
Regionala 
projektstöd



Ansök om projektstöd
Kanske er idé bidrar till fler innovativa före-
tag, inkluderande arbetsplatser, kreativa 
utvecklingsmiljöer eller ökad tillgänglighet?

Då kan ni ansöka om finansiering från  
Region Norrbotten.

Vem kan söka?
Ni som söker stöd kan vara organisationer, 
kommuner, näringslivs- och utvecklings-
bolag, föreningar, företag, myndigheter och 
universitet. Enskilda personer kan inte söka 
stödet. 

Till vad kan vi få stöd?
Region Norrbotten finansierar projekt som 
ligger i linje med Norrbottens innovations-
strategi och den regionala utvecklings-
strategin som innehåller utvecklings-
områdena; Innovation och företagande, 
Attraktiva livsmiljöer, Kompetensförsörjning, 
Infrastruktur och Internationalisering.

Har ni en projektidé  
som kan bidra till  

Norrbottens  
utveckling?
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Ni kan få stöd till förstudier, mindre pilot-
projekt och större genomförandeprojekt. 
Projekt som prioriteras ska vara ny skapan-
de, väl förankrade, ske i samverkan och 
beskriva hur kvinnor och män med olika 
bakgrund och ålder nås. Projektet ska bidra 
till en hållbar utveckling.

Projektets aktiviteter ska ligga utanför den 
ordinarie verksamheten och vara avgrän-
sade i fråga om tid, ekonomi och arbets-
insats.

Hur stort stöd kan vi få?
Region Norrbotten kan finansiera projekt 
med maximalt 50 procent av stödberätti-
gande kostnader.

När kan vi söka stöd?
Regionala projektstöd kan sökas löpande 
under hela året. Vid ansökan om medfinan-
siering till EU:s strukturfonder som exempel-
vis Regionalfonden, Socialfonden, Interreg 
Nord eller Kolarcticprogrammet ska en tidig 
kontakt tas med Region Norrbotten. Ansö-
kan ska lämnas in i god tid innan förvaltande 
myndighets sista ansökningsdatum.
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Ni hittar mer information om våra projektstöd på Region Norrbottens 
webbplats. Om ni har några frågor är ni välkommen att kontakta oss.

Ansök på www.minansokan.se

Kontaktuppgifter
Eva Jonsson

0920-28 43 18
eva.a.jonsson@norrbotten.se

Greta Isaksson
0920-28 46 19 

greta.isaksson@norrbotten.se

Tove Cullhed
0920-711 58

tove.cullhed@norrbotten.se

Ylva Sardén
0920-28 44 78 

ylva.sarden@norrbotten.se

Åsa Johansson
0920-28 47 63

asa.a.johansson@norrbotten.se

Region Norrbotten  
Robertsviksgatan 7 (Regionhuset) • 971 89 LULEÅ, SVERIGE  

 +46 920-28 40 00 • regionnorrbotten@norrbotten.se

www.norrbotten.se


