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Varför arbeta med projektutveckling?

Att gå från en idé till ett slutfört projekt är sällan en dans på rosor, men 
tillsammans kan vi effektivisera processen och öka åtgärdstakten

Samarbete och erfarenhetsutbyte för oss framåt!

Ensam är inte stark. Tvärtom.



Matcha projektkoncept med finansiering

Nationella stöd
• LOVA- och LONA-bidrag, Lantbruksprogrammet, Läkemedelsrening vid 

avloppsreningsverk-bidrag (Naturvårdsverket) m.m.

Internationella stöd
• LIFE-bidrag, Interreg program, Horisont Europa m.m.



Årets utlysningar
Januari
• H2020 Restoring biodiversity

and ecosystem services
• Samhällsplanering för 

omställning

Februari
• NVV: Skrivarstöd LIFE
• LIFE 2020 Environment (fullständig ansökan)
• Invest in Blue Innovation

Mars
• Framtidens hållbara vattenkraft
• Formas: Resurseffektiv och klimatsmart
• LIFE 2020: NGOs on the European Green Deal

April
• LIFE 2021: Nya programmets 

första utlysning

Maj

Juni

Juli
Augusti

September
• FORMAS Innovation

Oktober

November
• Lokala vattenvårdsprojekt 

(LOVA)

December
• LONA våtmarksprojekt

2021
Under hela året:

Naturskyddsföreningen Miljöfonden
Svenskt Vatten Utveckling
Vattenkraftens miljöfond



Projektutveckling inom MER

• Inom ramen för LIFE IP Rich Waters (2017-2024)
• Ansvarigt för att genomföra aktiviteterna i 

delprojektet ”Complementary action 
development”

• Syftar till att skapa nya projekt som bidrar till att 
genomföra åtgärdsprogrammet för NÖVD



Projektutveckling inom MER

Mål: Plattform för genomförandet av projekt och skapa nyttor 
för våra medlemskommuner

 Kurser inom projektutveckling
 Framtagande av ansökningshandlingar
 Hemsida med information om finansieringsmöjligheter och 

information om andra projekt



Projektutveckling inom MER

Vilket stöd kan man få som enskild kommun?

Beror helt på vad du vill göra!
- Möjlighet att delta på våra kurser, få ta del av skrivarstöd 

och hjälp med att ta fram ansökanshandlingar. 
- Oberoende organisation med brett kontaktnät att diskutera 

idéer med, samordnade part, projektpartner, inspiration 
från andra projekt



Projektutveckling inom LOVA och LONA

LOVA = Lokala vattenvårdsprojekt
Övergödning, fritidsbåtar, förlorade fiskeredskap och 
andra åtgärder i vatten.

LONA = Lokala Naturvårdssatsningen
Lokala naturvårdsprojekt, våtmarksprojekt och 
pollineringsprojekt.



Projektutveckling inom LOVA och LONA

Kurser 2021 (Ecoloop):

• Att hitta åtgärder för bättre vatten
• Tre kurser och skrivarstöd

• Utveckling av gemensam projektansökan 
kring hästar och övergödning

• Ett webbinarium och skrivarstöd



Projektutveckling 
inom LIFE
• LIFE är EU-kommissionens 

miljöfond
• Bidrag för större miljö-, klimat-

eller naturprojekt



Projektutveckling 
inom LIFE
Kurs 2021 (FEIMA):
• Två webbinarium, 4 workshops och 

skrivarstöd
• Projektidéerna kommer spridas för 

att hitta samarbeten
• Fria vandringsvägar – Västerås
• Reservvatten – Västerås
• Vattenplan Kolbäcksån – Hallstahammar
• PFAS - SLU
• Båtbottenfärger – Sollentuna kommun
• Övergödning?



Projektutveckling 
inom 

LIFE IP Rich Waters



Sveriges första LIFE IP-projekt

IP=integrerat projekt, för att implementera 
miljölagstiftning och miljömål i större skala.
• Januari 2017- juni 2024
• Budget: 30 miljoner euro
• 35 partnerorganisationer
• Koordineras av Länsstyrelsen i Västmanland



Vad är kompletterande 
projekt? 

• Projekt som är resultat av Rich Waters delprojekt/aktiviteter 
• Projekt som sker utanför Rich Waters, men som har liknande 

syfte/mål och som RW har samarbete eller erfarenhetsutbyte 
med   

• Replikationer av pågående eller avslutade projekt
• Räknar även med nationella fonder som adresserar samma mål 

som RW

Mål: att bygga vidare på resultat och skapa nya 
projekt/aktiviteter där det behövs 



C4:  Projektutveckling och temasamordning

C4:1 Temasamordning C4:2 Projektutveckling



Projektutveckling LIFE IP Rich Waters 

• Hästgårdar och övergödning
- Projektutvecklingskurser med MÄVA 

MER och Ecoloop = pågående projekt 
fokus hästgårdar. 

- Inom RW- delta på Sweden 
International Horse Show i nov 2021



Projektutveckling – vad är på gång?  
• Skickade in ansökan FORMAS Blå Innovation
• Nya samarbeten, t.ex. SLU och Waterdrive, Race 

For The Baltic. Ökat erfarenhetsutbyte med andra 
länder. Interreg?  

• Vad kommer efter LIFE IP Rich Waters? 

• Kan alltid kontakta oss för stöd eller att bolla 
idéer!

• Mer info på hemsidan: www.richwaters.se

http://www.richwaters.se/


Menit-länk

https://www.menit-l%C3%A4nk/


Frågor?
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