
Vill ni få stöd i hur er verksamhet  
kan arbeta mer hållbart? 
Ansök om att bli en pilotverksamhet inom Region Västerbottens projekt 
Hållbar regional utveckling så kan ni få hjälp av hållbarhetsexperter för att 
lösa just er hållbarhetsutmaning. 

Vi vet att en hållbar tillväxt, såväl ekonomiskt, som miljömässigt och 
socialt, är en förutsättning för positiv utveckling i framtidens Västerbotten. 
Men det kan vara svårt att veta hur vi kommer igång med 
hållbarhetsarbetet inom just vår verksamhet. Då kan det kännas tryggt att 
få hjälp av en hållbarhetsexpert som kan guida er till att lyckas lösa er 
hållbarhetsutmaning.  

Region Västerbotten driver det treåriga projektet ”Hållbar regional 
utveckling”. Projektet handlar om att Västerbotten ska bygga kapacitet för 
att jobba med hållbarhetsfrågor hos flertalet aktörer runtom i länet.  

Inom projektet vill vi nu starta ”Piloter för Hållbarhet” där vi erbjuder  
några organisationer i länet att komma igång med sina egna 
hållbarhetsutmaningar med hjälp av våra upphandlade 
hållbarhetskonsulter ESAM. Ansök idag för uppstart hösten 2022! 

De som kan söka stöd för att arbeta med en hållbarhetsutmaning är exempelvis 
intresseorganisationer, myndigheter, föreningar, kulturbolag med flera. 

Kommersiella företag kan ej söka pga EU:s regler för statligt stöd 

Stödet består av vägledning och verktyg.  

Stödet omfattar inte kontanta medel eller ersättning för eget arbete.

Mer information om bakgrunden till initiativet finns på  
projektets webbplats: Länk här.

Ansökan är öppen till fredag 17/6 2022.  
Genomförande av själva arbetet med hållbarhetsutmaningen  
sker under hösten 2022.  

Vad är syftet? 
Syftet med pilotverksamheten är att stimulera organisationer att starta upp och 
genomföra hållbarhetsarbete. Vi vill visa att det inte behöver vara så svårt att 
komma igång med hållbarhetsarbete som arbetsgivare eller organisation. Det går 
att börja smått, det finns expertis i länet att ta hjälp av och det kan leda till direkta 
konkreta resultat. 

Hur kommer detta gå till?  
Organisationer i länet får ansöka och tre verksamheter väljs ut av Region 
Västerbotten för att under hela hösten 2022 arbeta med sin hållbarhetsutmaning 
med hjälp av våra upphandlade konsulter ESAM. Vi följer upp och dokumenterar 
arbetet med hållbarhetsutmaningen så att vi kan kommunicera genomförandet 
och resultaten i breda kanaler för att inspirera andra. 

 

Det är enkelt att ansöka! 

Ansökan sker via mail till emma.k.moller@regionvasterbotten.se 
Ange: 

• Namn på er organisation 
• Er kontaktperson  - namn, mail och telefonnummer. 
• Beskriv den hållbarhetsutmaning ni vill få hjälp med eller, om ni inte har 

en specifik utmaning klar, varför ni vill få hjälp att komma igång med 
hållbarhetsarbete. 

För mer information kontakta: 
Emma Möller 
Strateg Projektutveckling 
Region Västerbotten 
073 038!1165 
emma.k.moller@regionvasterbotten.se
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