
Blekinge utveckling i samverkan 
Vi är glada att vi i Länsbygderådet nu fått möjlighet att dra igång 

projektet Blutsam igen. Även denna gång står ESF (Europeiska Social 

Fonden) för finansieringen. Syfte är att stödja små företag på Blekinges 

landsbygd och deras personal med rätt kompetensutveckling och på så 

sätt bidra till utveckling och ökad sysselsättning.  

  
Tidplan 
Projektets analysfas pågår fram till 30 juni 2017. Under denna 

kartlägger vi behov och planerar aktiviteter. Därefter följer själva 

genomförandet fram till 30 juni 2019. Det är under denna alla 

aktiviteter ska genomföras. Projektet ska sedan redovisas och vara 

avslutat till den 30 september 2019.  

  
Hur går det till? 
Behovsinventeringen ska mynna ut i personliga utvecklingsplaner.  

Dessa ligger till grund för de utbildningar och andra aktiviteter som 

kommer att genomföras inom projektet. Vi ska så långt som möjligt 

komma överens med de berörda deltagarna om tid och plats för 

genomförande. Alla aktiviteter måste upphandlas.  

  
Kostnader 
Projektet står i de flesta fall för alla kostnader som är knutna till de 

planerade aktiviteterna. Alla fakturor måste vara ställda direkt till 

projektledaren. I vissa fall kan det vara mer praktiskt om deltagarna 

tillfälligt lägger ut pengar för egna resor eller annat. Alla detaljer ska i 

så fall överenskommas i god tid innan aktiviteten genomförs.  

  

Tidsredovisning 
Nytt för denna period är att alla deltagare ska rapportera den tid de 

lägger ned i projektet. Redovisningen räknas som medfinansiering 

och görs månadsvis på speciella blanketter.   

  
Upphandling 
Det är viktigt att det är projektet som står för alla avtal och inköp. 

Alla inköp måste ske affärsmässigt vilket innebär att flera 

leverantörer måste jämföras vad gäller pris, innehåll, kvalitet, osv 

innan beslut tas om inköp.  

  
Takbelopp för stöd 
Offentliga stöd till ett företag får inte överstiga 200 000 euro under 

en treårsperiod (motsvarande ca 1,9 milj kr). Varje deltagande 

företag behöver intyga att de inte tagit emot stöd som överskrider 

denna gräns. 

För de flesta små företag är detta knappast aktuellt. De fall där det 

kan innebära problem är när företaget ingår i en ”koncern eller har 

nära band till andra organisationer”.  

  
Jämställdhet, tillgänglighet, likabehandling, mm 
Frihet från diskriminering är en mänsklig rättighet som dessutom 

finns reglerad i svensk lag. Detta ska naturligtvis också genomsyra 

allt arbete i projektet.  

Projektet har även som mål att främja lika möjligheter och icke-

diskriminering hos de deltagande företagen. 



Länsbygderådet i Blekinge 

Hela Sverige ska Leva är en ideell organisation som 

arbetar för en levande landsbygd i hela landet. 

Länsbygderådet i Blekinge är en del i detta arbete. Till 

vår hjälp finns även kommunbygderåd i länets 

samtliga kommuner. Dessa har en nära kontakt med 

lokala företag och föreningar 

Projektledare 
Anders Andersson 
anders@blutsam.se 
0734-44 04 10 

info@blutsam.se 
www.blutsam.se 

Besöksadress: Centrumvägen 7, 373 00 Jämjö 

Ordf Länsbygderådet 
Bengt Grönblad 
b.gronblad@telia.com 
0708-63 16 38 
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