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1. Verksamhetsmål, resultat och effekter
Verksamhetsmål (från beslutet)
a)
b)
c)

d)

e)
f)

Projektet ska bidra till att skapa nya möjligheter för inflyttning och sysselsättning i Heartlandgränsregionen
Projektet vill utveckla och nyttja gränsregionens sammlade resurser för att stötta små och mellanstora
företag i sitt innovatiionsarbete och skapa tillväxt genom samarbetet med livsstilsmigranter och flyktingar.
Stärka konkurrenskraft och innovationsklimat hos företag i Dalarna och Fjellregionen. Dette skal skje ved
at næringslivet får tilgang til nye og innovative metoder i samarbeid med forsknings- og utviklingsmiljøer
på tvers av landegrensen. 3 av 5 testade metoder kommer att vara så framgångsrika att de tillämpas i
projektormådet av näringslivsaktöer och kommuner efter projektets slut.
Stärka banden mellan forsknings-och kunskapsmiljöer i Dalarna, Hedmark och Trondheim och andre
kunnskapssentre nasjonalt og internasjonalt. Dette skal skje gjennom workshops og partnerskap mellom
institusjoner i begge landene. Minst ett gränsregionalt samarbete mellan kunskapsmiljöerna är etablerat
och fungerar av egen kraft efter projektets slut.
Koppla samman forskningsmiljöer med företag, kommuner och näringslivsnätverk. Minst 40 företag,
kommuner och näringslivsaktörer kommer att delta i forsknings- och utvecklings satsningar.
Legge grunnlag for at minst tre grenseregionale samarbeid fortsetter etter prosjektperioden.

1.1 Resultat under rapporteringsperiod
a) Skräddarsydd Massproduktion & Knowledge Transfer Partnerships (MSS & KTP):
Det er inngått avtaler med samarbeidspartnere Rørosregionens næringshage (RrN) på norsk
sida. RrN har har på sin side inngått med SINTEF Teknologi og samfunn som innebærer at de
skal bidra til spredning og utvikling av erfaringer og metoder. På svensk sida har
samarbetsavtal med Industriell Utvecklingscenter Dalarna (IUC), Högskolan Dalarna (HiD)och
SINTEF (Trondheim) skrivits som tydliggör ansvarsfördelning och tillgänglig budget.
SINTEF, RrN, IUC och HiD har träffats två gånger för att planera verksamheten och ytterligare
ett möte är inplanerad i februari 2016 i Röros. Eftersom alla aktörer är involverad i
arbetspaketen MSS och KTP diskuteras dessa insatser tillsammans. Arbetsgruppen har haft
värdefull erfarenhetsutbyte och trivs med att arbeta ihop. Gruppen har i senaste möte kommit
fram till följande arbetsupplägg för att etablera koncepten på andra sidan gränsen:
MSS i Dalarna körs som KTP-koncept, dvs. Att IUC-identifiera lämpliga företag med «säljhjälp»
av SINTEF, tillsammans med HID rekryteras en nyexaminerad expert med inriktning
skräddasydd massproduktion, experten jobbar åt flera företag och SINTEF coachar experten.
KTP i Fjellregionen introduceras genom att kombinera erfarenheter från Trainee – ordningen
och Kompetens-megler verksamheten som RrN har erfarenhet av. HiD inbjuder RrN att delta i
rekrytering av KTP-resurser för att lära känna systemet och bistår med experthjälp för
försöksverksamheten i Fjellregionen.
HiD har under redovisningsperioden arbetat med att systematisera KTP-arbete för att kunna
administrera det för ett större geografiskt område. Ett samarbete med Gävle har inledds där
arbetet som KTP-center kommer att testas.
b) Business Improvement Districts:
På svensk sida har en BID-metodutvecklingsprocess upphandlats och avtal har skrivits med
Svenska Stadskärnor att leda ett metodutvecklingsarbete i Dalarna. Den 12 november har 5
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svenska kommuner under ledning av Sv. Stadskärnor påbörjat en BID-process i 8 steg som i juni
2017 ska utmynna i 5 BID-affärsplaner, en för varje kommun, och en metodbeskrivning för en
pre-BID process som ska bli underlag för en definition av BID – processen på nationell nivå.
Det er etablert ny kunnskap hos prosjektleder på norsk side gjennom deltakelse på work shop i
Ludvika. Arbetet att identifiera ett BID-projekt på norsk sida är på gång samtidigt som BIDkonceptet har spridits till fler kommuner på svensk sida har genom två workshop i Värmland
och en workshop i Idre i början på november.
c) Flerkulturell Verdiskapning:
Ett samarbetsavtal har skrivits med Stiftelsen Teknikdalen som ansvarar för arbetspaketet på
svensk sida och som har anställt en projektledare på 30% under två år för att utföra arbetet att
utveckla en integrations NOD som ska hjälpa kommunerna och andra aktörer att få flyktingar
och andra imigranter snabbare att starta företag och komma i arbete. Inspiration om hur detta
kan göras har hämtats från Drammen där en international integrationsseminarium besöktes
och genom kontakt med CIPRA-International, en organisation i Lichtenstein som samlar ett
hundratal NGO kring hållbar utveckling i Alpländerna. CIPRA har fått medel från projektet för
att ta fram goda exempel från alpregioner och för att presentera sina erfarenheter med
integrationsarbete på projektets uppstartsmöte i början av november.
Norsk side har ingen resultater pr 31.10.2015. Denne arbeidspakken er ikke startet opp på
norsk side. Den er planlagt for to år.
d) Tidig Dialog I Upphandling:
Projektledningen har deltagit i ett informationsseminarium om programmet ”Innovative
offentlige anskaffelser” på NHO i Oslo och bokat in ett liknande föredrag i Arlanda den 7 april
2016 där målgruppen är politiker och upphandlingsansvariga i kommunerna i projektområdet.
På norsk side har deltakende kommuner mottatt informasjon og kartleggingsskjema for å
melde inn aktuelle innkjøp som kan være case i tidlig dialog i offentlig innkjøp. En kommune
har meldt inn flere kommende innkjøp som kan være aktuelle case.
På svensk sida har Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) tagit ansvar för genomförandet av
arbetspaketet, inventerat intresse hos kommunerna och involverat Upphandlingsmyndigheten
i arbetet som kommer att delta i projektets insatser som en fortsättning på sin just avslutade
pilotstudie om ”Tidig Dialog konceptet” i Sverige.
e) Kommunikation:
En kommunikationsplan och ett grafisk profil för projektet har tagits fram och godkänts av
styrgruppen. Det er etablert Facebookside og ny hjemmeside. Ett pressemddelande om
projektuppstart har publicerats i november.
f) Övergripande projektsamordning:
Det er etablert samarbeidsformer og arbeidsdeling mellom norsk og svensk prosjektleder. Det
er ansatt prosjektleder på norsk side etter utlysning og utvalgsprosess. Den som fikk stillingen
hadde 3 måneders oppsigelsestid og startet i stillingen 1.10.2015. PL har fått oversikt og
kunnskap om mål og forventninger i prosjektet.
Svensk projektledare fanns på plats från projektets början men pga. Sommarsemestern har
verksamheten först börjat i början av augusti.
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En styrgrupp har tillsatts och haft sitt första möte den 12 november 2015 i samband med
uppstartsmötet. I styrgruppen ingår representanter för projektets finansiärer. I sitt första möte
har styrgruppen godkänt projektets verksamhetsinriktning, budget, delegationsordning,
miljöplan, jämställdhetsplan, mångfaldsplan och kommunikationsplan. I styrgruppen ingår:
Mikael Selander

Länsstyrelsen Dalarna

Chef Enhet för Landsbygd och Tillväxt

Hans Vintervold

Röros Kommune

Ordfører, Röros

Rune Jörgensen
Fredrik Ollen
Peter Egardt

Ole Jörn Alfstad
Mari Grut

Regionrådet for Fjellregionen
Rättviks Kommun

Älvdalens Kommun

Hedmark Fylkeskommune

Sör-Tröndelag Fylkeskommune

Regionrådgiver

Kommunstyrelsens vice ordförande
Kommunalråd

Chef för internationella avdelningen

Seniorrådgiver, Regional utvikling, Næring og
innovasjon

Den 12-13 juni hölls projektets uppstartsseminarium där alla arbetspaket hade gränsregionala
arbetsgruppsmöten under första dagen och inspirationsföreläsningar om Business
Improvement Districts, Repopulation of the Alps och Customized Massproduction.
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1.2 Resultat sedan projektstart
Aktivitet

Förväntad Resultat (från beslutet)

Utfall sedan projektstart

4 företag testar och blir multiplikatorer
1 gränsregional samarbete mellan forskningsoch utvecklingsinstitutioner är igång
Etablering av metoden i Dalarna är igång
1 gränsregional företagssamling

IUC-Dalarna, Rörosregionen
Näringshage och SINTEF har träffats
2 gånger och känner stor samhörighet.

Uppstart av KTP-center Sverige
Test KTP-target «personer med utländsk
bakgrund»
Etablering av KTP-metoden i Fjellregionen är
igång
2 företag testar och blir multiplikatorer
1 gränsregional företagssamling
1 gränsregional samarbete mellan forskningsoch utvecklingsinstitutioner har startats

KTP-plattformen utvecklat för att
kunna serva ett större geografisk
område
KTP-samarbete med Gävle etablerat

BID – Business
Improvment
Distrikt

5 kommuner genomför pre-BID processer
2 formella BID-samarbeten mellan företag och
kommuner etablerade
2 regionala BID-samordningscentra etablerade
2 gränsregionala workshop/resor genomförda

5 kommuner har startat pre-BIDprocesser.
Lst-Dalarna och Lst-Värmland
fungerar som BID-samordningscentra
Arbetet förankrad i nationell BIDsamordningsgrupp.

Flerkulturell
verdiskapning

2 centra för flerkulturell verdiskapning är igång
30 företagare med utländsk bakgrund deltar i
utvecklingssprocesser
4 kommuner arbetar med support av
livsstilsföretag
2 gränsregionala workshop/resor

Tidig Dialog i
upphandling

Metod för tidig dialog vid upphandling testat på
5 upphandlingar i Dalarna och Fjellregionen
1 gränsregionalt organisationsamarbete
etablerat
2 gränsregionala workshop eller
leverantörsmässor

Next Generation Kommunikation

2 nya metoder värderas för framtida använding
1 gränsregional innovationsseminarium
tillsammans med andra projekt i Interregprogramområdet
1 nätverk av intressenter finns
Projektet kommuniceras av
utförarorganisationer
20 artiklar i regionala/nationella media
7 nyhetsbrev
1 utvärdering av genomförda metoder
En informationstjänst på deltid
2 studieresor utanför Skandinavia

MSS Skräddarsydd
massproduktion

KTP - Knowledge
Transfer
Partnerships

Övergripande
projektsamordning

Projektplanering och projektkoordination,
avtalsskrivningar och upphandlingar
Projektredovisning
Ekonomiadministration på deltid

1 företagsbesök av SINTEF genomfört
i Dalarna

HiD och RrN har träffats två gånger
och samarbete kring KTP har initierats

Stiftelsen Teknikdalen har påbörjat att
ta fram metod för Flerkultur nod.

Samarbete med NHOleverantörsprogrammet och
Upphandlingsmyndigheten etablerat.
1 gränsregional workshop planerat till
7 april 2016.

Kommunikationsplattform etablerat
genom projectplace (intern), facbook
(intern/extern) och hemsida (extern)

Projektledare och
ekonomiadministration på norsk och
svensk sida på plats. Alla delprojekt
och nödvändiga upphandlingar/avtal
på svensk sida på plats. Alla
delprojekt förutom flerkulturell
verdiskapning på gång på norsk sida.
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1.3 Projektets effekter
Förväntade effekter (från beslutet)
a)
b)
c)
d)

Projektet ska bidra till att skapa fler arbetsplatser och öka befolkningen i Dalarna och Fjellregionen,
eventuellt i flera kommuner i Hedmark och Värmland.
Projektet ska bidra till starkare och levande samhällen som ger kommunerna möjlighet att leverera en
god servicenivå.
Projektet ska bidra till större optimism och framtidstro i näringslivet.
Projektet ska bidra till bättre samarbete mellan det offentliga, näringslivet och ideella organisationer.

Det är inte möjligt att beskriva några effekter ännu. För att lättare kunna följa projektets
utveckling på effektnivå kommer projektledningen att bryta ner effektmålen och formulera
förväntade effekter på arbetspaketnivå. Efter styrgruppens godkännande kommer dessa
effektmål ligger till grund för rapporteringen på denna plats.
1.4 Måluppfyllelse
Projektet har kommit igång bra. Projektledare och ekonomiadministration på norsk och svensk
sida är på plats. Nästan alla delprojekt har kört igång verksamheten redan. Vi kan i dagsläge
inte se några som helst hinder att uppnå det ställda verksamhets- och effektmålen.

2a. Tid- och aktivitetsplan
Projektet har kommit igång enligt projektplan. Följande avvikelser från projektplanen är att
vänta:
På norsk side startet arbeidet opp med å få ansatt prosjektleder. Den kom på plass fra
1.10.2015 og dette har med ført noe forskyvning av aktiviteter på norsk side.
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2b. Projektets största och viktigaste aktiviteter och
deras genomförandegrad
Aktivitet

Startdatum
beslut

Slutdatum
beslut

Andel (%)
genomfört

Projektledning

15-05-01

18-04-30

15 %

Kommunikation/Next
Generation

15-05-01

18-04-30

5%

Partnerskap för
kunskapstransfer

15-09-01

18-01-31

15%

Skräddarsydd
Massproduktion

15-09-01

18-01-31

5%

Business Improvement
Districts

15-06-01

18-03-31

10%

Flerkulturell verdiskapning

15-06-01

18-03-31

2%

Tidig dialog i upphandling

15-06-01

18-03-31

2%

Projektets start och
slutdatum

15-05-01

18-04-30

3. Ekonomistatus
Projektbudgeten som helhet kommer att hållas. Vissa uppdateringar har gjorts för olika
kostnadsslag och berör framförallt omfördelningar mellan kostnadsslaget personal och köpta
tjänster. Anledningen på norsk sida är att avtal har skrivits med Rörosregionen Näringshage att
samordna och utföra arbete inom KTP och MSS på norsk sida. Hela denna kostnad belastar
posten köpta tjänster och inte som tidigare köpta tjänster, reiser och personal. På svensk sida
har medel behövts omfördelas från köpta tjänster till personalkostnader pga. att medsökande
kommuner har anställd pre-BID manager i högre grad än förutsedd.
Alla omfördelningar är mindre än 20% och kommer inte att påverka projektets genomförande.
Budgeten er framstilt i Euro.
Kostnadslag

Budget enl beslut
Enligt beslut
se i €

Egen personal
Externa tjänster
Lokaler
Utrustning
Resor/logi
OH: 15%
Intäkter
Total: kostnad
Total: kostnad-intäkt

653 063
303 970
0
10 730
179 944
97 959
74 893
1 245 666

Enligt bestut
no i €

351 000
288 750
52 750
120 000
25 000
837 500

Fördelad budget
Fördelad
budget se i €

688 023
271 785
0
10 000
203 366
72 450
75 000
1 245 624
1 170 624

Fördelad
budget no i €

350 000
335 000
52 500
0
100 000
0
25 000
837 500
812 500

Utfall
Ack utfall se

Ack utfall no

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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4. Aktiviteter utanför programområdet
Projektet har under redovisningsperioden inte bekostad någon aktivitet utanför
programområdet. Däremot har två experter från utlandet deltagit i uppstartsseminariet i Idre i
november 2015. Susan Bree, BID-expert från Scottland har BID-coachad Sv. Stadskärnor som
ansvarar för BID-metodutveckling inom projektet och Wolfgang Pfefferkorn , CIPRAInternational från Lichtenstein har utbytt erfarenheter med Stiftelsen Teknikdalen som är
ansvarig för arbetspaketet Flerkulturell Verdiskapning i Dalarna. Båda experter har deltagit i
möten med arbetsgrupperna under uppstartsseminariet i Idre och föreläst om ”Bid i praktiken”
och ”Methods and actions on depopulation in the Alps”. På uppdrag av projektet har CIPRAInternational även inventerat och sammanställt goda exempel om integration och
företagandet i Alpländerna.
Insatserna kommer att följas upp med återbesök i mitten/slutet av projektperioden för att
värdera våra insatser och om samarbetet utvecklas positivt, med motbesök eller studiebesök i
deras länder. Målet är att etablera tematiska samarbeten med Scotland kring BID och med
Alpländerna kring integration.
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5. Indikatorer
Resultat
vid
projektslut

Hittills
uppnådd

Kommentarer

Indikatorer
Antal företag som får stöd, kvinnor, män,
mixad

50

0

Avser företag som intensivt delta
i projektets aktiviteter och bidrar
med tid eller pengar.

Antal företag som får stöd för att
introducera för marknaden nya produkter,
kvinnor, män,mixad

3

0

KTP och MSS-företag

Antal företag som får stöd för att
introducera för företaget nya produkter,
kvinnor,män, mixad

4

0

KTP och MSS-företag

Antal företag som deltar i
gränsöverskridande, transnationella eller
interregionala forskningsprojekt, kvinnor,
män, mixad

35

0

Företag som deltar i
metodutveckling av BID och
Flerkulturell verdiskapning.

Antal forskningsinstitut som deltar i
gränsöverskridande, transnationella eller
interregionala forskningsprojekt

3

2

HiD, SINTEF

Egen: Antal deltagande organisationer i
gränsöverskridande forskningsprojekt

12

7

Avser organisationer som deltar i
vidareutveckla metoder:
SINTEF, IUC-Dalarna,
Högskolan Dalarna, Stiftelsen
Teknikdalen, Rörosregionen
Näringshage,
Upphandlingsdialog Dalarna,
Svenska Stadtskärnor,

Egen: Antal demonstrations- och
testprojekt

5

1

BID igång

Egen: Antal långsiktiga formaliserade
samarbetsavtal mellan olika
forskningsinstitut

1

0

Egen: Antal företag som etablerat sig,eller
inlett samarbete med företag på andra
sidan gränsen

2

0

Projektegen: Antal demonstrations- och
testprojekt som leder till tillämpning av för
området nya innovativa metoder efter
projektslut

3

0

Ett resultat av företagarmässor
och samarbete mellan
utvecklingsinstitutioner
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6. Grenseoverskridende merverdi
Förväntade mervärden: (Från beslutet):

Prosjektet redusere grensens barriereeffekter og utnytte og utvikle grenseregionens samlede territorielle kapital/ressurser.

Utbytet av innovationsmetoder leder till ekonomiska och teknologiska fördelar eftersom utvecklingstiden kortas och företagen ligger i
framkant med att implementera nya metoder fast de ligger långt från innovationscentra .

Genom introduktion av metoder för snabbare integration bidrar projektet till att nyttja gränsregionens resurser för ökad
samhällsekonomisk utjämning.

Genom att utveckla metoder tillsammans skapa den kritiska massan som behövs för att kunna anpassa innovationsprocesser till de
förhållanden som gäller mindre kommuner i gränsregionen.

Gränsregionala utbildningar och företagsmässor kommer att ge tillfälle att öka kännedomen om varandra och leda till nya affärer.

Skapa nya institutionella samarbeten över gränsen.

Skape grensekryssende strukturer som bidrar til å bygge ned grensens barriereeffekt langs den urbane/institusjonelle dimensjonen.

Genom att profilera sig tillsammans mot utlandet stärker vi bilden av en gemensam utvecklingsregion både utåt och inåt mot deltagande
kommuner och institutioner.

Bygga en stark igenkänning tvärs över gränsen av den modernisering som pågår. Detta kommer att föra regionerna närmare varandra
och förstärka det samarbete på politisk och organisatorisk nivå som har grundlagts i tidigare projekt.

Rörosregionen Näringshage, IUC-Dalarna, SINTEF och Högskolan Dalarna har påbörjat ett
lovande samarbete. Det verka prata «samma språk» och har haft goda möten och god samsyn
på hur ett samarbete kan utformas. Ingen av dessa aktörer kände den andra tidigare men
igenkänningsfaktorn var hög. Här kan man verkligen prata om att ta bort barriereffekter.
BID-pilotkommunernas arbete i Dalarna följs med nyfikenhet av andra kommuner i Dalarna
och av kommuner i Fjellregionen. Här byggs det en kritisk massa som behövs för att komma
igång med BID-processer även i Fjellregionen.
Flerkulturseminariet i Drammen har varit mycket givande för de svenska deltagarna och till
januari 2016 planeras en workshop för dalakommuners näringslivschefer med föreläsare från
Norge. Detta sätt att nyttja gränsregionala resurser tillämpas också när NHO kommer att hålla
en heldagsseminar om Tidig Dialog i Upphandlingen för politiker och tjänstemän i Dalarnas
kommuner i april 2016. Norske kommuner blir også invitert med på dette seminaret.

7. De horisontella kriterierna
7.1 Miljö
Projektledningen använder sig nästan uteslutande av telefonmöten och webbmöten på
kommunikationsplattformen Projectplace. En miljöplan har genomgåtts och godkänts av
styrgruppen .
Vi minimerar vår pappersförbrukning. Löpande information sker genom e-post, facebook,
hemsida och Projectplace i enlighet med vår kommunikationsstrategi.
Fysiska möten läggs så långt möjligt i anslutning till sammankomster, konferenser.


Styrgruppsmötet nr1, lades i samband med projektets uppstartsseminarium i Idre.

7.2 Jämställdhet mellan kvinnor och män
Styrgruppen har godkänt projektets jämställdhetsplan.
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Projektet strävar efter att hålla en jämn könsfördelning i projektets utbildningar och möten.
Det har hittills lyckats väl som projektet som helhet men inte i arbetsgrupperna där
könssammansättning varierar starkt.
Projektet har använd sig av facebook och hemsidan för att nå ut till så många målgrupper som
möjligt oavsett kön och ålder. Under 2016 kommer projektet att genomlysa alla arbetspaket
utifrån 4R-metoden och beskriva åtgärder för att öka jämställdheten.
7.3 Etnisk mångfald och integration
En Integrationsplan med målet att på bästa sätt kunna ta vara på den resurs personer med
utländsk bakgrund utgör för tillväxt i länet har godkänts av styrgruppen 12 nov. 2015.
Projektets insatser kring flerkulturell verdiskapning och arbetspaketet KTP-integration är
konkreta insatser inom projektet för att öka integration. Vår ambition är att sprida
erfarenheter från dessa insatser till övriga arbetsgrupper inom projektet.

8. Informasjon og kommunikasjon
En affisch för projektets har tagits fram och satts upp vid trapphallen och korridoren på
Länsstyrelesen Dalarna och Regionrådet for Fjellregionen. Affischen har också satts upp vid
ingången till kontoren till våra 8 medsökanden i Sverige och på Rörosregionen Näringshage i
Norge.
Logotyper för EU- och Interreg används i projektets IT-kommunikation, inbjudningar,
pressreleaser, annonser och presentationer. Användandet av logotyper regleras i
kommunikationsplanen och färdiga mallar finns framtagna.
För att kommunicera projketets aktiviteter med deltagande företag, kommuner och
organisationer har en ny hemsida ( www.scandinavianheartland.org; www.scandheart.org)
och en facebooksida skapats. (www.facebook.com/scandinavianheartland).

Länsstyrelsen: Trapphuse

Länsstyrelsen: arbetsrum

Fjellregionen kontor
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9. Spørsmål til sekretariatet
I vårt arbetspaket kommunikation ingår att anordna ett innovationsseminarium där vi vill lyfta blicken
och utbyta erfarenheter med andra Interreg-projekt som jobbar med liknande innovationsdrivande
satsningar som Scandinavian Heartland.
Styrgruppen och projektledningen vill gärna se att en sådan satsning görs tillsammans med Interregsekretariaten, t.ex. genom att anordna en temaworkshop med speeddating i början av 2017 till temat
innovation, gärna med deltagare från alla interreg-områden inom Sverige-Norge programmet.
Vi vill undersöka om det finns ideer från Interreg-sekretariaten att genomföra en sådan aktivitet och
om det finns intresse att samordna detta med projektet Innovationsseminarium.
Rapportering på norsk side vil følge datoer fastsatt i svensk beslut, samt regnskapsrapportering
gjennom RF ved årsoppgjøret pr. 31.12 og pr 30.06.

10. Signaturer
Undertecknad försäkrar att:
uppgifter som lämnas i rapporten, inklusive bilagor/vedlägg, är riktiga och att eventuella kopior
av handlingar som bifogats rapporten stämmer överens med originalen.
Samtidigt medges att:
all personinformation som finns i rapporten får publiceras på Internet och i annat
informationsmaterial.
övrig information om att projektet fått stöd, om projektets aktiviteter, resultat, kostnader m.m.
samt att hela eller delar av läges- och slutrapporter får publiceras på Internet och i annat
informationsmaterial.
Datum

Ort

Datum

Sted

Organisation

Organisasjon

Svensk projektansvarig kontaktperson eller
projektledaren2

Norsk prosjektansvarlig kontaktperson
eller prosjektleder2

Namnförtydligande

Navn i blokkbokstaver

JAKOB EBNER

KARIN WIIK

13

11. Bilagor
1. Samarbetsavtal med medsökande
(Torsby, Filipstad, Rättvik, Ludvika, Orsa, Stiftelsen Teknikdalen, Högskolan Dalarna, IUC-Dalarna)

2. Samarbetsavtal med andra externa aktörer projektet samarbetar med
(Rörosregionen Näringshage, SINTEF, Länsstyrelsen Värmland, Susan Bree, CIPRA-International)

3. Upphandling BID-metodutveckling
4. Policydokument för projektet
(Miljöplan, Jämställdhetsplan, Mångfaldsplan, Kommunikationsplan)

5. Delegationsordning
6. Affisch för projektet
7. Lägesrapporter medsökande
8. Timlistor seminarier

