Från idé till projekt
Genom att besvara frågorna i formuläret kan ni kortfattat beskriva er projektidé. Observera att ni
ska ha tagit del av en utlysning eller utlysningsplanering på tillvaxtverket.se och funderar på att
söka medel ur något av regionalfondsprogrammen för att finansiera ert projekt. Om ni inte har
underlag för att svara på en fråga lämnar ni den obesvarad.
Med utgångspunkt i era svar kommer en av Tillväxtverkets handläggare kunna ge er en första
återkoppling på er idé och den information som ni behöver för att ta er idé vidare till en inskickad
ansökan. Observera att Tillväxtverkets återkoppling på en tidig projektidé inte är det samma som
att få ett förhandsbesked om stöd.
Fyll i formuläret och skicka det sen med e-post till Tillväxtverket genom att klicka på Skickaknappen längst ner.

Innan ni börjar bör ni ha:
•
•
•
•

Läst igenom den utlysning som ni söker stöd inom och i förekommande fall information om
statsstöd.
Läst avsnittet Testa din projektidé i EU-handboken
Läst avsnittet om hållbarhetsanalys i EU-handboken och därefter funderat på hur ni ska
integrera hållbarhet i hela projektet utifrån utmaning, målgrupp och tänkta aktiviteter.
Tagit en första kontakt med kontaktperson för Regionalt utvecklingsansvarig i er region för att
stämma av projektidén.

1(5)

Organisation
Kontaktperson
Telefonnummer

E-postadress

Namn på utlysning

Utmaningar och behov
Hur ser det ut idag och vad är det ni vill förändra med projektet?

Hur bidrar projektets till att lösa beskrivna utmaningar?
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Målgrupp
Vilken är er huvudsakliga målgrupp?

Välj ett alternativ
Beskriv kort om ni har tidigare erfarenhet av att arbeta med målgruppen

Beskriv målgruppens behov och hur den är sammansatt
Beskriv även hur ni tagit reda på målgruppens behov och varför de behöver projektet

Aktiviteter
Beskriv vilka aktiviteter ni planerar att genomföra och hur ska de stärka målgruppen?

Förväntat resultat
Beskriv vilket resultat ni förväntas få genom att besvara frågorna.
Vad ska målgruppen lära sig av projektet?
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Hur ska målgruppen agera annorlunda efter att ha deltagit i projektet?

Genomförandeförmåga
Beskriv er administrativa, ekonomiska och operativa förmåga utifrån frågorna
Ni har tidigare erfarenhet av att genomföra projekt finansierade med europeiska
regionala utvecklingsfonden?
Utöver EU-stöd och egen finansiering behöver ni även extern finansiering?
Ni har stämt av er projektidé med kontaktperson för Regionalt utvecklingsansvarig i er
region?
Vill ni förtydliga något?

Vilka kostnader kommer vara aktuella för ert projekt?

Kommer flera aktörer vara med i projektet och med vilka kommer ni samarbeta eller
samverka med när ni genomför projektet?

4(5)

Ja

Nej

Beskriv den kompetens och erfarenhet ni har för att genomföra projektet?
Beskriv särskilt vilken kompetens ni har kring hållbarhetsarbete och Agenda 2030

För att kunna göra en ansökan till något av programmen är det nödvändigt att
ta del av informationen om hur man planerar ett projekt. Den informationen
hittar ni i Handbok för EU-projekt 2021-2027 på Tillväxtverket.se.
Nedan hittar du e-postadress att skicka din tidiga projektidé till:
Välj program
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