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BESLUT om fördelning av medel för affärs- och
innovationsutveckling under år 2013 inom programmet
Främja kvinnors företagande.

Beslut
Tillväxtverket beslutar att tilldela medel till Regionförbundet Jönköping för
genomfOrande av affårs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet
Främja kvinnors företagande under år 2013, enligt regeringens beslut 2011-03-03
N2011/1250/ENT.
Beslutet gäller från beslutsdatum till och med den 28 februari 2015 under
fOrutsättning att Tillväxtverket erhäller medel for är 2013 enligt regeringsuppdraget.
Beslutet omfattar även fOljande bilagor:
1. Fördelning av medel per region/län för är 2013
2. Villkor for beslutet
Beslutsmotivering
Företagandet är generellt lägt i Sverige. Andelen företag som drivs av kvinnor är 23-29
procent. Under 2010 startades 32 procent av företagen av kvinnor och sju procent av
kvinnor och män gemensamt. När fler företag drivs och utvecklas av kvinnor tas fler
affårsideer till vara och nya affårsmodeller utvecklas. Det ökar förnyelsen och
dynamiken i näringslivet, och därmed Sveriges möjligheter till ökad konkurrenskraft
och hållbar ekonomisk tillväxt.
Regionalt tillväxtansvarig aktör far fatta beslut om medfinansiering av affårs- och
innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors fOretagande.
Tillväxtverket fördelar medel till regionalt tillväxtansvarig aktör med utgångspunkt i
tidigare framtagen fOrdelningsnyckel fOr programmet Främja kvinnors företagande.
Fördelningen mellan länen sker dels genom ett garanterat belopp, dels en fOrdelning
efter fyra indikatorer vilka framgår av bilaga 1. Regionalt tillväxtansvarig aktör är
ansvarig gentemot Tillväxtverket enligt detta beslut med tillhörande villkor.
Upplysning
Medlen för 2013 betalas ut i forskott under första kvartalet 2013.
Tillväxtverket kommer att tilldela medel till regionalt tillväxtansvarig aktör för
genomförande av affårs- och innovationsutvecklingsinsatser under år 2014 under
förutsättning att Tillväxtverket erhåller medel för år 2014 enligt regeringsuppdraget.
Medel fOr 2014 betalas ut under är 2014 efter att regionalt tillväxtansvarig aktör fattat
beslut om medlen, registrerat besluten i Nyps samt rekvirerat medlen hos
Tillväxtverket.
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Beslut i detta ärende har fattats av t f generaldirektören Birgitta Böhlin. Anneli
Sjögren, chef for avdelningen Entreprenörskap och företagsutveckling, Äsa Lövelius
Kebert, tf chef för enheten Entreprenörskap och Gunilla Thorstensson,
programansvarig för Främja kvinnors företagande, har varit med vid den slutliga
handläggningen. Föredragande har varit Jenny Idebro, projektledare för affars- och
innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande.
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Fördelning av medel per region/län tör år 2013

Regionalt tillväxtansvariga aktörer tilldelas medel för att fatta beslut om
medfinansiering av affårs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet
Främja kvinnors företagande. Enligt regeringens beslut ska medlen fördelas med
utgångspunkt i tidigare framtagen fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln består dels
av garanterade medel, 500 000 kronor till varje region, dels av medel som fordelas
efter följande fyra indikatorer:
1)
Antal kvinnor bosatta i länet
2)
Andelen företagare bland de sysselsatta kvinnorna i länet
3)
Andelen nyföretagare som är kvinnor i länet
Andelen arbetslösa kvinnor i länet
4)
Fördelningen mellan län/regioner har justerats sedan föregående beslutsperiod
utifrån regionalt tillväxtansvarig aktörers efterfrågan på medel och Tillväxtverkets
samlade bedömning av regionalt tillväxtansvariga aktörers återrapportering.
Fördelningen kan under beslutsperioden ändras genom beslut av Tillväxtverket vilket
framgår av villkoren i punkt 5.2. Resterande medel för affårs- och
innovationsutvecklingsinsatser under år 2013 och 2014 kommer att fördelas vid ett
senare tillfålle, under förutsättning att medel erhålls enligt regeringsuppdraget.
Minst 6 000 kvinnor ska delta i insatserna totalt i Sverige under perioden 2013-2014.
Av tabellen nedan framgår antalet kvinnor som minst bör delta i insatserna fördelat på
län/region under programperioden 2013.

R�onfl� änH-________�_1

Medp1 for 201"

Beräknat antal kvinnor
som.ska,nås är2013

Länsstyrelsen Stockholm

4 548 800 kr

320

Regionförbundet Uppsala

1 851 800 kr

125

Regionförbundet Sörmland

'904 500 kr

125

Regionförbundet Östsam

2 120600 kr

145

Regionförbundet Jönköping

1 873 700 kr

125

Region Södra Småland

1615600 kr

110

Region Kalmar

1 840 500 kr

120

Region Gotland

1669 800 kr

115

Region Blekinge

1659 000 kr

110

Region Skåne

3 457600 kr

230

Region Halland

'937 700 kr

125

Region Våstra Götaland

3 914600 kr

265

Region Värmland

1 849 200 kr

120

Regionförbundet Örebro

1 885 300 kr

125

+

Länsstyrelsen Västmanland

1 842600 kr

125

Region Dalarna

1 903600kr

125

Region Gävleborg

'977 000 kr

130

Länsstyrelsen Västernorrland

1608 500 kr

120

Region Västerbotten

1 488 800 kr

115

Länsstvrelsen Norrbotten

1 865 000 kr

125

42 814 200 kr

1000

Sverige
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Bilaga 2 till TilIväxverkets beslut 003-2012-2073

Villkor tör beslutet

Bakgrund och tillämpningsområde

1.

1.1 Tillämpningsområde
Dessa villkor tillämpas på beslut om medfinansiering av affars- och
innovationsntvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande.
Besluten tas av regionalt tillväxtansvariga aktörer i respektive län och den regionalt
tillväxtansvariga aktören ansvarar för programmets genomforande på regional nivå.
Programmet kan genomföras genom upphandling enligt lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling eller genom utlysning av projektmedel. Regionalt
tillväxtansvarig aktör i respektive län/region ansvarar för att affars- och
innovationsutvecklingsinsatserna genomfOrs enligt regeringsuppdraget och i enlighet
med detta beslut.
Insatserna ska vara riktade till kvinnor som driver foretag, som ska starta företag eller
som vill utveckla innovativa ideer. Dessa insatser ska ge kvinnor, enskilt eller i grupp,
tillgång till affars- och innovationsutveckling for att utveckla sina företag, ideer eller
att starta företag. Det kan handla om att utveckla nya affarsmodeller för att öka
lönsamheten och stärka konkurrenskraften. Det kan också innebära att utveckla en ide
mot kommersialisering. Några exempel på hur detta kan genomföras är utbildning,
rådgivning, coachning, mentorskap och affarsutvecklande nätverksaktiviteter.
Regionalt tillväxtansvarig aktör ska vid beredning och beslut prioritera insatser utifrån
urvalskriterierna under punkt 3.2.

2.

Syfte, målgrupper och mål

2.1 Syfte
Syftet för programmet Främja kvinnors företagande är att skapa tillväxt och förnyelse i
svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor.
2.2 Målgrupper

1)
2)
3)

Kvinnor som driver foretag, ensam eller tillsammans med andra, och som vill
utveckla foretaget.
Kvinnor som ska starta foretag.
Kvinnor som vill utveckla innovativa ideer till nya tjänster, varor eller koncept.

2.3 Mål
Målgrupper:
•

•
•

Omkring 60 % av deltagarna ska vara kvinnor som driver företag, ensam eller
tillsammans med andra, och som vill utveckla företaget.
Omkring 30 % av deltagarna ska vara kvinnor som ska starta fOretag.
Omkring 10 % av deltagarna ska vara kvinnor som vill utveckla innovativa
ideer till nya tjänster, varor och koncept mot kommersialisering.
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o

o

Minst '5 % ha utländsk bakgrund (född utomlands eller i Sverige med två
fciräldrar som är födda utomlands).
Minst '5 % vara under 35 år.

Resultatmål:
o

o

o

o

o

o

o

Minst 70 % av deltagarna anser att de genom insatsen fått med sig användbara
verktyg eller fardigheter som möjliggör affarsutveckling.
Minst 70 % av deltagarna anser att insatsen bidragit till att de utvecklat sina
affarsnätverk.
Minst 70 % av de deltagare som vill starta fciretag anser att deltagandet
bidragit till att utveckla en affarside.
Minst 70 % av deltagarna anser att insatsen bidragit till att de fått ökad
drivkraft att starta och utveckla företag.
Minst 50 % av deltagarna anser att insatserna bidragit till en utvecklad
affarsmodell.
Minst 50 % av deltagarna som redan driver fciretag anser att insatsen bidragit
till fcirnyelse genom t ex nya kundgrupper, nya geografiska marknader, nya
tjänster, varor, koncept, etc.
Minst 50 % av de deltagarna som vill utveckla innovativa ideer till nya
tjänster, varor eller koncept anser att deltagandet bidragit till att utveckla iden
vidare.

Effektmål:
o

o

3.

Minst 75 % av de kvinnor som inte hade fciretag vid projektets början ska vid
projektets slut ha startat ett företag eller planerar att göra det inom tre är.
Tillväxt i minst 50 % av de redan befintliga företagen vid projektslut eller
inom de närmsta 3 åren, genom:
ökad omsättning,
ökad lönsamhet,
nyanställningar,
att fler har blivit heltidsföretagare

Kriterier tör regionalt tillväxtansvariga aktörers beredning av
ärenden

3·tAlImänt
Genomförandet av programmet kan genomfciras genom upphandling enligt lagen
(2007:1091) om ofe
f ntlig upphandling eller genom utlysning av projektmedel.
3.2 Urvalskriterier
Vid beredning och beslut om medfinansiering av affars- och
innovationsutvecklingsinsatser ska en prioritering ske mellan insatserna.
Prioriteringen ska utgå från regeringens och Tillväxtverkets beslut med mål och
villkor.
Följande urvalskriterier ska beaktas:
o

Spridning mellan flera olika projektägare.

o

Minst hälften av de beslutade affars- och innovationsutvecklingsinsatserna ska
pågå i grupp över tid.

o

o

o

Insatser som arbetar med en tydlig målgrupp ska prioriteras framför blandade
målgrupper, exempelvis personer som vill utveckla sina företag, som har
bestämt sig för att starta företag, innovatörer eller en viss bransch.
Insatserna ska utgå från målgruppens behov och efterfrågan gällande innehåll
och upplägg.
Beprövade modeller och metoder med positiva erfarenheter ska prioriteras.
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•
•
•
•
•

•

Insatser med deltagaravgifter ska prioriteras.
Spridning mellan olika branscher.
Inga krav ska ställas på företagsform eller företagsstorlek.
Geografisk spridning inom länet/regionen.
Inom insatserna ska kompetens finnas inom områdena affars- eller
innovationsutveckling samt inom kvinnors företagande, jämställdhet eller
genus.
Möjlighet för resultatet att leva vidare efter insatsens slut.

Regeringen har lyft fram branscher där många kvinnor driver företag och som därmed
är särskilt viktiga för kvinnors företagande:
•
Gröna näringar (LRF:s definition: Företag som har jord, skog, trädgård eller
landsbygdens miljö som grundläggande resurser i sin verksamhet.)
•
1jänste- och servicesektorn
•
Kreativa och kulturella näringar
•
Vård och omsorg
•
Utbildning
•
IT och Internet fOr ökad affarsnytta i företag som drivs i gles- och landsbygd.
•
Utveckling och kommersialisering av innovationer
Tillväxtverket ser gärna att affars- och innovationsutvecklingsinsatserna även riktas
till kvinnor verksamma inom traditionellt mansdominerade branscher eller branscher
som regionalt tillväxtansvarig aktör bedömer vara särskilt viktiga i länet/regionen.
Regionalt tillväxtansvarig aktör ansvarar för att projektmedel inte används i ordinarie
verksamhet hos projektägaren. Se punkt 4.2.
3.3 Upphandling

Vid genomförande av programmet genom upphandling ska förutom lagen (2007:1091)
om ofe
f ntlig upphandling, regeringens beslut och Tillväxtverkets beslut med
tillhörande villkor följas. För att upphandling av genomförare ska vara möjligt krävs
att insatsen är 100 procent finansierad.
3-4 Krav på regelverk

Regionalt tillväxtansvarig aktör ansvarar för att genomförandet sker enligt gällande
lagar och förordningar samt regeringens och Tillväxtverkets beslut med tillhörande
villkor.
3.5 Bidragsgrundande kostnader

Programmet Främja kvinnors företagande finansierar högst65 procent av de
kostnader som är bidragsgrundande. Följande kostnader är bidragsgrundande:
•
Lönekostnader
•
Externa tjänster
•
Lokalkostnader och utrustning
•
Ersättning till föredragshållare utan F-skattsedel
•
Resekostnader
•
Övriga kostnader fOr genomförandet
•
Bidrag i annat än pengar från extern aktör. Se punkt 3.6.
3.6 Bidrag i annat än pengar från extern aktör

Med bidrag i annat än pengar från extern aktör menas tillhandahållande av
förvärvsarbete, lokaler, utrustning eller material från extern aktör utan att
stödmottagaren behöver betala för det och som är till nytta för stödmottagaren. Detta
får räknas som ett värde och därmed som en medfinansiering. Bidrag i annat än
pengar redovisas oftast inte i bokföringen utan redovisas i samband med ansökan om
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utbetalning genom en specifikation eller ett intyg. Maximalt 20 procent av insatsens
totala budget får utgöras av bidrag i annat än pengar.

4.

Förutsättningar för fördelning av medel till län/regioner

Tillväxtverket avser att fOra en löpande dialog med regional tillväxtansvarig aktör om
insatserna.
4.1 Lärande och delaktighet i framtagandet av strategi
Tillväxtverket har regeringens uppdrag att ta fram en strategi som bidrar till att
kvinnor och män efter programmets slut fär del av det företagsfrämjande systemet på
lika villkor. I arbetet med affars- och innovationsutvecklingsinsatser ska regionalt
tillväxtansvarig aktör aktivt delta för att strategin ska fä verkan i det ordinarie
företagsfrämjande systemet i respektive län/region.

Integrering av kvinnorsföretagande i det regionala tillväxtarbetet
Under beslutsperioden 2011-2012 tog regionalt tillväxtansvariga aktörer fram
forstudier som innehåller en beskrivning av förutsättningarna for kvinnor och män att
ta del av det foretagsfrämjande systemet i respektive län/region, samt en analys och
förslag på hur regionalt tillväxtansvarig aktör ska arbeta för att kvinnors fOretagande
ska integreras i det regionala tillväxtarbetet.
Regionalt tillväxtansvarig aktör ska under åren 2013-2014 arbeta med att integrera
kvinnors företagande i det regionala tillväxtarbetet fOr att öka möjligheten för kvinnor
och män att ta del av det ordinarie företagsfrämjande systemet på lika villkor. Detta
kan innebära internt och externt arbete for att forändra strukturerna, som till exempel
att ställa krav i utlysningar och upphandlingar att insatser ska följas upp på antal
l"Vinnor och män eller att se över marknadsföring och kommunikation ur ett
genusperspektiv. Det kan också innebära att integrera kvinnors företagande i
befintliga program och strategier, i befintliga mötesplatser och affarsnätverk eller att
skapa en arena for lärande och erfarenhetsutbyte om kvinnors företagande mellan
företagsfrämjande aktörer i länet/regionen. Regionalt tillväxtansvarig aktör får
använda högst 250 000 kronor per år för detta arbete. Arbetet ska redovisas i
lägesrapporter och i slutrapporten fOr affars- och innovationsutvecklingsinsatserna.

Kompetenshöjande insatser
En del av Tillväxtverkets arbete med i samarbete ta fram en strategi för att kvinnor och
män ska få del av det foretagsfrämjande systemet på lika villkor består av
kompetenshöjande insatser. Dessa kompetenshöjande insatser kommer att utföras av
en konsult som upphandlats av Tillväxtverket och kommer till viss del ske i samarbete
med regionalt tillväxtansvarig aktör. Regionalt tillväxtansvarig aktör ska vara
konsulten behjälplig genom att:
bidra till att den kompetenshöjande insatsen når målgruppen i respektive
län/region.
bistå med lokal för genomförandet av den kompetenshöjande insatsen, i de
fall det är möjligt.
Tillväxtverket kommer att skicka mer information om hur insatserna ska genomföras
till kontaktpersonen hos regionalt tillväxtansvarig aktör.

Regionala mötesplatser
VaIje län/region ska, enskilt eller tillsammans med ett annat län/region, anordna och
genomföra minst en regional mötesplats under åren 2013-2014, dock senast 30
november 2014. Målgrupper för de regionala mötesplatserna är främst regionala
beslutsfattare, representanter från det foretagsfrämjande systemet och andra delaktiga

i att genomföra programmet. Syftet är att finna former for att integrera kvinnors
företagande i det regionala tillväxtarbetet och i det ordinarie företagsfrämjande
systemet samt att synliggöra kvinnors företagande och dess betydelse för näringslivet.
Utöver detta kan regionalt tillväxtansvarig aktör styra innehållet utifrån regionens
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behov och förutsättningar. Det är även möjligt att genomföra den regionala
mötesplatsen tillsammans med annat arrangemang som riktas till samma målgrupp.
Regionalt tillväxtansvarig aktör ska medverka till att skapa intresse i lokalfregional
media. Regionalt tillväxtansvariga aktörer ansvarar för all planering och
genomförande. Den regionala mötesplatsen ska anordnas av regionalt
tillväxtansvariga aktörer i samråd med Tillväxtverket och fOlja det nationella tema som
Tillväxtverket tagit fram fOr de regionala mötesplatserna. Tillväxtverket ska få
möjlighet att delta i programmet ca 30 minuter på respektive regional mötesplats. Den
regionala mötesplatsen ska dokumenteras och Tillväxtverket ska få ta del av denna
dokumentation. Högst 150 000 kronor av de tilldelade medlen får avsättas per
län/region fOr att anordna en eller flera regionala mötesplatser.

Träffarför erfarenhetsutbyte
Regionalt tillväxtansvarig aktör ska delta i de träffar för erfarenhetsutbyte som
Tillväxtverket anordnar. Medel får avsättas för resa och eventuell logi får högst två
personer per träff. Tillväxtverket kommer att anordna 2-4 träffar per år och
Tillväxtverket står för träffarnas konferenskostnader.

Programmet Främja kvinnorsföretagande på regional nivå
Regionalt tillväxtansvarig aktör ska bidra till att hela programmets delar hänger ihop
på regional nivå. Programmets målgrupper, ambassadörer för kvinnors företagande,
projektledare för Affarsutveckling inom gröna näringar och för Entreprenörskap vid
universitet och högskola, bör inkluderas i aktiviteter på regional nivå.
4.2 Medel
Regionalt tillväxtansvariga aktörer får fatta beslut om medfinansiering av affars- och
innovationsutvecklingsinsatser fOr de medel som tilldelats respektive län/region för
åren 2013-2014.

Medlen ska konkurrensutsättas
Medlen ska konkurrensutsättas genom utlysning av projektmedel eller genom att
genomfOra en upphandling. Medlen ska fördelas till olika projektägare eller direkt till
företag i form av konsultcheckar i de län där detta är möjligt enligt gällande lagar och
förordningar.

Medfinansiering
Programmet Främja kvinnors företagande finansierar högst 65 procent av affars- och
innovationsutvecklingsinsatsernas kostnader. 35 procent medfinansiering krävs och
kan bestå av regionala utvecklingsrnedel, strukturfondsmedel, medfinansiering från
projektägare samt deltagaravgifter. Utgångspunkten är att insatserna ska ha
deltagaravgifter. För att upphandling av genomförare ska vara möjligt krävs att
insatsen är 100 procent finansierad.

Medlens användningsområde
Medlen ska användas för att medfinansiera affars- och innovationsutvecklingsinsatser,
anordna regionala mötesplatser, arbeta med att integrera kvinnors företagande i det
regionala tillväxtarbetet samt fOr att delta på de träffar för erfarenhetsutbyte som
Tillväxtverket anordnar. Arbete som genomfårs utanför dessa områden får inte
finansieras med programmets medel. Medlen får därmed inte användas till
attitydförändrande eller strukturförändrande insatser utöver högst 250 000 kr per år,
enligt punkt 4.1.

Avgränsningar
Genomförandet som sker på regional nivå får inte finansieras med programmets
medel, varken hos regionalt tillväxtansvarig aktör eller hos andra aktörer. Inga medel
får användas för att täcka lönekostnader hos regionalt tillväxtansvarig aktör eller
övriga kostnader för genomfårandet av programmet. Det innebär att dessa medel inte
får användas till utlysning av projektmedel, hantering av ansökningar, upphandling av
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programmet pä regional nivä.
TiIlväxtverket har särskilda medel avsatta inom programmet Främja kvinnors
företagande för entreprenörskap vid universitet och högskola. I de fall ansökningar
inom detta omräde inkommer till regionalt tillväxtansvarig aktör ska en avstämning
göras med ansvarig handläggare pä Tillväxtverket.

Medelfår ej användas i ordinarie verksamhet
Regionalt tillväxtansvarig aktör ansvarar för att projektmedel ej används i ordinarie
verksamhet hos projektägaren.

Utbetalning och rekvirering
Medel för affars- och innovationsutveckIingsinsatser 2013 överförs till regionalt
tillväxtansvariga aktörers bankkonto i förskott under 2013.
Tillväxtverket kommer att tilldela medel till regionalt tillväxtansvarig aktör för
genomförande av affars- och innovationsutveckIingsinsatser under är 2014 under
förutsättning att Tillväxtverket erhåller medel för år 2014 enligt regeringsuppdraget.
Medel för 2014 betalas ut under år 2014 efter att regionalt tillväxtansvarig aktör fattat
beslut om medlen, registrerat besluten i Nyps samt rekvirerat medlen hos
Tillväxtverket. Medlen ska rekvireras senast 15 maj 2014.

Omfördelning av medel
Samtliga medel ska beslutas regionalt före äterrapporteringen den 15 mars 2014.
Medel som inte är beslutade regionalt vid äterrapporteringen 15 mars 2014 kan
omfördelas av TiIlväxtverket. Omfördelningen sker med utgängspunkt i de väntelistor
pä insatser som regionerna skickar till Tillväxtverket i samband med
återrapporteringen 15 mars 2014. Detta för att säkerställa att alla medel kommer till
nytta under beslutsperioden.

Viktiga datum
Samtliga medel ska vara beslutade regionalt senast den 15 mars 2014.
Medlen för 2014 ska rekvireras senast den 15 maj 2014,
under fOrutsättning att Tillväxtverket erhällit medel enligt regeringsuppdraget.
Ej förbrukade medel äterbetalas till Tillväxtverket senast den

l

februari 2015.

Återföring av medel
I de fall 50 000 kronor eller mer äterförs frän projektägare till regionalt
tillväxtansvarig aktör ska Tillväxtverket informeras om detta senast tvä månader efter
insatsen har avslutat,. Tillväxtverket tar be,lut huruvida medlen ,ka äterföras till
Tillväxtverket och omfördelas till ett annat län. I första hand används medlen i en
annan affars- och innovationsutveckIingsinsats inom länet/regionen, förutsatt att
insatsen överensstämmer med Tillväxtverkets beslut med mål och villkor.

Ej utbetalda medel
Ej utbetalda medel ska återbetalas till Tillväxtverket senast den 1 februari 2015.
4.3 Registrering i Nyps

Affa rs- och innovationsutveckIingsinsatserna ska registreras i Nyps i samband med att
beslut fattas av regionalt tillväxtansvariga aktörer. Registreringen görs under en
särskild detaljerad stödtyp under Projektmedel som heter "Främja kvinnors
företagande 2011-2014, Affars- och innovationsutveckIing". VaIje insats ska registreras
som ett enskilt ärende. Tillväxtverket ska under hela ärendehandläggningen få tillgång
till de uppgifter som registreras regionalt i Nyps.
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Ett ärende i Nyps kan inte registreras med två betalvägar. När insatser finansieras med
olika medel får vissa insatser registreras på medel från Främja kvinnors företagande
och andra på t ex regionala utvecklingsmedeL
Nya användare i Nyps behöver behörighet. Det ordnas lokalt i varje organisation i
GAS. Det behövs en RSA-dosa för att få åtkomst till CitrixjNyps. Den lokala
kontaktpersonen för Nyps beställer RSA-dosan hos Tillväxtverket.
Utbetalningar inom Främja kvinnors fciretagande hanteras manuellt i regionalt
tillväxtansvarig aktörs eget ekonomisystem.
4.4 Kommunikation

TilIväxtverkets logotyp ska användas i all extern kommunikation. Regionalt
tillväxtansvarig aktör ska, vid kontakter med externa intressenter och potentiella och
befintliga projektägare, i allt material och i samtliga kanaler informera om att
insatserna är delfinansierade av Tillväxtverket genom att exponera logotypen. Även i
material som tas fram av projektägare ska Tillväxtverkets logotyp användas.
Programmets symbol "Kvinnors företagande stärker Sverige" ska finnas på de
regionalt tillväxtansvarigas webbplats och vid kommunikation om aWirs- och
innovationsutvecklingsinsatserna. Gällande de regionala miitesplatserna,
komptetensutvecklingsinsatser samt regionernas arbete med att integrera kvinnors
företagande i det regionala tillväxtarbetet, kan programsymbolen användas där
regionalt tillväxtansvariga anser det skäligt. Programsymbolen ska alltid användas
tillsammans med Tillväxtverkets logotyp.
Tillväxtverkets logotyp och programsymbol finns att ladda ner på Tillväxtverkets
webbplats www.tillvaxtverket.sefkvinnorsforetagande.
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FÖRETAGANDE
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4.5 Återrapporteringskrav

Regionalt tillväxtansvarig aktör ska återrapportera till Tillväxtverket.
Äterrapporteringen ska ske enligt särskilda mallar som Tillväxtverket tagit fram och
senast det datum som Tillväxtverket angivit. Tillväxtverket skickar mallar fOr
återrapportering till kontaktpersonen hos regionalt tillväxtansvarig aktör. AJla
uppgifter ska skickas till Tillväxtverket i digital form till kvinnftg@tillvaxtverket.se
Äterrapportering 15 mars 2013
•
Lägesrapport max 1 A4 med aktiviteter, resultat och utmaningar inklusive
arbetet med att integrera kvinnors företagande i det regionala tillväxtarbetet
•
Ifylld återrapportering enligt särskild blankett för medlen 2013-2014
•
Projektlista med insatser beslutade 2013-2014 enligt särskild blankett
Äterrapportering 31 oktober 2013
•
Lägesrapport max 1 A4 med aktiviteter, resultat och utmaningar inklusive
arbetet med att integrera kvinnors företagande i det regionala tillväxtarbetet
•
Ifylld återrapportering enligt särskild blankett för medlen 2013-2014
•
Projektlista med insatser beslutade 2013-2014 enligt särskild blankett
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Återrapportering15 mars 2014
•

Lägesrapport max 1 1\4 med aktiviteter, resultat och utmaningar inklusive

arbetet med att integrera kvinnors företagande i det regionala tillväxtarbetet
•

Ifylld återrapportering enligt särskild blankett för medlen 2013-2014

•

Projektlista med insatser beslutade 2013-2014 enligt särskild blankett.

•

Väntelista med namn på insatsen, projektägare, kort beskrivning, mälgrupp
och belopp.

Slutrapport 15 december 2014
Regionalt tillväxtansvariga ska lämna in en slutrapport för arbetet med affars- och
innovationsutveckling 2011-2014 inom Främja kvinnors företagande till Tillväxtverket.
Tillväxtverket kommer att ta fram en särskild mall for slutrapporten. Den kommer
bland annat att innehålla:
•

Affårs- och innovationsutvecklingsinsatser

•

Regionala mötesplatser

•

Kvinnors företagande i det regionala tillväxtarbetet - aktiviteter, resultat och
utmaningar

•

Erfarenheter

Tillsammans med slutrapporten ska regionalt tillväxtansvarig aktör lämna in:
•

Slutgiltig återrapportering enligt särskild blankett for medlen 2013-2014

•

Slutgiltig projektlista med samtliga insatser beslutade under åren 2011-2014
enligt särskild blankett.

I de fall återrapportering inte sker enligt detta beslut kan medel återkrävas av
Tillväxtverket.

Sista datum för återrapportering

15 mars 2013
31 oktober 2013
15 mars 2014
Slutrapport 15 december 2014

4.6 Uppföljning
Tillväxtverket kommer att följa upp afå
f rs- och innovationsutvecklingsprojekten
genom en webbenkät som skickas till deltagarna när respektive insats har avslutats.
Utöver detta har Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser,
Tillväxtanalys, fått uppdraget att göra en effektutvärdering efter programmets slut
vilket ställer krav på att samla in organisationsnummer och personnummer.
Regionalt tillväxtansvarig aktör ansvarar för att deltagaruppgifter för de personer som
deltagit i affårs- och innovationsutvecklingsinsatserna skickas till Tillväxtverket
digitalt och enligt särskild Excel-mall till kvinnftg@tillvaxtverket.se. Samtliga
uppgifter i mallen ska fyllas i för vaIje deltagare. Dessa uppgifter ska vara
Tillväxtverket tillhanda innan respektive insats har avslutats. Slutdatum fOr respektive
insats ska anges.
För att göra en deltagarforteckning krävs godkännande enligt PUL,
Pel'sonuppgiftslagen. Därfor har Tillväxtverket tagit fram ett informationsblad om
detta, som ska delas ut till de personer som deltar i insatserna. Regionalt
tillväxtansvarig aktör ska, i samband med beslut om beviljade medel, skicka
Tillväxtvel'kets informationsblad om PUL till projektägarna så att det når de personer
som deltar i affårs- och innovationsutvecklingsinsatserna.
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I de fall deltagaruppgifter inte inkommer enligt detta beslut kan medel återkrävas av
Tillväxtverket

5.

Ändring eller upphävande av beslut samt omfördelning och
återkrav

Regionalt tillväxtansvarig aktör ska snarast rapportera till Tillväxtverket om arbetet
enligt detta beslut avbryts eller försenas.

5.1 Upplysning om omfördelning av medel
Medel som ej beslutats av regionen före återrapporteringen 15 mars 2014 får
omfördelas av Tillväxtverket

5.2 Ändring av beslut
Tillväxtverket får ändra beslut om grund föreligger för omfördelning av medel mellan
regionalt tillväxtansvariga aktörer enligt regeringens beslut och detta beslut
Regionalt tillväxtansvarig aktör ska i förväg inhämta Tillväxtverkets godkännande vid:
Ändringar av inriktningen på beredningsarbetet jämfört med detta beslut
Anstånd med rapportering
Annan väsentlig förändring, t ex projekt som inte startade eller om regionen
inte kommer att förbruka tilldelade medeL

5.3 Upphävande av beslut
Tillväxtverket har rätt att upphäva hela eller delar av detta beslut om:
Grund för omfördelning mellan regionalt tillväxtansvariga aktörer föreligger
enligt regeringens beslut och detta beslut
Beslut om fördelning av medel har fattats på grund av oriktiga eller
vilseledande uppgifter från regionalt tillväxtansvarig aktör.
Beredningsarbetet inte bedrivs i enlighet med beslutet eller tillämpliga lagar
och förordningar.
Regionalt tillväxtansvarig aktör bryter mot de villkor som är förknippade med
medlen.

504 Återkrav av medel
Tillväxtverket har rätt att återkräva utbetalda medel med ränta från dagen för
utbetalning om:
Grund för omfördelning mellan regionalt tillväxtansvariga aktörer föreligger
enligt regeringens beslut och detta beslut och medel betalats ut till regionalt
tillväxtansvarig aktör.
Medlen har fOrdelats på grund av oriktiga eller ofullständiga uppgifter från
regionalt tillväxtansvarig aktör.
Om regionalt tillväxtansvarig aktör inte fullgjort sina förpliktelser enligt
beslutet.
5.5 Revision
Tillväxtverket har rätt att hos regionalt tillväxtansvarig aktör granska handläggningen
och ta del av handlingar som kan ge upplysningar om verksamhet och ekonomi.
TilIväxtverket har alltid rätt att begära in underlag eller specifikationer för att avgöra
om en kostnad får finansieras med programmets medeL

.
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Om finansiering avser insatser som omfattas av artikel 107,1 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt, ansvarar regionalt tillväxtansvarig aktör att ta
hänsyn till Europeiska kommissionens f6rordning eEG) 1998/2006 om försumbart
stöd, EU:s statsstödsregler gäller t ex om företag tar tillgång till
affarsutvecklingsinsatser till reducerad eller ingen kostnad,
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Sändlista
Länsstyrelsen i Stockholms län
Regionförbundet Sörmland
Regionförbundet Uppsala län
Regionförbundet Östsam
Regionförbundet Jönköpings län
Regionförbundet Södra Småland
Regionförbundet i Kalmar län
Region Gotland
Region Blekinge
Region Skåne
Region Halland
Västra Götalandsregionen
Region Värmland
Regionförbundet Örebro län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Region Dalarna
Regionförbundet Gävleborg
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Region Jämtland
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Region Västerbotten

Kopia för kännedom
Verket för innovationssystem, VINNOVA
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys
Statens Jordbruksverk
Skogsstyrelsen
ALM! Företagspartner AB
Coompanion Kooperativ utveckling Sverige
J obs & Society
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Uppsalas län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län

