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Anvisningar ändring av projekt

Eventuella avvikelser som är av betydande eller omfattande karaktär ska omedelbart och
skriftligen meddelas till kommunalförbundets handläggare för tillväxtmedel. Ändringar som
är av omfattande karaktär ska även godkännas av regionutvecklingschef. Nedan beskrivs vad
som menas med ändringar av betydelse samt omfattande karaktär.

Ändring av betydelse
Projektägare ska skriftligen rapportera ändringar av;








Namn
Adress
Plusgiro eller bankgiro
Behörig företrädare
Projektledare
Projektekonom
Annan ändring av betydelse

Vid ändring av behörig företrädare ska underlag som styrker behörigheten sändas in.

Ändring av omfattande karaktär
Ändringar som är av omfattande karaktär ska skriftligen rapporteras av projektägare och
godkännas av regionutvecklingschef. Ändringar av omfattande karaktär är;







Ändringar och tillägg av finansiering inklusive medfinansiering
Ändringar av inriktning jämfört med beslut
Förändring av samverkanspartners
Om projektet byter projektägare/huvudman
Förlängning av projektperiod
Annan avvikelse av omfattande karaktär

Rapportering
Projektägare ansvarar för att omedelbart och skriftligen rapportera ändringar till
kommunalförbundets handläggare för tillväxtmedel.
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Det finns ingen särskild blankett, utan rapporteringen får utformas fritt i separat dokument
utifrån följande punkter:





Beskriv ändringen
Beskriv anledning till ändringen
Beskriv hur ändringen påverkar projektet utifrån beviljad ansökan (med fokus på
syfte och mål)
Beskriv vilka aktiviteter som kvarstår

Vidare ska det i underlaget framgå vilket projekt ändringen avser, projektägare, datum samt
kontaktperson.

Ändringar skickas till
Anna Laang, handläggare tillväxt
anna.laang@borasregionen.se
Märk rubrikhuvudet i mailet, ”Ändring av + projektets namn”

Tveksamheter och brister
Om tveksamheter och brister föreligger ska dessa kompletteras av projektledare och utredas
närmare av handläggare.

Beslut
Ändringar av omfattande karaktär ska godkännas av regionutvecklingschef. Ändringar
bedöms utifrån beviljad projektansökan. Beslut upprättas och undertecknas av
regionutvecklingschef. Beslut skickas därefter till projektledaren.

Icke rapporterade ändringar
Informera alltid om ändringar och avvikelser enligt ovan då projekt som inte följer plan kan
bli återbetalningsskyldiga. Om det vid den löpande redovisningen, genom läges- och
slutrapport, eller på annat sätt framkommer att ändring och avvikelser har skett som inte
rapporterats till kommunalförbundet, kan projekt bli återbetalningsskyldig eller beslut om
utbetalning av medel omprövas.
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