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Tillväxtverket 
Box 4044 
102 61 Stockholm 

Götgatan 74 
Tel: 08 - 681 91 00 
Fax: 08 - 19 68 26 

tillvaxtverket@tillvaxtverket.se 
www.tillvaxtverket.se 

 

Ansökan om projektmedel 
 

Aktuella postadresser till Tillväxtverket finns längst ned på 
denna sida. 

Ansökan skickas även in elektroniskt till:  

projektmedel@tillvaxtverket.se. Ange i e-postmeddelandets 
ärenderad vilket program som ansökan avser.  

 

När Tillväxtverkets webbansökan finns tillgänglig på 
Tillväxtverkets hemsida, skall ansökan göras på webben. Det 
kommer att framgå på Tillväxtverkets hemsida när det är 
möjligt att söka på webben. 

Tillväxtverkets stämpel 

 

  
Typ av projekt (ange det program som ansökan avser)  Reviderad ansökan 

Förstudie för samarbete i Östersjöregionen Nej 

 

1. Uppgifter om sökanden 

Namn Organisationsnr/Personnr 

Sustainable Business Mälardalen 802434-4858 

Arbetsställets namn  CFAR-nummer 
1)

  

      45234796 
Juridisk form  Telefonnummer 

ideell förening 021-414810 
Adress  Postnummer  Postadress  

TREFASGATAN 3  72130 Västerås 
Organisationens e-postadress  Webbadress  

info@susbiz.se www.susbiz.se 
Firmatecknare  Kontakt hos sökanden  

Svante Sundquist Svante Sundquist 
1)

 CFAR-nummer = Arbetsställets identitet enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) företagsregister. SCB kan informera om 

arbetsställenumret, tel 019-17 62 40. 

 

2. Allmänna uppgifter 

Projektets namn 

Förstudie för Behovsmotiverade, Innovationsfrämjande och KlimatEffektiva projekt med 

Östersjösamarbeten för Nya ERUF Östra Mellansverige (BIKE) 

Datum för projektstart Datum för projektslut Sökt belopp 

20140115 20141031     318 000 

Regionalt tillväxtprogram Om Ja, ange RTP-program 

Välj ett alternativ       
Län som omfattas av projektets verksamhet 

Uppsala, Västmanlands och Sörmlands län 

Kommuner som omfattas av projektets verksamhet 

Samtliga kommuner i dessa län 

Stödet utbetalas till sökanden via  Nummer 

Bankgiro 5346-2040 

OBS! Om stödmottagaren är registrerad i Sverige ska alltid plus- eller bankgiro väljas ovan. Vid utbetalning via 
Bankkonto eller BIC-IBAN måste ett intyg på kontots ägare bifogas. 

Är sökanden momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? 

Ja 
Omfattas sökanden av lagen om offentlig upphandling (LoU)? 

Nej 
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3. Kontaktpersoner 

Projektledare Telefonnummer  Mobiltelefonnummer  

Svante Sundquist 0769-461875 0769-461875 
E-postadress 

svante.sundquist@susbiz.se 

 Jag godkänner härmed, i det fall som detta projekt blir beviljat medel, att Tillväxtverket får publicera mitt namn 
och mina kontaktuppgifter på Tillväxtverkets webbplats i syfte att sprida information om projektet. 

Ort och datum Underskrift av projektledaren 

Eskilstuna, 29 november 2013  

 

Ekonomi Telefonnummer  Mobiltelefonnummer  

Tea Eskola 0701-658028 0701-658028 
E-postadress 

tea.eskola@bdo.se 

 

Revisionsbyrå Telefonnummer  Mobiltelefonnummer  

BDO Västerås AB 021-158027       
Kontaktperson  Typ 

Mats Westling Auktoriserad revisor 
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4. Projektbeskrivning - Del 1/3 

4.1 Sammanfattande projektbeskrivning (högst 4000 tecken)  

Genom en konstellation av privata och publika aktörer ger denna förstudie en grund för projekt inom 

ERUF Östra Mellansverige som är behovsinriktade, klimateffektiva och innovationsfrämjande och som 

innehåller samarbeten med parter runt Östersjön. Projekt som utvecklas genom förstudien kommer att 

nyttja nätverk, kontakter och resultat från tidigare genomförda gränsöverskridande och interregionala 

projekt i Östersjöregionen.  

 

Projektet är en förstudie och har som syfte att analysera och förbereda samarbetsmöjligheter i 

Östersjöregionen som del i regionala strukturfondsprojekt med inriktning mot ERUF Mål 2 Östra 

Mellansverige. Målet är att ta fram 5 projektförslag för genomförande inom ramen för ERUF Östra 

Mellansverige inom fem tematiska områden: (1) Klimateffektiv teknik, (2) Hållbara transporter, (3) 

Vatten, (4) Avfallshantering och markfrågor och (5) Hållbar IT. Ett ytterligare mål är att öka intresset i 

målgruppen för projektet för att driva projekt som inkluderar östersjösamarbeten inom ramen för den 

nya programperioden i ERUF Östra Mellansverige 

 

Målgrupp är svenska aktörer på nationell, regional och lokal nivå som har intresse och möjlighet att 

söka och driva projekt i regionalfondsprogrammet för Östra Mellansverige.  

 

Projektet är uppdelat i sex delaktiviteter: (1) Projektsamordning och kommunikation, (2) Temagrupp 

Klimateffektiv teknik, (3) Temagrupp Hållbara transporter, (4) Temagrupp Vatten, (5) Temagrupp 

Avfall och markfrågor och (6) Temagrupp Hållbar IT. 

Projektet samordnas av Sustainable Business Mälardalen (Susbiz) och samlar 7 olika organisationer 

(som också medfinansierar projektet). Dessa är (inom parentes vilken delaktivitet som en organisation 

leder): 1. Sustainable Business Mälardalen (1), 2. Europa Institutet i Västerås, 3. Eskilstuna kommun 

(2), 4. Västerås stad (6), 5. MITC AB, 6. Järnvägsklustret i Mälardalen ekonomisk förening (3) och 7. 

Mälarens Vattenvårdsförbund (4) 

Vi har även med Mälardalens högskola i projektet som bidrar med arbetstid (insats beräknad till 80 

timmar) men där har inte medfinansieringsintyg hunnit bli påskrivet varför deras insats inte kostnadsförs 

mot och medfinansierar projektet. Det samma gäller för Sveriges Lantbruksuniversitet (insats beräknad 

till 40 timmar). Mälardalens högskola samordnar aktivitet 5 i projektet.   

Detta konsortium är sammansatt för att kunna ta fram projekt som resulterar i innovationer och utgår 

från både näringslivets och publika behov och som fokuserar på viktiga samhällsutmaningar utpekade i 

EU2020 strategin och insatsområden i Östersjöstrategin. Konsortiets utgörs av: 

- Tre kluster som representerar många företag med klimateffektiva förtecken 

- Ett Vattenvårdsförbund som representerar många kommuner runt Mälaren 

- Två kommuner som är behovsägare och kunder 

- Två lärosäten som vill knyta ihop forskning och innovation genom samverkan mellan publika och 

privata aktörer 

- En regional organisation som arbetar med internationell näringslivsutveckling och EU-policy 

Projektet kommer att ha ett gemensamt arbetssätt i de fem fokusområdena och omfattar aktiviteter som: 

1) Kartläggning och analys av uppnådda resultat och nätverk i Interreg program runt Östersjön 

2) Workshops för att strukturera samarbetsidéer 

3) Mallar för grunder till projektansökningar 

4) Kontaktarbete och kontaktresor med partners i Östersjöregionen 

5) Informations- och dialogaktiviteter visavi potentiella projektpartners i ÖMS och runt Östersjön 

6) Matcha företag med aktörer inom offentlig sektor 

Generella aktiviteter för alla fokusgrupper och där de olika fokusgrupperna samlas gemensamt är: 

7) Seminarier om hur man utvecklar och leder public private partnerships 

8) Seminarier om Östersjöstrategins prioriteringar och hur det länkar till det nya ERUF ÖMS 

9) Seminarier om relationen och synergier mellan Horisont 2020 och EU:s regionala fond 

10) En websida om förstudien 

11) Slutkonferens kring förstudiens resultat 

12) Projektsamordning, rapportering och lärande utvärdering 
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4.2 Bakgrundsbeskrivning (högst 4000 tecken)  

Förstudien relaterar övergripande till Europa 2020 strategin och bidrar till 2 av de övergripande målen:  

(1) innovation genom att bidra till att knyta ihop forskning och innovation och öka satsningar på FoU i 

alla sektorer och (2) klimatförändring och hållbar energiförsörjning genom minskning av växthusgaser, 

öka andelen förnybara energikällor. Genom de projekt som tas fram bidrar vi till smart tillväxt (med 

Innovationsunionen, En digital agenda) och hållbar tillväxt.  

 

Projekten verkar inom de tematiska områden som omfattas av ERUF Östra Mellansverige. Förstudien 

relaterar till de valda insatsområdena i det kommande ERUF ÖMS operativa program: (1) Insatsområde 

1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, (2) Insatsområde 3: Att stödja övergången till 

koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer, (3) Insatsområde 4: Att främja hållbara transporter och det 

horisontella kriteriet Hållbar stadsutveckling. 

I insatsområde 3 pekas särskilt ut att ”klimat- och energianpassningar i samhället kommer till stora delar 

att förverkligas genom satsningar på ökad sysselsättning, entreprenörskap och innovation. Därför blir 

det viktigt att aktivt stödja en omställning till en koldioxidsnål ekonomi genom att öka användningen av 

förnybara energikällor, modernisera vår transportsektor och främja energieffektivitet. Det ska ske 

genom att den offentliga sektorn går före, visar på vägar till handling och samarbetar med näringslivet. 

Insatserna ska samtidigt bidra till att det sker en grön strukturomvandling av ekonomin genom tillväxt i 

miljötekniksektorn och mindre energiintensiv konsumtion. Satsningar måste speciellt ske på områden 

där det idag finns otillräckliga incitament och för få initiativ och där de förnybara energikällorna inte 

genererar energi på miljöns bekostnad. Här finns också möjlighet att stödja genomförandet av EU:s 

strategi för Östersjöregionen.” 

In insatsområde 4 pekas ut att ”hur transportsystemet i Östra Mellansverige utvecklas är avgörande för 

arbetsmarknadens utveckling och därmed sysselsättning och tillväxt. Samtidigt är det alla transporter 

som sammantaget står för en avgörande andel av utsläppen och därmed klimatpåverkan. Därför är det 

avgörande att samhället väljer lösningarna som tillgodoser båda dessa aspekter samtidigt.” 

För det horisontella kriteriet Hållbar stadsutveckling pekas det ut att ”genom att satsa på hållbar 

stadsutveckling kan verktyg utvecklas för att möta de specifika utmaningar av stads- och 

samhällskaraktär kopplade till transportsystem, attraktivitet och integration som städerna står inför”. 

I insatsområde 1 pekas det ut att ”en tydlig koppling mellan regionalfondsprogrammets insatser och 

EU:s forskningsprogram, Horisont 2020, kommer att eftersträvas. Horisont 2020 är nyskapande på det 

sättet att det tydligare än tidigare länkar samman innovation och forskning under ett gemensamt tak. 

Horisont 2020 har som uttalat mål att omsätta forskning och vetenskap till nya produkter och tjänster, 

vilket återigen återknyter till Europa 2020-strategin som en motor för tillväxt." 

 

Projektet relaterar till Östersjöstrategins insatsområden. Övergripande relaterar förstudien till PA 

Innovation – exploiting the potential of the region in research and innovation. Våra valda fokusområden 

i förstudien relaterar även till PA Energy, PA Hazards, PA Transport och PA Health. 

 

1. Klimateffektiv teknik (PA Energy och PA Transport) 

2. Hållbara transporter (PA Transport) 

3. Vatten (PA Hazards) 

4. Avfall och markfrågor (PA Energy, PA Hazards) 

5. Tillgång till Hållbar IT (PA Energy, PA Health) 

 

I en särskild bilaga till ansökan redovisas vilka Interreg projekt som vi i nuläget önskar relatera till. 

Inom ramen för förstudien kommer ytterligare analys av interreg projekt i Östersjögeografin att 

genomföras, för att optimera möjligheterna att överföra relevanta resultat och kontakter till ERUF ÖMS. 

I denna bilaga beskrivs också projektets samarbetsparter. 
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4.3 Syfte med projektet (högst 4000 tecken)  

Syftet med projektet är att analysera och förbereda samarbetsmöjligheter i Östersjöregionen som del i 

regionala strukturfondsprojekt med inriktning mot ERUF Mål 2 Östra Mellansverige inom områdena 

klimateffektiv teknik, hållbara transporter, vatten, avfalls- och markfrågor samt tillgång till Hållbar IT. 

 

Genom att föra samman partners med gemensam agenda, docka till behov i näringslivet och strukturera 

projektidéer som baseras på kontakter och resultat från tidigare interreg projekt i östersjöregionen  

kommer förstudien att medverka till en utveckling av det regionala tillväxtarbetet. Genom att välja de 

fokusområden som ingår i denna förstudie bidrar vi också till genomförandet av EU2020 strategin och 

Östersjöstrategin. I en särskild bilaga till ansökan redovisas vilka Interreg projekt som vi i nuläget 

önskar relatera till. Inom ramen för förstudien kommer ytterligare analys av interreg projekt i 

Östersjögeografin att genomföras, för att optimera möjligheterna att överföra relevanta resultat och 

kontakter till ERUF ÖMS. 

 

Ett övergripande syfte med förstudien är också att få målgruppen för projektet mer intresserad av att 

söka och driva projekt inom ramen för det nya ERUF Östra mellansverige som innehåller konkreta 

östersjösamarbeten. 

 

4.4 Projektets mål (högst 4000 tecken)  

Projektet har som mål att ta fram 5 genomförandeprojekt inom ramen för den nya programperioden 

inom ERUF Östra Mellansverige. Varje temagrupp har målet att få fram ett projektförslag var inom 

ERUF ÖMS. 

 

Projektet har också som mål att kartlägga och analysera uppnådda resultat och nätverk inom 

gränsöverskridande och transnationellt samarbeten som är relevanta för de temagrupper som förstudien 

formerar.  

 

Förstudien har som mål att formera varsitt internationellt partnerskap av relevanta aktörer från minst ett 

annat land än Sverige för varje temagrupp i projektet. 

 

5. Projektbeskrivning - Del 2/3 

5.1 Projektets målgrupp (högst 4000 tecken)  

Målgrupp är svenska aktörer på nationell, regional och lokal nivå som har intresse och möjlighet att 

söka och driva projekt i regionalfondsprogrammen. Vi vill skapa och öka intresset bland dessa aktörer 

för östersjösamarbeten inom ramen för ERUF ÖMS. 

Huvudfokus är aktörer i Östra Mellansverige men förstudiens aktiviteter stänger inte ute aktörer från 

andra regioner - tvärtom det projekteringsarbete som kommer att ske inom ramen för förstudien öppnar 

upp för samarbeten mellan aktörer i olika regioner runt Östersjön. 
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5.2 Projektorganisation (högst 4000 tecken)  

Projektet samordnas av Sustainable Business Mälardalen (Susbiz) och samlar 7 olika organisationer 

(som också medfinansierar projektet). Dessa är: 

1. Sustainable Business Mälardalen 

2. Europa Institutet i Västerås 

3. Eskilstuna kommun 

4. Västerås stad 

5. MITC AB 

6. Järnvägsklustret i Mälardalen ekonomisk förening 

7. Mälarens Vattenvårdsförbund 

 

Varje delaktivitet har sin egen arbetsgrupp och med en arbetsgruppsledare och flera av parterna i 

förstudien deltar i flera tematiska arbetsgrupper, efter eget intresse och önskemål. 

Projektsamordningsteamet består av en projektsamordnare och en ekonom. Projektsamordnaren 

ansvarar för att kalla till gemensamma möten under aktivitet 1, sammanställa slutrapport och delta i 

aktiviteter på uppmaning av Tillväxtverket t.ex. informera om förstudien vid möten med Tillväxtverkets 

Östersjöstrateginätverk. Projektsamordningsteamet ansvarar för att samla in tidrapporter som styrker 

parternas medfinansiering i form av egen arbetad tid. Projektsamordningsteamet sammanställer den 

ekonomiska rapporteringen till Tillväxtverket. Arbetsgruppsledaren rapporterar till projektsamordnaren 

inför de styrgruppsmöten som kallas till, samt inför slutrapportens framtagande. 

Projektsamordningsteamet anlitar och betalar externa experter i projektet. Projektsamordningsteamet tar 

fram en mall för tidsredovisning som skall användas av alla parter i projektet. 

 

I samband med några av de gemensamma aktiviteterna arrangeras ett styrgruppsmöte. Alla parter har en 

representant var i styrgruppen. Styrgruppen fastställer projektets resultat. Styrgruppen förväntas mötas 

vid tre tillfällen under projektets löptid. Styrgruppen fattar beslut i consensus. 

 

Varje arbetsgruppsledare ansvarar för att arbetet fortskrider i varje temagrupp och tar hjälp av 

projektsamordningsteamet t.ex. för anlitande av extern expertis. Arbetsgruppsledare rapporterar löpande 

till projektsamordnaren och inför styrgruppsmöten. 

 

Genom det arbetssätt, organisation och partnerskap som denna förstudie presenterar vill vi med omsorg 

arbeta fram projekt som leder till innovationer och som involverar företag. Vi vill också bidra till att 

andelen projekt som både bidrar till östersjöstrategin och konkret samarbetar med parter i 

östersjöområdet ökar i ERUF Östra Mellansverige. Argument som stödjer att vi skall lyckas med detta 

är att konsortier representerar: 

1. Olika typer av aktörer i innovationskedjan 

2. Företag, kluster och publika aktörer som arbetar med klimateffektiv teknik 

3. Aktörer med intresse för och erfarenheter från Östersjöstrategin och Östersjöprojekt 

4. Aktörer med erfarenhet från ERUF, Interreg och FP7 med möjlighet att ta in erfarenheter från 

Östersjösamarbeten till nya ERUF projekt samt få en synkronisering med Horizon 2020 
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5.3 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning för projektet (högst 4000 tecken)  

Projektet är uppdelat i sex delaktiviteter som löper parallellt under projektets livscykel. Aktivitet 1 

stödjer de andra delaktiviteterna genom samordning, kommunikation och gemensamma seminarier och 

workshops. Aktiviteterna är: 

1. Projektsamordning och kommunikation (leds av Sustainable Business Mälardalen) 

2. Temagrupp Klimateffektiv teknik (leds av Eskilstuna kommun) 

3. Temagrupp Hållbara transporter (leds av Järnvägsklustret) 

4. Temagrupp Vatten (leds av Mälarens Vattenvårdsförbund) 

5. Temagrupp Avfall och markfrågor (leds av Mälardalens högskola) 

6. Temagrupp Hållbar IT (leds av Västerås stad) 

 

För att nå målet med minst 5 framtagna projekt skall varje temagrupp göra en kartläggning och analys 

av uppnådda resultat och nätverk inom gränsöverskridande och transnationellt samarbete med målet att 

analysera och utveckla metoder och arbetssätt för att systematiskt ta tillvara och överföra nätverk och 

resultat till regionala projekt i ÖMS. Varje temagrupp skall också strukturera samarbetsidéer och 

grunder för projektansökningar inom ERUF i den nya programperioden med målet att förbereda 

transnationellt samarbete som utgör del i och ger mervärde till större projekt inom de regionala 

strukturfonds-programmen samt bidrar till ett eller flera av insatsområdena i Östersjöstrategin. 

Dessutom ska temagrupperna bygga partnerskap för vart och ett av de 5 projektförslagen – 

transnationellt – med målet att ge ökad synlighet och kunskap bland aktörer i programområdet om 

möjligheten till transnationellt samarbete i regionalfondsprogrammen. 

 

Varje temagrupp kommer att få assistans av extern expertis som 

- Stöd för att analysera nätverk och resultat från tidigare interreg projekt i Östersjöområdet 

- Stöd för att strukturera projektidéer och skriva ansökningsunderlag 

- Stöd för att hitta partners och arrangera kontaktresor 

- Stöd för att genomföra en kontaktresa i Östersjöområdet per tema grupp 

 

Den samordnande delaktiviteten (1) kommer att genomföra gemensamma seminarier och workshop för 

alla temagrupper med tema 

- Östersjöstrategin och EU2020 

- Nya ERUF Östra Mellansverige 

- Tidigare Interreg satsningar och prioriteringar i de nya interreg programmen runt Östersjön 

- Horizon 2020 och hur man kan skapa synergier mellan ERUF och Horizon 2020 

- Att skriva en ERUF ansökan 

 
 

5.4 Resultatspridning (högst 4000 tecken)  

Projektets resultat sprids via en websida för projektet som blir en del av www.susbiz.se  

Troligen med urlen www.susbiz.se/bik 

Projektsamordnaren kommer att sprida resultaten vid presentation för Tillväxtverkets 

Östersjöstrateginätverk. 

Varje temagrupp kommer att rapportera sina framsteg i ett öppet dialogmöte som är öppet för alla 

intresserade parter i innovationssystemet (och parter som deltar i det regionala tillväxtarbetet) i och 

utanför ÖMS i den sista månaden i förstudiens genomförande. 

 

6. Projektbeskrivning - Del 3/3 

6.1 Projektets avgränsning till ordinarie verksamhet och andra projekt som ni arbetar i (högst 4000 tecken)  

Projektet avgränsar sig mot ordinarie verksamhet med hjälp av en projektplan med tydliga aktiviteter 

och leverabler samt med en ekonomi som använder gängse projektredovisningsmetoder. Partnerskapet 

är nytt vad gäller att samverka kring frågan att göra en förstudie för att få fram behovsmotiverade 

innovationsfrämjande klimateffektiva projekt som innehåller samarbeten kring Östersjön som baseras på 

nätverk och resultat från tidigare genomförda transnationella och interregionala samarbeten runt 

Östersjön, som också bidrar till östersjöstrategins insatsområden och EU 2020 strategin. 
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6.2 Projektets koppling till och samarbete med andra projekt och insatser (högst 4000 tecken)  

De parter som ingår i förstudiens konsortium bedriver olika insatser och projekt både inom EU:s 

regionala fond ÖMS, EU:s sociala fond, Interreg, Landsbygdsprogrammet, LIFE+ och EU:s 

ramprogram för forskning. Någon direkt koppling till dessa  kommer inte att finnas verksamhetsmässigt 

men erfarenheter, kontakter och resultat från sådana projekt kan komma att användas för att strukturera 

de projekt som förstudien har som mål att ta fram.  

 

6.3 Hur projektet kommer att utvärderas/följas upp (högst 4000 tecken)  

Projektets framsteg följs upp att projektets styrgruppsfunktion. Delaktiviteternas gruppledare 

kommunicerar kontinuerligt med projektsamordnaren som har en aktuell status för projektets 

framåtskridande. En enkel lärande utvärdering utförs av projektsamordnaren vid början och slutet av 

projektet som fokus på deltagarna i förstudiens lärande - frågor kommer att ställas kring vad varje 

individ förväntar att lära sig (i början av projektet), vad man har lärt sig och vad man kan använda sig av 

i fortsättningen (i slutet av projektet). Motsvarande frågor kommer också att ställas i relation till den 

organisation där varje individ arbetar.  

 

7. Planerade aktiviteter 

7.1 Tids- och aktivitetsplan för projektet 

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad 

1. Projektsamordning och kommunikation 20140115 20141031 165000 

2. Temagrupp Klimateffektiv teknik 20140115 20141024 101000 

3. Temagrupp Hållbara transporter 20140115 20141024 127000 

4. Temagrupp Vatten 20140115 20141024 76000 

5. Temagruppen avfall och markhantering 20140115 20141024 86000 

6. Temagrupp Hållbar IT 20140115 20141024 81000 

                        

                        

Summa     636 000 

 
 

8. Offentligt stöd 

8.1 Har sökanden fått annat offentligt stöd de senaste tre åren? 

Ja, nedan angivna 

 

Finansiär Tidpunkt Belopp i SEK 

Tillväxtverket - Information till SME om EU:s miljöprogram 2012-2014 2700000 

                

                  

                  

                  

 

Summan ska balansera mot kostnads- och finansieringsbudgeten 
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9. Budget 

9.1 Kostnadsbudget 

Kostnadsslag Kostnadsspecifikation År 2014 År 20   År 20   År 20   Totalt 

Personal Bilaga 1 60000                      60 000 

Köp av tjänst Bilaga 1 234000                       234 000 

Lokalkostnader                                           

Resekostnader       150000                       150 000 

Övrigt       4000                         4 000 

Indirekta kostnader                                           

Offentligt bidrag i 
annat än pengar 

Bilaga 1 och 

medfinansieringsintyg 

94000                        94 000 

Privat bidrag i annat 
än pengar 

Bilaga 1 och 

medfinansieringsintyg 

94000                        94 000 

 Summa     636 000                                         636 000 

 

9.2 Intäkter 

Intäktsslag Intäktsspecifikation År 2014 År 20   År 20   År 20   Totalt 

Planerade intäkter i 
projektet 

                                          

 

9.3 Finansieringsbudget 

Offentlig kontant finansiering År 2014 År 20   År 20   År 20   År 20   Totalt 

Tillväxtverket 318000                             318 000 

                                                

Eskilstuna kommun 25000                              25 000 

Västerås kommun 25000                              25 000 

                                                

                                                

                                                

Summa     368 000 

 

Privat kontant finansiering År 2014 År 20   År 20   År 20   År 20   Totalt 

MITC AB 10000                              10 000 

Mälarens Vattenvårdsförbund 20000                              20 000 

Järnvägskluster i Västerås 

ekonomisk förening 

50000                              50 000 

                                                

                                                

                                                

                                                

Summa      80 000 

 

Offentligt bidrag i annat än 
pengar  

År 2014 År 20   År 20   År 20   År 20   Totalt 

Eskilstuna kommun 47000                              47 000 

Västerås stad 47000                              47 000 
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Offentligt bidrag i annat än 
pengar  

År 2014 År 20   År 20   År 20   År 20   Totalt 

                                                

                                                

Summa      94 000 

 

Privat bidrag i annat än pengar  År 2014 År 20   År 20   År 20   År 20   Totalt 

Sustainable Business Mälardalen 30000                              30 000 

Europa institutet 10000                              10 000 

Mälarens Vattenvårdsförbund 17000                              17 000 

Järnvägsklustret 20000                              20 000 

MITC 17000                              17 000 

                                                

                                                

Summa      94 000 

 

9.4 Total offentlig och privat finansiering     636 000 

 
 

10. Indikatorer 

Med indikatorer avses hur ett projekt mäter och redovisar måluppfyllelsen för projektet. I ansökan ska den sökande 
ange indikatorer som visar hur de aktiviteter som genomförs i projektet leder till att målen uppfylls och vilka effekter 
som uppnås.  
Vid behov kontakta ansvarig handläggare på Tillväxtverket för mer information (se www.tillvaxtverket.se) 

Indikator Kvinnor Män Antal 

Kartläggning och analys av uppnådda resultat och nätverk 

inom gränsöverskridande och transnationellt samarbete. 
            5 

Samarbetsidéer och grunder för projektansökningar till ett 

regionalfondsprogram i den kommande programperioden. 
            5 

Ett internationellt partnerskap av relevanta aktörer från minst 

ett annat land. 
            5 

Slutrapport där arbetet och planer beskrivs, inkl. presentation 

på engelska 

            1 

Informera vid möten med Tillväxtverkets 

Östersjöstrateginätverk 

            1 

                        

                        

                        

                        

                        

 

11. Konsekvenser för miljö, jämställdhet och integration 

Vilken påverkan har projektet på miljön?  

Bidrar till att förbättra miljön 
Beskriv vilka konsekvenser projektet har för miljön och vilka aktiviteter som kommer att genomföras (högst 4000 tecken)  

Projektet som till sin karaktär är en förstudie kommer inte inom förstudiens löptid att generera minskade 

utsläpp av växthusgaser eller minska annan skadlig miljöpåverkan, dock skall projekt struktureras 

kommer att ha direkta effekter som är positiva för miljön. 

Tänk på att kostnads- och finansieringsbudget ska stämma överens 

http://www.tillvaxtverket.se/


T
ill

v
ä
x
tv

e
rk

e
t 
0

2
E

 2
0

1
3

 j
a
n

u
a

ri
 

 
 
 

11(12) 

Vilken påverkan har projektet på jämställdheten?  

Påverkar inte jämställdheten 
Beskriv vilka konsekvenser projektet har för jämställdheten och vilka aktiviteter som kommer att genomföras (högst 4000 tecken)  

Projektets aktiviteter är öppna för både han, hon och hen. Projektets arbetsgrupper leds av två kvinnor 

och tre män. I projektsamordningsteamet är en man och en kvinna. Av de experter som anlitas 

eftersträvas en balanserad könsfördelning. Det kommer att finnas gender eller jämställdhetskrav på nya 

projekt inom ERUF ÖMS, därmed är det samma resonemang som i punkten miljöpåverkan, under 

genomförandeprojekt som är resultatet av denna förstudie kommer jämställdheten att förbättras. 
Vilken påverkan har projektet på integrationen? 

Bidrar till att förbättra integrationen 
Beskriv vilka konsekvenser projektet har för integrationen och vilka aktiviteter som kommer att genomföras (högst 4000 tecken)  

Projektet bidrar till en förbättrad integration i österjöområdet då kontakter öppnas upp och projekt 

planeras i samarbeten runt östersjön. Erfarenheter från transnationella och transregionala projekt förs 

ner till den egna regionen och omvandlas till praktisk handling i genomförande projekt. På så sätt 

påverkas integrationen positivt. Projektets aktiviteter är öppna för alla oavsett etnisk, kulturell eller 

sexuell bakgrund.  

 

12. Kommentarer 

12.1 Kommentar till indikatorerna (högst 4000 tecken)  

Indikatorerna är de som anges av Tillväxtverket. Vi tycker att våra ambitioner är mycket höga med 

målet att få fram 5 projekt inom ramen för ÖMS med Östersjösamarbeten inbyggda i sin projektplan. 

 

12.2 Effekter på lång sikt (högst 4000 tecken)  

Ökad internationalisering, ökat internationellt samarbete, förbättrat bidrag till Östersjöstrategins 

genomförande, positiva effekter på miljön t.ex. i form av minskade utsläpp av växthusgaser, renare 

vatten, sanerad mark, avfall omvandlas till energi, mer hållbara transporter både lokalt och 

fjärrtransporter, ökad tillgång till hållbar IT och förbättrad välfärd. 

 

12.3 Verksamhet efter projekttiden (högst 4000 tecken)  

Fem genomförande projekt som ansöks om finansisering under ERUF ÖMS med inslag av samarbeten i 

östersjöregionen. 

 

12.4 Resultat efter projekttiden (högst 4000 tecken)  

Fem genomförande projekt som ansöks om finansisering under ERUF ÖMS med inslag av samarbeten i 

östersjöregionen. 

 

12.5 Övriga resultat (högst 4000 tecken)  

Ökad synkronsiering mellan ERUF ÖMS, Horizon 2020 och interregprogrammen. Ökad kunskap om 

EU2020 och Östersjöstrategin. Utökad dialog mellan kluster i regionen. Förbättrad bas för samarbeten 

mellan privata och publika aktörer för att möta samhällets stora utmaningar såsom klimatförändringar 

och den åldrande befolkningen. 
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13. Bilagor och underskrift 

13.1 Bilagor för en komplett ansökan 

 Medfinansieringsintyg 
 Underlag som styrker vem/vilka som har rätt att företräda den sökande 
 Specifikation över kostnadsslag 

 

13.2 Övriga bilagor  

 Bilaga som beskriver de parter som ingår i projektets, deras expertis, intresseområde, erfarenheter 

och kontaktnät som är relavanta för att skapa de resultat som projektet har som mål att uppnå  

       

       

       

       
 

 

13.3 Underskrift 

Undertecknad försäkrar att de uppgifter som lämnas i ansökan, inklusive bilagor, är riktiga. Vidare försäkras att 
ingen finansiering utöver den i ansökan redovisade kommer att sökas för projektets kostnader.  

Ort  

Eskilstuna 

Datum 

3 december 

Underskrift av person som har rätt att företräda sökanden  

 

Namnförtydligande 

Svante Sundquist 

 


