
Fyrbodals kommunalförbund
14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

1. Allmänna uppgifter

2. Uppgifter om sökanden

Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD – ÅÅÅÅ-MM-DD):   

ANSÖKAN OM FÖRSTUDIEMEDEL 
(för finansiering av förstudier och analyser)

kr

Förstudiens namn:  

Sökande: 

Juridisk form:          

Org. nummer:        Kontaktperson:      

Adress:         E-postadress:

Postnummer:        Telefon:        

Postadress:         Webbadress:         

Sökt belopp från Fyrbodals kommunalförbund (max 150 000 kr):                                                                                            
    

Förstudiens totalkostnad:       
    kr

Verksamhetsplan
Fyrbodals kommunalförbund 2021-2023



3. Insatsens inriktning 
Stöd söks från prioriterat område inom tillväxt- och utvecklingsstrategin Delregional Genomförandeplan Fyrbodal 2014- 2020. För mer 
information om prioriterat område och typ av innehåll i respektive kryssruta, se Delregional Genomförandeplan Fyrbodal 2014- 2020.

En ledande kunskapsregion:

En region där vi tar globalt ansvar:

En region som syns och engagerar:

 Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap
  Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag
  Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag
  Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts till praktik

 Göra Västra Götaland till en modell för hållbar landsbygdsutveckling, samspel stad/land
  Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling
  Samverkan kring inköp som driver hållbar utveckling, innovation och lokal utveckling

 Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland
  Utveckla Västra Götaland som en plats där unga möts, främja ungdomskulturen
  Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen
  Riva gränshinder och öka samverkan med Norge, etablera region Oslo/Göteborg/Öresund
  Driva offensiva insatser för att etablera nya arbetsplatser i Västra Götaland

En region för alla:
 Skapa en sammanhållen arena för ungas möjligheter till praktik, ferieplatser och mentorer
  Kraftsamling på ökad samverkan mellan eftergymnasial utbildning och arbetsliv
  Främja ett arbetsliv som aktivt engagerar sig för barn och ungdom
  Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden genom vägledning och validering
  Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer
  Utveckla samordningen inom utbildningssystemet, möta framtidens kompetensbehov
  Investera i transportinfrastruktur som driver regional och nationell utveckling
  Bygga ut en kollektivtrafik som är ett föredöme när det gäller kvalitet och hållbarhet

4. Beskrivning av insatsen
Syfte och mål – vad syftar insatsen till? Varför ska den genomföras? Vilka är de förväntade effekterna/resultaten av insatsen på kort och 
lång sikt? Ange mätbara indikatorer om möjligt.
Innehåll – vad ska göras för att uppnå syfte och mål? Insatsens målgrupp – vem har nytta av insatsens resultat? Ange även eventuella 
samarbetspartners och ansvarsfördelningen mellan dem.

Syfte:      

https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/genomforandeplan.pdf


5. Ange vilka kommuner i Fyrbodal som direkt berörs av insatsen och på vilket sätt.
(Exempelvis involvering av företag, organisationer, kommuner, lärosäten etc.)

Kommun Kommun       

Bengtsfors                                                                                Sotenäs

Dals-Ed                                                                              Strömstad 

Färgelanda Tanum

Lysekil Trollhättan

Mellerud Uddevalla 

Munkedal  Vänersborg  

Orust

Hur involveras kommunen/kommunerna? 

Åmål

Mål:         

Innehåll:       



6. Jämställdhet, miljö, integration och tillgänglighet 

Gemensamt Fyrbodal

Övrigt

Jämställdhet, miljö, integration och tillgänglighet är horisontella aspekter som är viktiga delar i begreppet hållbar tillväxt. Beskriv hur 
insatsen kommer att främja dessa aspekter. 

Vilka kommuner kommer ha nytta av förstudien och eventuellt efterföljande projekt? På vilket sätt? 



7. Kostnader och finansiering
(Denna mall ska användas för förstudiens budget)

Kostnader

Finansiärer – typ av finansiering

Totalt

Totalt

Egen personal (lönekostnader inkl sociala avgifter) 

Offentliga finansiärer – likvida medel. (Redovisa samtliga kommuner som medfinansieringar projektet) 

Externa (köpta) tjänster 

Resor  

Administration (tel, porto osv) 

Total offentlig finansiering  

Marknadsföring (trycksaker osv)  

Privata finansiärer – likvida medel 

Summa total finansiering

Lokalkostnader  

Övriga kostnader  

Summa kostnader  

Total privat finansiering 

8. Underskrift

Undertecknad försäkrar att de uppgifter som lämnas i ansökan inklusive bilagor är riktiga. Vidare intygas att inga andra offentliga 
stöd, utöver de i denna ansökan redovisade, finansierar detta projekts kostnader. 

Vidare medger undertecknad enligt 10 § personuppgiftslagen, SFS 1998:204, att de personuppgifter om undertecknad, som har  
lämnats i ansökan, får behandlas på sådant sätt och i sådan omfattning som är nödvändig för Fyrbodals kommunalförbunds hante-
ring av ärendet (registrering i diarium och liknande) och att de publiceras på Internet i information om projektet. 

Datum                    Underskrift av behörig firmatecknare Namnförtydligande



Anvisningar för ansökan om stöd till förstudier och analyser   
Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten.

1. Allmänna uppgifter
 Förstudien start- och slutdatum ska anges. Kostnader
som uppkommer före eller efter denna period är inte
stödbe- 
rättigade. Slutredovisning av förstudien ska ske senast
två månader efter genomförd studie.

2.  Uppgifter om sökanden
 Uppgifter om sökanden avser den juridiska person som
står bakom ansökan.  När det gäller webbadress ska
den plats anges där information om förstudien finns.
 Utbetalning av medel kan endast ske till sökande (den
juridiska personen) och denne ska stå som ansvarig för
det plus- eller bankgironummer som anges. Utbetalning
motsvarande Fyrbodal kommunalförbunds finansie-
ringsandel av förstudiekostnaderna sker efter det att
förstudieägaren lämnat rekvisition med redovisning av
nedlagda kostnader.

3. Insatsens inriktning
 Stöd söks från prioriterat område inom tillväxt- och
utvecklingsstrategin Delregional Genomförandeplan
Fyrbodal 2014- 2020. För mer information om prioriterat
område och typ av innehåll i respektive kryssruta, se
Delregional Genomförandeplan Fyrbodal 2014- 2020.

4. Beskrivning av insatsen
Beskrivning av insatsen ska innehålla följande:
•  Syfte och mål – vad syftar insatsen till? Varför ska den

genomföras? Vilka är de förväntade effekterna/resul-
taten av insatsen på kort och lång sikt? Ange mätbara
indikatorer om möjligt.

•  Innehåll – vad ska göras för att uppnå syfte och mål?
Insatsens målgrupp – vem har nytta av insatsens re-
sultat? Ange även eventuella samarbetspartners och
ansvarsfördelningen mellan dem.

5.  Ange vilka kommuner i Fyrbodal som direkt berörs
av insatsen och på vilket sätt.
 Beskriv om de aktivt deltar eller om insatsen utförs i
kommunerna utan involvering av kommunala tjänste-
personer. Förväntas kommunerna att lägga ner tid i in-
satsen ska detta också anges. Även i vilken omfattning
det handlar om.

6. Jämställdhet, miljö, integration och tillgänglighet
 Jämställdhet, miljö, integration och tillgänglighet är
horisontella aspekter som är viktiga delar i begreppet
hållbar tillväxt. Beskriv hur insatsen kommer att främja
dessa aspekter.

7. Kostnader och finansiering
 Stödbara kostnader är sådana som förväntas upp-
arbetas inom ramen för förstudien. Om sökanden är
momspliktig och har rätt att dra av (lyfta) moms innebär
detta att kostnaderna ska tas upp exklusive moms i
budgeten. Observera att även om sökandens övriga
verksamhet är momspliktig behöver inte förstudien vara
det. Vid tveksamheter om förstudien är skattepliktigt
eller ej, kontakta Skatteverket. Om sökanden inte är

momspliktig för förstudien (dvs momsen är en slutlig 
kostnad för förstudien) får kostnaderna i budgeten tas 
upp inklusive moms. I dessa fall ska den faktiska kost-
naden för momsen särredovisas vid rekvisition. 

Kostnadsbudgeten kan innehålla följande kostnadsslag: 
•  Egen personal – avser lönekostnader för personer

som är anställda av förstudieägaren. Lönen ska
motsvara den anställdes ordinarie lön inklusive sociala
avgifter.

•  Externa tjänster – avser t ex konsulter och föreläsa-
re, dvs kompetens som köps in utifrån. Här redovisas
även personer som finansieras med arbetsmarknads-
politiska medel.

•  Resor – avser de resor som sker för att genomföra
förstudien.

•  Administration – avser kostnader för t ex telefon och
porto.

•  Marknadsföring – avser kostnader i samband med
framtagande av t ex trycksaker.

•  Lokalkostnader – kan avse hyra för kontor eller an-
nan lokal t ex i samband med seminarier.

•  Övriga kostnader – Observera att kostnadsslaget
övriga kostnader får utgöra max 10 % av den totala
kostnaden. Kostnader för intern representation är inte
stödbar. Vidare godkänns inte kostnader för alkohol.

 I tabellen för finansiering redovisas de medel som 
andra finansiärer, såväl offentliga som privata, planerar 
att bidra med. I posten privat finansiering ingår utöver 
kontanta medel även eventuella förväntade förstudiein-
täkter (t ex deltagaravgifter). 

8. Underskrift
 Behörig firmatecknare (den som har rätt att teckna
avtal) för sökande ska skriva under ansökan.
 Fyrbodals kommunalförbund kan komma att i sam-
band med förstudiebeskrivningar publicera namn och
telefonnummer på behörig firmatecknare på internet i
form av pressmeddelande, registrering i projektdatabas
och liknande. Syftet med denna publicering är att sprida
information om förstudien. Med hänsyn till att samtycke
krävs för denna publicering, sk behandling av person-
uppgifter, begärs sådant samtycke av firmatecknare.
Om denna person önskar att personuppgifterna inte ska
behandlas på detta sätt ska detta särskilt meddelas.

ÖVRIGT
 Ifylld och undertecknad ansökan skickas till nedanstå-
ende adress. För att ansökan ska kunna beredas krävs
att ansökan är fullständigt ifylld. Förutom ansökan i
underskrivet original önskas också en elektronisk kopia
till e-postadress nedan för att underlätta handläggning-
en. Vid ev. frågor kontakta ansvarig handläggare på
kansliet. Kontaktuppgifter finns på
www.fyrbodal.se under fliken Tillväxtmedel

Fyrbodals kommunalförbund 
Box 305, 451 18 Uddevalla 

e-postadress: kansli@fyrbodal.se                                              

https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/genomforandeplan.pdf
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