas emot löpande. Dialog ska ske med ansvarig handläggare innan ansökan
skickas in. Inkomna ansökningar bedöms utifrån miljönämndens riktlinjer. Ansökningar
om mindre belopp kan beslutas av miljöchefen med stöd av delegering.
Projekt ska starta inom sex månader från den tidpunkt som angivits i beslutet. Det är
innehållet i beslutsprotokollet med tillhörande tjänsteutlåtande som anger projektets
förutsättningar och villkor, framför det som anges i ansökan.
Miljönämnden kan stoppa utbetalning och kräva återbetalning från projekt om:





projektarbetet inte bedrivs enligt den överenskomna projektplanen,
förutsättningar för projektets finansiering ändrats,
stödet beviljats på grund av oriktig eller ofullständig uppgift av
stödmottagaren,
stödmottagaren inte fullgör skyldigheterna i villkoren i beslutet om
projektstöd.

