Utlysningstekst

Overskrift:
Smart utvikling i kommuneregionene i Buskerud
Bakgrunn:
Buskerud er et stort og sammensatt fylke, og de ulike kommunene har svært ulike særtrekk,
muligheter og utfordringer. Kommunene har valgt å samarbeide i større regioner om felles tiltak og
grep for å styrke samfunnsutviklingen. Samtidig står regionene foran store endringer og omstillinger.
Buskerud fylkeskommune ønsker å understøtte det strategiske samarbeidet i kommuneregionene og
utlyser nå midler til å styrke kommuneregionene i Buskerud og kommuneregionenes fortrinn og
muligheter.
Ordningens formål
Formålet med ordningen er at kommuneregionene i Buskerud, ved hjelp av tilskuddsmidler til tiltak
og prosjekter, skal styrke sine posisjoner som sterke kommuneregioner og styrke fortrinn og
muligheter. Formålet er også å bidra til at det er tilskuddsmidler til tverrfaglig arbeid i regionene. Det
er ønskelig at ordningen bidrar til å styrke samarbeidet mellom fylkeskommunen og kommunene, og
at tiltak bygger på identifiserte fortrinn i regionene. Midlene skal fungere mobiliserende til andre
virkemiddelordninger.
Målgruppe
Målgruppen for ordningen er kommuneregionene i Buskerud, evt. flere kommuner i et regionalt
samarbeid. Det er altså ikke et krav om at søknaden skal gjelde alle kommuner i kommuneregionen,
men prosjektet må være forankret i kommuneregionen. Det er satt av midler årlig til ordningen frem
til 2022. Ordningen er geografisk avgrenset til å gjelde kommuneregionene tilhørende nåværende
Buskerud fylke. Samarbeid på tvers av kommuneregioner er også ønskelig.
Prioriterte tiltak
Større tiltak som styrker flere kommuner innenfor regionsamarbeidet for fremtiden vil bli prioritert.
Regionene kan i fellesskap åpne for at prosjekter omfatter også kommunepartnerne utenfor
Buskerud fylke så lenge dette i vesentlig grad gagner de andre kommunene innenfor Buskerud fylke.
Et sentralt premiss for ordningen er tverrfaglighet. Med tverrfaglighet mener vi her koblinger mellom
fag eller temaer som det normalt ikke er tett samarbeid om, og som det gjerne krever ekstra
incentiver for å stimulere til.
Tiltaket skal være innenfor målsettingene i minst en av fylkets regionale planer:
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Regionalutvikling/Regional-planlegging/Regionale-planer/
Øvrige føringer gjelder for tiltakene:
 Det skal beskrives hvordan tiltaket bygger opp under FNs bærekraftsmål, som er vedtatt som
grunnlag for utviklingen i Viken fylkeskommune




Tiltakene skal beskrive hvordan de bidrar til formålet for ordningen og hvordan de styrker
regionens fortrinn i konkurranse med andre regioner
Tiltak og prosjekter på tvers av regionene kan gjerne inngå i ordningen

Følgende tiltak vil bli prioritert:




Tiltak som er tverrfaglige
Tiltak som vil være mobiliserende til andre og større virkemiddelordninger, gjerne nasjonalt
eller internasjonalt.
Tiltak som kan sannsynliggjøre at de vil styrke kommuneregionene fremover.

Vurderingskriterier
Følgende vurderingskriterier vil bli lagt til grunn for prioritering og tildeling:






Kvalitet på tiltaket
I hvilken grad tiltaket treffer mål i regionale planer eller prioriteringer mellom de regionale
planene
I hvilken grad tiltaket treffer på ordningens formål
I hvilken grad tiltaket bygger opp under FNs bærekraftsmål
I hvilken grad tiltaket kan stimulere til mulig annen nasjonal eller internasjonal finansiering

Hva kan finansieres?
Et tiltak eller prosjekt kan maksimalt få tilskudd på 50% av totalkostnadene, men også lavere andeler
vil bli vurdert for å kunne tilby støtte til flere prosjekter.
Fylkeskommunen kan ikke gi midler til følgende formål:





Drift og investeringer
Lovpålagte oppgaver
Egenkapital i bedrifter
Støtte til enkeltbedrifter

Fylkesutvalget fatter endelig vedtak om tildeling til et tiltak/prosjekt.
Krav til søknaden





Søknad må sendes i www.regionalforvaltning.no
Dokumentasjon av at samarbeidspartnere deltar forpliktende i prosjektet
(intensjonsavtaler/samarbeidsavtaler) må legges ved søknaden.
Dokumentasjon av gjennomføringsevne og relevant kompetanse.
Der egeninnsats inngår i prosjektet: forventet timebruk og timesatser må oppgis.

