Ändringsbeslut
om projektverksamhet inom den regionala
tillväxtpolitiken. SFS 2003:596
Datum
2022-06-02

Ärendeid
00208404

Diarienummer
REGAC-2018-000090

Projekt
Välkommen till bygden

(16769614-4976, 4531-3509)
Gold of Lappland Ekonomisk Förening
(info@goldoflapland.com;
karin.fallman@goldoflapland.com)

Ändringsbeslut
Ni beviljas 746 518 kr, dock högst 25 % av totala kostnader för projektet Välkommen till bygden för
projektperioden 2019-01-01 -- 2022-09-30.

Motivering
Region Västerbotten gör bedömningen att det är rimligt och motiverat att minska totalbudget samt ändra
slutdatum från 2022-04-30 till 2022-09-30 för att kunna avsluta genomförbara delar av projektet
påverkade av tidigare restriktioner till följd av Covid-19.
Villkor
Allmänna villkor för stöd till projekt enligt ordinarie beslut gäller fortfarande. Observera dessutom att om
något eller några av nedanstående villkor inte följs kan Region Västerbotten upphäva beslutet om
projektbidrag:
•

Projektet ska följa lagen om offentlig upphandling (LOU). Om projektägaren inte lyder under LOU
ska köp av tjänster och investeringar ske enligt affärsmässiga villkor.

•

Projektägaren ska skriftligen meddela Region Västerbotten om förändringar i projektet sker.

•

Vid marknadsföring och extern information ska det framgå att projektet delfinansieras av Region
Västerbotten.

•

Projektet ska vara avslutat senast 2022-09-30.

•

Projektbidrag ska delrekvireras senast vid nedan angivna datum:

Period Datum för ansökan om utbetalning
1-8
9
•

Inkommen
2022-09-30

Projektbidraget ska slutrekvireras senast 2022-09-30.

Aktiviteter/genomförande

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Livsmedel och måltider
Laddstationer och transporter
Varma bäddar i bygden
Lokalt värdskap

2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01

2022-08-31
2022-08-31
2022-08-31
2022-08-31

Indikatorer
Förväntat Utfall
resultat

Indikator
Antal deltagande företag och organisationer som introducerar nya produkter eller
tjänster

14.0

Antal företag som får stöd för att introducera för företaget nya produkter

7.0

Antal nya digitala tjänster

1.0

Antal produkter, tjänster eller metoder som utvecklas i projekten

3.0

Antal transportlösningar

1.0

Indikatorer (kvinnor/män)
Indikator
Produktiv investering:
Sysselsättningsökning i företag som får
stöd

Förv res - Förv res - Förv res Utfall - Utfall - Utfall
Kvinnor
Män
- Total
Kvinnor Män
Total
3.5

3.5

7.0

0

Kostnader (kr)
1 Personal

Totalt
1 666 374

2 Extern tjänst

994 740

3 Resor och logi
5 Indirekta kostnader

75 000
249 956

Summa totala kostnader
Finansiering
Projektmedel Region Västerbotten

2 986 070
746 518

Tillväxtverket, Landsbygdsprogrammet 2014-2020

2 239 552

Summa kontantfinansiering
Summa total finansiering

2 986 070
2 986 070

Utbetalning av projektmedel
Projektbidraget betalas ut i efterhand efter redovisning till Region Västerbotten av kostnaderna för
projektet. Storleken på en utbetalning bestäms av projektets totala och faktiska kostnader för perioden
samt av de procentsatser som är fastställda i detta beslut.

Överklagan
Enligt 14 § förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken
kan beslutet inte överklagas.

Beslutets giltighet
Denna handling har beslutats och godkänts av Katarina Molin efter föredragning av Anna-Karin Lönnebo i
Region Västerbottens ärendehanteringssystem och saknar därför namnunderskrift. Handlingen
distribueras enbart via e-post.
Vid frågor, kontakta Anna-Karin Lönnebo, tel. 070-217 57 32
Kopia till: anna-karin.lonnebo@regionvasterbotten.se

