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Har ni idéer som kan utveckla den regionala tillväxten? 

Sök projektmedel hos Länsstyrelsen Östergötland 

Sök projektmedel hos Länsstyrelsen Östergötland 

Länsstyrelsen kan bevilja ekonomiskt stöd i form av bidrag för genomförande av lokala eller 

regionala utvecklingsprojekt. Projektet ska ligga utanför den ordinarie verksamheten och vara 

väl avgränsat i tid. Projekt som fokuserar på snabba åtgärder, konkreta insatser eller framtida 

lösningar prioriteras extra.  

Projektet ska vara väl i linje med såväl nationella strategin för hållbar tillväxt och 

attraktionskraft 2015-2020 som det regionala utvecklingsprogrammets (RUP:s) utpekade 

strategier. I synnerhet strategin ”arbeta för utveckling av Östergötlands alla delar”, däribland 

skärgårdsdelarna och andra glest befolkade delar.  

Ett annat krav är att projektet ska bidra till uppfyllandet av mål och visioner i någon av de 

strategier som återfinns i bilaga 1 ”strategier”.  

Exempel på projektämnen som projektet kan handla om är: 

• Innovation, företagande och miljödriven näringslivsutveckling för att stärka 

näringslivets konkurrenskraft. 

• Byggande av ett attraktivt östgötskt samhälle via boende, service, social ekonomi, 

infrastruktur eller informationsteknik.  

• Internationella samarbeten, med främst fokus kring Östersjön, för att möta 

samhällsutmaningar och stärka näringslivets konkurrenskraft.  

• Destinations-, besöksmålsutveckling samt skärgårdsutveckling som främjar ett 

uthålligt samhälle genom natur-, kultur-, friluftsliv- och/eller näringslivsutveckling. 

https://www.regeringen.se/contentassets/98919a0ca0f1427491a3eef22a7d177c/en-nationell-strategi-for-hallbar-regional-tillvaxt-och-attraktionskraft-20152020.pdf
https://www.regeringen.se/contentassets/98919a0ca0f1427491a3eef22a7d177c/en-nationell-strategi-for-hallbar-regional-tillvaxt-och-attraktionskraft-20152020.pdf
https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samhällsbyggnad/RUP%202030_webprint.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2780e61716999f26bcf8bc9/1553859137136/Bilaga%201%20till%20projektutlysning%20Strategier.pdf
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• Tillvaratagande av potentialen i den invandring som kommer regionen till del 

och/eller verksamheter som bidrar till kompetensförsörjning för näringsliv och 

offentlig sektor. 

 

Hur ansöker ni? 

Ni ansöker via en idéskiss som ska skickas in till Länsstyrelsen senast 6 maj 2019. Mallen för 

detta får ni efter att skickat ett mail till 

ekonomi.naringsliv.tillvaxt.ostergotland@lansstyrelsen.se  

Hur mycket går det att ansöka om? 

Ni kan ansöka om bidrag upp till 200 000 kr. En förutsättning är att ni kan medfinansiera med 

lika mycket (50 % medfinansiering). Totalt kommer Länsstyrelsen ha medel år 2019 på ca 1 

miljon kronor att fördela till inkomna ansökningar. 

Vad kan ni ansöka om? 

Ej kostnader eller driftsbidrag för ordinarie verksamhet. Det är inte möjligt att ansöka om 

direkta företagsstöd eller olika former av investeringsstöd. Det som går att ansöka om är 

projektbidrag, det vill säga kostnader för att genomföra en avgränsad verksamhet under viss 

projekttid. Idén måste också rymmas inom Länsstyrelsens prioritetsområden och främja 

regional tillväxt i Östergötland. 

Vem kan ansöka? 

Bidrag kan utgå till föreningar, organisationer, offentliga verksamheter med fler. Enskilda 

företag eller privatpersoner kan inte erhålla bidrag. 

Beslutsprocessen 

De idéer om projekt som bedöms intressanta kommer ombes skicka in en fullständig ansökan. 

Miljö-, jämställdhets- och integrationsperspektiv kommer förutom prioriterade områdena i 

punkterna ovan vara en del vid bedömningen av ansökningarna. 

Beslut om vilka idéer som går vidare tas den 10 maj. Dessa idéer ska sedan senast 31 maj 2019 

kommit in med en fullständig projektplan. Se därför till att lämna kontaktuppgifter på 

personer som kan nås i maj. Beslut om projektmedel planeras tas i början av juni. 

Kontakt 

Vid frågor kontakta oss via ekonomi.naringsliv.tillvaxt.ostergotland@lansstyrelsen.se. Har du 

behov av en personlig direktkontakt vänder du dig till Ranko Simic 

ranko.simic@lansstyrelsen.se eller 010-223 52 97. 

 

För ett livskraftigt Östergötland. 
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