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Sverige är ett fantastiskt land att upptäcka 
och uppleva. Människors resande kan ge 
positiva ekonomiska effekter för samhället, 
bidra till en ökad kunskap om olika platser 
och deras historia och natur samt främja 
möten mellan människor. Turism kan även 
innebära stora påfrestningar för både 
invånare och miljöer. Det handlar om att 
förvalta och utveckla platsens värden så att 
destinationen är lika eller mer attraktiv för 
kommande generationer. 

Destination 2030 är en ny tjänst från 
Tyréns som utvecklar destinationer 
med fokus på hållbarhet utifrån 
ekonomiska, sociala och miljömässiga 
värden. Genom att utveckla och 
tillämpa ett systematiskt arbetssätt 
för hållbar destinationsutveckling med 
utgångspunkt från platsens kärnvärden 
kan Tyréns hjälpa destinationer med att 
bli mer attraktiva och hållbara. Tjänsten 
riktar sig till regioner, kommuner och 
destinationsbolag samt lokala företag och 
kommersiella aktörer som har utmaningar 
med att förvalta sina turistmål och 
skapa attraktionskraft på ett sätt som är 
framgångsrikt för det lokala samhället.

Visste du att det finns bidrag som 
regioner, kommuner och företag kan 
söka för att få hjälp med finansiering av 
destinationsutveckling som fokuserar 
på hållbarhet? Vi har konsulter som kan 
hjälpa till med ansökningsskrivningar om 
så önskas.

Välkommen att kontakta oss för mer 
information!
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BIDRAG SOM GÅR ATT SÖKA

Regionala företagsstöd (via Tillväxtverket) Regionala företagsstöd - Tillväxtverket 
(tillvaxtverket.se)

React-EU (via Tillväxtverket) Stärk grön och digital omställning under och efter 
pandemin - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Regionalt investeringsstöd (via Tillväxtverket) Regionalt investeringsstöd - utlysning - 
Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Bidrag till kulturarvsarbete  
(via Riksantikvarieämbetet)

Bidrag till kulturarvsarbete | 
Riksantikvarieämbetet (raa.se)

LIFE-bidrag (via EU-kommissionen) EU:s miljöprogram LIFE - Andra bidrag för 
bättre havs- och vattenmiljö - Anslag, bidrag 
och utlysningar - Havs- och vattenmyndigheten 
(havochvatten.se)

LONA-bidrag (via Naturvårdsverket) Lokala naturvårdssatsningen – LONA 
(naturvardsverket.se)

Klimatklivet (via Naturvårdsverket) Klimatklivet (naturvardsverket.se)

Investeringsstöd för utveckling av natur- och 
kulturmiljöer (via Jordbruksverket)

Investeringsstöd för utveckling av natur- och 
kulturmiljöer - Jordbruksverket.se

Miljöinvestering för att återställa och 
restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet 
(via Jordbruksverket)

Miljöinvestering för att återställa och 
restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet - 
Jordbruksverket.se

LOVA-bidrag (via Havs- och vattenmyndigheten) LOVA - Anslag, bidrag och utlysningar - Havs- 
och vattenmyndigheten (havochvatten.se)

The Baltic Sea Conservation Foundation Who do we fund? | The Baltic Sea 
Conservation Foundation (baltcf.org)

http://Regionala företagsstöd - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)
http://Regionala företagsstöd - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2021-08-16-stark-gron-och-digital-omstallning-under-och-efter-pandemin.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/regionalt-investeringsstod.html
https://www.raa.se/lagar-och-stod/bidrag-anslag-och-fonder/bidrag-till-kulturarvsarbete/
https://www.havochvatten.se/anslag-bidrag-och-utlysningar/andra-bidrag-for-battre-havs--och-vattenmiljo/bidrag/eus-miljoprogram-life.html
https://www.naturvardsverket.se/bidrag/lona/#aktuella
https://www.naturvardsverket.se/klimatklivet
https://jordbruksverket.se/stod/natur--och-kulturvard/natur--och-kulturmiljoer
https://jordbruksverket.se/stod/natur--och-kulturvard/aterstalla-och-restaurera-kulturmiljoer-i-renskotselomradet
https://www.havochvatten.se/anslag-bidrag-och-utlysningar/havs--och-vattenmiljoanslaget/lova.html
https://baltcf.org/who-do-we-fund/

