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Överenskommelse om regional medfinansiering
2021-2027
EU:s program och fonder är viktiga verktyg för genomförande av den regionala
Tillväxtstrategin för Halland. Flera av EU-programmen kräver medfinansiering. I
Halland har man arbetet med en modell för medfinansiering som bygger på
förtroende och tillit till varandra. Modellen är en grund för att effektivisera och
underlätta uppfyllandet av målsättningarna i Hallands Tillväxtstrategi. Genom en
regional medfinansieringspott med medel från både Region Halland och de
halländska kommunerna underlättas projektverksamheten. Projekten behöver
genom potten endast göra en ansökan istället för separata ansökningar till
respektive finansiär.
Överenskommelsen styr prioriteringen av den regionala medfinansieringen.
Utgångspunkten är att följa finansieringen från tidigare överenskommelser där
kommunerna finansierat med 10 miljoner kronor per år och Region Halland
med 7 miljoner kronor per år. Finansieringen för kommunerna är baserad på
befolkningsmängd vid ingången av avtalet och gäller för perioden 2021 till 2027.
Den högre finansieringen som kommunerna har om 3 miljoner kronor per år är
till för att finansiera bland annat Lokalt ledd utveckling i Halland. Denna pott
utgör en egen del av den regionala medfinansieringen.
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Fakturering sker med en tredjedel av årsavgiften varje tertial.
Respektive part äger rätten att säga upp överenskommelsen för kommande år
innan årsskiftet. Om en part bryter överenskommelsen faller den för alla
ingående parter.

Grundläggande förutsättningar
De regionala medfinansieringsmedlen ska användas till insatser/aktiviter som
syftar till regional utveckling. För att säkerställa regional nytta och kvalitet
avsätts vissa medel för övergripande samverkanskostnader och arbete med
horisontella kriterier, det vill säga, hållbar utveckling (ekonomisk, social och
ekologisk).
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Fonder och program som kräver medfinansiering
Flera EU-program kräver medfinansiering och denna överenskommelse ska
medverka till att komplettera den finansiering som kommer från EU. Även
utlysningar av statliga utvecklingsmedel inom regional utveckling kan
medfinansieras av den regionala medfinansieringspotten.
För stora, strukturbyggande/strukturförändrande projekt krävs ofta omfattande
mobiliserings och förberedelse arbete mellan olika aktörer inför ansökan. Om
detta kräver extra medel kan dessa sökas ut den regionala medfinansieringen.
Kommunen/aktören i fråga ska kunna visa på engagemang och åtagande även
efter projekttidens slut. Detta ska framgå i projektansökan.
Samtliga projekt ska ta fram en bakgrundsanalys som också utgör grund för
mätningar av kvantitativa och kvalitativa indikatorer. Det ska finnas en tydlig
plan för utvärdering av projektets resultat. Vid större projekt ska en dialog föras
med Region Halland innan ansökan lämnas in. Alla projekt ska medverka i det
regionala hållbarhets- och jämställdhetsarbetet i ett tidigt skede i projektet.

Kriterier vid bedömning av projekt
Lärdomar från föregående programperiod utgör bedömningsgrunder för
medelstilldelning under perioden 2021-2027
 Projektet ska bidra till att uppnå målet i Tillväxtstrategin för Halland 20212027
 Projektet ska ha mål och indikatorer som bidrar till genomförandet av
tillväxtrategin.
 Projektet ska ha ett regionalt perspektiv och en regional nytta (gäller inte
medel speciellt avsatta för Lokalt Ledd Utveckling).
 Projektet ska leda till en långsiktigt hållbar verksamhet och/eller metoder.
 Projektet ska ha en plan för resultatutvärdering.
 Projektet ska tillse att ingående företag godkänner deltagande i
uppföljningsarbete under en längre tid efter projekttidens slut.
 Projektägare ska ha en god genomförandekapacitet.
 Projektmedel ska inte användas till normal drift.
 Investeringar får endast utgöra en mindre del av ett projekt.
 Region Halland ska erbjudas plats i projektets styrgrupp.
 För större projekt, som är strukturbyggande/strukturförändrande och som
sträcker sig över lång tid, krävs en avsiktsförklaring om långsiktigt
åtagande från berörd kommun/aktör.
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