Riktlinjer för Region Skånes Miljövårdsfond
Beslutade av Regionala Utvecklingsnämnden maj 2015

Övergripande vision
Fonden syftar till att stimulera och stödja insatser som förbättrar miljösituationen i Skåne och
bidrar till en hållbar utveckling. Fondens övergripande mål är att medverka till måluppfyllelse
av de regionala miljömålen, Region Skånes egna mål och den Regionala utvecklingsstrategin
”Det Öppna Skåne 2030”.
Projekt stödda av Miljövårdsfonden bidrar till miljömålen genom att:
 påverka människors beteenden,
 stödja vård av och utveckling av natur- och kulturmiljön i Skåne,
 skydda och bevara den biologiska mångfalden samt
 utveckla det skånska landskapets särart.
Riktlinjer för bidragsansökan
Bidraget utlyses på Region Skånes hemsida. Projekt prioriteras som har anknytning till de
regionala miljömålen samt Region Skånes egna mål. Projekt som finansieras ska vara av pilotoch utvecklingskaraktär och vara väl avgränsade i tiden.
Ansökningar skall inges digitalt via Region Skånes hemsida under den tidsperiod och enligt
de regler som där anges. Undantag kan medges om särskilda skäl föreligger.
Projektets mål och syfte, plan för genomförande, kommunikation samt kostnader ska vara
klart specificerade i ansökan. Ansökan skall redovisa vilka spridningseffekter projektägaren
planerar för projektresultatet. Projektets miljönytta, dvs. vilken effekt projektet har för miljön,
ska vara tydligt beskriven.
Bidrag ges i första hand till projekt som väl uppfyller fondens riktlinjer och som ger stor
miljöeffekt, där samverkan mellan flera parter ingår och effekten bedöms bli bestående. I
normalfallet ger fonden bidrag med maximalt 50 procent av totalkostnaden. Om bidrag söks
eller erhållits från någon annan förvaltning inom Region Skåne summeras bidragen och utgör
i normalfallet högst 50 procent av projektfinansieringen. I ansökan ska framgå vilka andra
bidrag som sökts/erhållits från annat håll för samma ändamål.
Fonden eftersträvar viss spridning av projekten, ämnesmässigt, tidsmässigt och geografiskt.
Därför kan det bara undantagsvis bli aktuellt med bidrag större än 500 000 kronor. Det kan
förekomma att sökande beviljas mindre än sökt belopp, varför det är viktigt att ange om
projektet kräver full finansiering för att genomföras. Beviljade anslag får endast användas i
enlighet med ansökan samt enligt avtal mellan projektägaren och Region Skåne.

Bidragsbegränsningar
Fonden ger inte bidrag till drift av verksamhet, inköp av materiel, ej heller investeringar på
annans mark eller fastighet. Fonden beviljar inte medel till pågående projekt om inte det sökta
projektet är ett väl avgränsat delprojekt, ej heller till ofullständigt finansierade projekt eller till
sökande med betalningsanmärkningar. Projekt får ej startas om medfinansieringen inte är löst.
Organisationer, kommuner, företag (särskild prövning sker så konkurrensneutralitet
föreligger), högskolor, universitet, ideella föreningar samt enskilda personer kan söka.
Fonden ger inte bidrag till projekt som ligger inom kommuners eller företags egna
ansvarsområden. För företag gäller att riktat företagsstöd ej ges. För ideella föreningar och
ideella organisationer etc. gäller att stadgar skall bifogas ansökan.
Projekt som inte startar inom ett år från överenskommen tidpunkt eller i övrigt inte genomförs
enligt tidplanen kan omprövas, varvid bidraget kan komma att dras in. Återbetalning av redan
utbetalda medel kan bli aktuellt om mottagaren ej fullgör sitt åtagande enligt ansökan eller i
övrigt bryter mot villkor i bidragsbeslutet.
Projektresultat
Det är väsentligt att kunskapen om genomförda projekt sprids. Information om projektet och
uppnådda resultat skall därför spridas av projektägaren till lämpliga målgrupper som angetss i
ansökan. Kommunikationsplan skall inlämnas. Region Skånes Miljövårdsfonds medverkan, i
form av Region Skånes logotyp, och genom skriftlig eller muntlig kommunikation, skall
finnas med vid all information och marknadsföring före, under och efter projektet.
Projektet skall avslutas genom en godkänd slutrapport där projektets alla delar dokumenterats.
Beviljade bidrag samt rapporter presenteras på Region Skånes hemsida på Internet. Sökandes
underskrift innebär godkännande av att dennes namn kan publiceras på Internet om inte annat
avtalats
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