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Ändring av beslut om stöd
Stödmottagare:
Org. nr:
Projektnamn:
Ärendeid:
Diarienummer:

Route Gastronomique
440211-8501
Förstudie biosfärområdet med mat och naturupplevelser i fokus
20341124
REGAC - 343 - 2021

Beslut
Region Västerbotten beslutar att ändra tidigare beslut om stöd till ovan angivet projekt.
Beslutet avser följande ändringar: förlängning av projekttid.
I övrigt gäller tidigare beslut från den 2021-11-10.

Bakgrund
Ni har den 2022-05-09 kommit in med en begäran om ändring av projekttid då pandemin
försenat förstudiens uppstart.
Beslutet har fattats med stöd av förordningen (2003:596) om bidrag för
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.

Motivering till beslut
Region Västerbotten beviljar ändring av beslutet av följande skäl:
Projektägaren ansöker om förlängning av förstudien på grund av pandemin då de under
förstudiens första tid inte kunde få till stånd och planera så mycket före den första mars.
Projektet förlängs därför till sista september.

Projektperiod
2022-01-01 - 2022-09-30

Reviderad Tid- och aktivitetsplan
Aktivitet

Beskrivning

Planering av förstudien
inkl möten med
styrgruppen och med
närmast berörda
samarbetspartners.
Insamling av material och
viktiga
underlag.Arbertsmöten
med samarbertspartners

Planläggning och insamling av
material. Möten med såväl
referensgruppen som styrgruppen
om uppläggningen av arbetet

Region Västerbotten
Västra Norrlandsgatan 13, 901 09 Umeå

Genomgång av statistik, dokument
och intervjuer som berör
Biosfärområdet-

Tel: + 46 (0)90-16 57 00
Fax: +46 (0)90-77 05 91

Startdatum Slutdatum
2022-01-01 2022-09-30

Kostnad

2022-02-01 2022-09-30

70 000

50 000

regionalutveckling@regionvasterbotten.se

Datum
2022-05-09

Aktivitet

ÄrendeID
Nyps 20341124

Beskrivning

Utarbetande av
diskussionsunderlag

Sammanställning av uppgifter och
intervjuer i form av ett
diskussionsunderlag.
"Ortsvisa"sammankomster Besök runt om i området och
med woirkshops med
mindre träffar,och wokshops
expetrer
Utarbetande av strategier
Framtagande av
med några experter
diskussionsunderlag-arbetsmöten
ortsvis
Sammanställning av
Utarbetande av ett sluligt underlag
slutförslag och
med ett antal experter
redigeringar
Presentation av en
Ev kompetteringar av rapport och
slutrapport för
möten med samarbetspartners
medfinansiärerna
Tryckning av slutrapport.

Sida:
2 (2)

Startdatum Slutdatum
2022-03-01 2022-09-30

Kostnad

2022-04-04 2022-09-30

60 000

2022-04-26 2022-09-30

50 000

2022-05-12 2022-09-30

50 000

2022-06-01 2022-09-30

50 000

50 000

Rapportering och begäran om utbetalning
Lägesrapportering 2022-06-01 för perioden 20220101-20220430
Slutrapportering 2022-11-30 för perioden 20220501-20220930

Beslut i detta ärende har fattats av Katarina Molin efter föredragning av Irina Bergsten.
Vid frågor kontakta:
Irina Bergsten
Telefon: 070-570 57 92
E-post: irina.bergsten@regionvasterbotten.se
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