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Utlysning av midler til prosjekter i og langs Haldenvassdraget 2019

Komitélederens forslag til vedtak

Det lyses ut midler i 2019 til prosjekter i og langs Haldenvassdraget med inntil kr 1 750 000 fra
Regionalt utviklingsfond. Næring og kulturkomiteen slutter seg til forslag på formål og
retningslinjer som fremgår av saken. Større satsninger og prosjekter i samarbeid mellom flere
aktører blir prioritert. Tildeling av støtte besluttes av Næring og kulturkomiteen.

Komitélederens behandling
Ingen endring.
Sarpsborg, 6. mars 2019
Andreas Lervik
leder av Næring og kulturkomiteen

Fylkesrådmannens anbefaling
Det lyses ut midler i 2019 til prosjekter i og langs Haldenvassdraget med inntil kr 1 750 000 fra
Regionalt utviklingsfond. Næring og kulturkomiteen slutter seg til forslag på formål og
retningslinjer som fremgår av saken. Større satsninger og prosjekter i samarbeid mellom flere
aktører blir prioritert. Tildeling av støtte besluttes av Næring og kulturkomiteen.

Sarpsborg, 25. februar 2019

Anne Skau
fylkesrådmann

Håkon Johnsen
fylkesdirektør

Bakgrunn for saken
Saken er en oppfølging av fylkestingets budsjettvedtak for 2019. Fylkesrådmannen legger her
frem forslag til støtteordning for prosjekter i og langs Haldenvassdraget med midler fra
Regionalt utviklingsfond. I sak PS 118/2018 5. desember 2018 vedtok fylkestinget at midlene
på regionalfond merket «Regionalpark Haldenkanalen» skulle omdisponeres. Disse midlene,
inkludert en styrking på kr 750 000 skulle avsettes i regionalfondet som «Prosjektmidler for
utvikling i og langs Haldenvassdraget». I sak PS 3/2019 den 13. februar 2019 vedtok
fylkesutvalget å lyse ut midlene nå.

Fakta
Østfold fylkeskommune var partner i Regionalpark Haldenkanalen fra oppstarten men valgte å
gå ut i 2018. Fylkeskommune har som medlem bidratt med kr 1 000 000 årlig til Regionalpark
Haldenkanalen og det samme beløpet ble avsatt i Regionalt utviklingsfond for 2019. Østfold
fylkeskommune er også aksjonær i Haldenvassdragets Kanalselskap AS.
Fylkeskommunen vil fortsette å støtte utvikling av området Haldenvassdraget og lyser ut
midler til utviklingsprosjekter i og langs Haldenvassdraget. Det er reservert kr 1 750 000 i
Regionalt utviklingsfond til formålet og fylkesrådmannen foreslår å lyse ut disse midlene i
2019, med formål og retningslinjer som beskrevet nedenfor.

Fylkesrådmannens vurdering
Formål med utlysning av støtte
Formålet med midlene skal være å styrke verdiskapingen i området. Dette inkluderer i denne
sammenheng næringsutvikling, økt besøksattraktivitet samt å legge til rette for opplevelser og
friluftsliv. Støtteordningen skal bidra til å oppnåelse av fylkesplanens hovedmål:
 Østfold skal være et fylke som ivaretar klima, natur, kulturminner og kulturlandskap,
og som tar miljøhensyn i offentlig og privat sektor.
 Østfold skal være attraktivt for mennesker og kapital, og tilby et velfungerende
arbeidsmarked. Vi skal ha et bærekraftig næringsliv preget av nyskaping, riktig
kompetanse og samhandling.
 God livskvalitet for alle som bor i Østfold.
Retningslinjer for tildeling av støtte
Støtteordningen lyses ut gjennom www.regionalforvaltning.no.
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Støtten gis til delfinansiering av utviklingsprosjekter (forprosjekter og hovedprosjekter).
Østfold fylkeskommune ønsker å stimulere til samarbeid mellom flere aktører om større
prosjekter og satsinger gjennom å prioritere slike prosjekter. Det anbefales å legge
retningslinjene tett opp mot Støtteordning for næringsutvikling i Østfold. Det gir følgende
tildelingskriterier:
Søknaden må tilfredsstille følgende absolutte krav
a) Prosjektet må være innenfor utlysningens formål
b) Søker kan ikke være privatpersoner eller private selskaper
c) Alle felt i søknadsmalen må være utfylt
d) Søknaden må være innsendt innen søknadsfristen via regionalforvaltning.no
Ved vurdering og prioritering av søknadene som oppfyller formalkravene a – d foreslår
fylkesrådmannen å legge vekt på følgende kriterier:
e) Behovet for utvikling (hva ønsker man å oppnå)
f) Resultater og effekter av prosjektet
g) Utløsende effekt
h) Realisme i kostnads- og finansieringsbudsjettet
i) Overføringsverdi
j) Samarbeid mellom to eller flere parter
k) Forankring i egen organisasjon hos både søker og samarbeidspartner
l) Gjennomførbarhet
Videre foreslås følgende rammer og presiseringer:
 Midlene skal brukes til utviklingsprosjekter, og kan ikke brukes til ordinær drift
 Privatpersoner og private selskaper faller utenfor støtteordningens målgruppe, og
henvises til Innovasjon Norges støtteordninger.
 Midlene blir utlyst samlet med én søknadsfrist, medio 2019.
 Maksimal støtteandel er 50% av godkjente prosjektkostnader
 Prosjektet skal ha sin hovedaktivitet i eller langs Haldenvassdraget, og bidra til
verdiskaping i samme område.
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