2022-02-09

Kriterier för tilldelning av förstudiemedel 2022
Utifrån Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 har Boråsregionen tagit fram
Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030. Den delregionala strategin har tagits fram i förankring
med medlemskommunerna och styr prioriteringar inom det regionala utvecklingsarbetet, inklusive
fördelning av delregionala utvecklingsmedel. I utvecklingsstrategin har fem fokusområden lyfts fram
som särskilt angelägna att fokusera utvecklingsarbetet kring under programperioden:
•
•
•
•
•

En innovativ och konkurrenskraftig delregion
Strategisk kompetensförsörjning
En socialt hållbar delregion
En cirkulär och hållbar framtid
Hållbar samhällsplanering

Västra Götalandsregionen och kommunerna i Sjuhärad medfinansierar årligen delregionala
satsningar som stödjer utvecklingen inom de prioriterade målfrågorna i den regionala och
delregionala utvecklingsstrategin. En ny överenskommelse om fördelning av utvecklingsmedel mot
målen i den regionala och delregionala utvecklingsstrategin har antagits för perioden 2021 - 2024.
Delregionala utvecklingsmedel finns för att ge stöd till nytänkande och konkreta projekt som främjar
en hållbar regional utveckling och bidrar till att lösa aktuella samhällsutmaningar i Västra Götaland.
Utvecklingsmedlen ska genom att stötta projekt bidra till en hållbar utveckling och tillväxt i vår region
inom områdena tillväxt, miljö och kultur. Det avsätts årligen 0,5 miljoner till förstudiemedel.
Beslut om tilldelning tas av ordförande i beredningen för hållbar utveckling (BH7).
Process
Ansökningar om bidrag till förstudier kan göras per sista mars 2022. Kansliet handlägger
ansökningarna och beslut om tilldelning fattas av ordförande i den politiska beredningen BH7
Beredning för hållbar regional utveckling.
Kriterier
Direktionens beslutade kriterier1 för utvecklingsmedlens användning har varit styrande i kansliets
förberedning av ansökningar. I dess styrdokument står det att en förstudie är en preliminär studie i
första skede av ett eventuellt projekt. Förstudier ska därför ha inriktningen så att resultatet kan ses
som projektförslag och bör svara på:
•
•
•

Genomförbarhet ur ett intressent- och nyttoperspektiv
Om det finns erforderliga resurser och intresserade parter för ett eventuellt projekt
Om ovan kriterier är positiva, hur skall projektet genomföras

Generella kriterier för förstudiemedlens användning:
•
•
•
•

1

Målstyrning (projekt ska ligga i linje med Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030)
Sjuhäradsperspektiv
Tidsbegränsning om max ett år
Max 100 000 sek kan sökas

antogs av Direktionen den 5 juni 2014
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