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Aktuella projekt och förslag till beslut 

Arbetsutskottet foreslår Regionstyrelsen besluta enligt nedanstående: 

l. SMART KLUSTER, Rl4613 

Förslag till beslut: 
230.000 kronor 1:1-medel år 2013 

2. Business Incubator for Growth, BIG Sweden, Rl4513 

Förslag till beslut: 
1.100.000 kronor 1:1-medel år 2014 

3. Kreativt rum (Konceptkontor), Rl0213 

Förslag till beslut: 
60.000 kronor 1:1-medel år 2013-09 
240.000 kronor 1:1-medel år 2014 

4. !T-Spåret, Rl4313 

Förslag till beslut: 
900.000 kronorRF-medel fOr år 2013-09-2014-12 

5. Biosfårprogram for Östra Vätterbranterna, R9513 

Förslag till beslut: 
300.000 kronor l: l-medel for åren 2013-2015 

Datum 

2013-09-05 

Antal sidor 
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Underlag till projektbeslut 
Projektnamn: 

Projektägare: 

Förstudie för.Gnes-jt»tnda-2-;0· SM IJ-Rt C L-ti.S1?f'R_ 
Almi Företagspartner Jönköping AB 

År och månad för projektstart: 1309 

År och månad för projektavslut: 1312 

Status: Förstudie 

Tidigare beslut: 

Utbetalda medel: 

Projektägarens ansökan finns som bilaga. 

Regionförbundets kommentarer till ansökan: 

Samtidigt som länets alla småföretag är en stor tillgång och utgör grunden för det industriella 

bälte som länet kännetecknas av, är det en utmaning för dessa småföretag att konkurrera på 

en global marknad. Förstudien avser att utreda förutsättningarna får små företag att 

långsiktigt och uthålligt formera sig i affårsdrivande nätverk "virtuella större fåretag" som 

utåt mot kund agerar som en större enhet med sin samlade kompetens samtidigt som man 

behåller småföretagens fördel i form av stor flexibilitet, kostnadseffektiva processer och 

lokal förankring. Vid ett positivt resultatavförstudien avser man gå vidare med ett 

fullskaleprojekt med ED-finansiering. Förstudien genomfårs av Almi i nära samverkan 

med bl. a. länets olika al<törer med koppling till frågan och akademi. 

Ansökan uppfyller åtgärd enligt Regionala utvecklingsprogrammet, RUS: 
Genom delstrategin "En internationellt ledande industriregion" har industrins betydelse får 

länet lyfts fram. För att klara de höga målsättningar som strategin pekar mot förutsätter det 

bl.a. att länets näringsliv ökar sitt förädlingsvärde. Genom samverkan i affårsdrivande 

nätverk ökas möjligheten fcir små företag att utvecklas i denna riktning. 

Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp 

Almi söker ersättning får sina externa kostnader i förstudien. Egna lönekostnader utgör 

medfinansiering. Regionfårbundets andel. blir därmed knappt 47 %av kostnaderna. 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 

Postadress: Box 255, SE-551 '14 Jönköping l Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 
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Förslag till särsidida villkor för beslut 
Ansökan om utbetalning ska göras minst två gånger per år annars kan beslut om 
projektbidraget forfalla. 

Medelsbeslut 
Beslut som belastar årets budget 
År2013 230 000 kr 1:1-medel 

Beslutet motsvarar 46,5 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet. 

Utbetalningsprognos 
År 2013 beräknar vi att betala ut: 190 000 kr. 

2 Nationell strategisk prioritering 
2c Nationell ämneskategorise1ing 

OECD-grupp 

OECD-ämne 

Finansiering 
Budgeten for projektet ser ut som fdljer: 

År 
Kostnader 2013 
Egen personal 264 000 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 
480 
Lönekostnad per timme: 
550 

-- ---
~na tjänster 120 000 

Lokalkostnader o 
Investeringar (gäller inte medel o 
från Regionförbtmdet) 

Ovriga kostnader (ange 110 000 
kostnadsspecifikation i bilaga) 

---------·--
Summa kostnader 

---
o 

Intäkter 
!----------~. o 

---------
Summa 494 000 

··---·------

År År 
- -~ 

20 20 Totalt 
o o 264 000 

o o 120 000 
·~-- o o o 

o o o 

o o 110000 

o o o 
o o o 
o o 494 000 

-

c----_ _--~=::J År r--- År L_-----.::.:Å::.__r Ll __ __] 

Datum 

Beteckning 

R14613 
Antal sidor 
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Finansiär 

Almi Företagspartner 
Regionförbundet 

Summa 

• .,~, 

REGIONFÖRBUNDET 
JÖNKÖPINGS LÄN 

2013 20 

264 000 o 
230 000 o 
494 000 o 

Förutsättningar för beslutet 

20 Totalt 
o 264 000 

o 230 000 

o 494 000 

Regionfårbundets riktlinjer samt handledning får ansökan om regionala projektmedel 
gäller, se www.regionjonkoping.se. 

Datum 

Beteckning 

R14613 
Antal sidor 
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Ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Pro"ekt markera aktuell ruta) 

"'Fyll endast i denna sida. Läs mer i dokumentet Handledning för ansökan om regionala projektmedeL 

"ft t Uppg1 er om projek et 
Projektnamn 

S/ifH!? T C L. t/s re ,p ~ref tiassjällftthr2:6 
Projektperiod Sökt belopp från Regionförbundet Totalkostnad 

(totalbelopp) 
2013-09 <==> 2013-12 230000 494000 

u 1ft Jppgl ""k d er om so an e 
Projektägare E-post 
Almi Företagspartner Jönköping werner.hilliges(ti}almi.se 
Postadress Telefon 
Klubbhusgatan 13 036-306500 
Postnummer och ort Mobiltelefon 
553 03 Jönköping 
Organisationsnummer l CFAR-nummer•• Plusgiro l Bankgiro 
556488-1281 17173824 545-3295 
Ar sökande momsredovisningsskyldig för projektet? Gäller ansökan medfinansiering för E U-stöd? 
1:8:1 Ja D Nej D Ja D Nej .. •• Arbetsslallenummer enl1gl stalisilska centralbyrån (Tfn. 019-17 60 00) 

p . ktl d ro Je e are 
Namn Telefon 
Werner Hilliges 036-30 65 24 
E-post Mobiltelefon 
werner.hilliges@almi.se 070-83 7 13 89 

Ekonomihantering 
Namn Telefon 
Louise Thörnryd 036-30 65 02 
E-post Mobiltelefon 
louise.thornryd@almi.se 070-590 65 02 

Datum 

2013-08-26 

Blankettverslon 

2010-03-02 

Antal sidor 
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Projektbeskrivning med kostnads- och finansieringsbudget ska bifogas (se bilaga) 

Ort och datum 
2013-08-26 (först inlämnad 2013-06-03) 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
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Bilaga till ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Projektnamn 
l Förstudie för Gnosjöanda 2.0 

Sammanfattning av projektet (Max 2 000 tecken) 

lönköpings län är ett småföretagstätt län där de mindre företagen klarat många kriser och 
långkonjunkturer genom att vara mycket anpassningsbara. I takt med att inte minst den 
internationella konkurrensen ökar och att den stora fördelen med att "finnas nära" minskar 
genom att logistikfunktioner byggs ut så får länets företag det allt svårare att klara sig. Över 
tid hotas vår stora tillgång som gjort regionen så berömd- Gnosjöandan. För att långsiktigt 
hjälpa främst de mindre företagen behövs nya grepp som inte bara är en förlängning eller 
utökning av redan insatta åtgärder. 

Sveriges näringsliv kan åskådliggöras som ett timglas där vi har oerhört många små företag, 
relativt få medelstora företag och i förhållande till Sveriges ovanligt många storföretag. 
lönköpings län är uppbyggt på samma sätt, men andelen små företag är större än 
riksgenomsnittet. 
Iden kring Gnosjöanda 2.0 är att stimulera små företag att arbeta i kluster så att de bildar 
virtuella medelstora företag som "j agar i flock" och därmed kan ta större order tillsammans än 
vad var och en skulle kunnat själva. Genom moderna IT kan dessa virtuella medelstora 
företag hållas samman även om det geografiskt skiljer mellan de olika "avdelningarna". De 
senaste årens IT utveckling med att spara allt i "the Cloud" passar perfekt för att stödja denna 
typ av samarbeten. 

Förstudien till "Gnosjöandan 2.0" har som målsättning att utreda om det finns förutsättningar 
för att bygga en modell för hur dessa strategiska samarbeten skulle kunna byggas upp genom 
att använda det unika levande laboratorium av företagsamhet som finns i vårt län. Visar 
forstudien att det finns en framkomlig väg vill vi hitta modeller som fungerar praktiskt och 
som kan stå modell för främst länets företag men även för andra regioner i Sverige och i EU 
för hur stöd till moderna strategiska samarbeten kan se ut. 

Initiativet tycks passa väldigt väl inom EU:s projekt: S3 (Strategies for Smart Specialisation) 
Initiala kontakter pekar på att man behöver, och vi skulle kunna vara, en "Exemplary Region" 
eller ett levande laboratorium för smart specialisering 

S fte (Beskriv avsikten med projektet) 

Fler och fler företag söker nya former av samarbete för att kunna hävda sig i den globala 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
Postadress: Box 255, SE-551 14 Jönköping l Besöksadress: Västra Storgatan 1 B A 
Tel: 036 10 75 571 Fax: 036 10 20 161 E-post: reglonforbundet@regionjonkoping.se 
www.regionjonkoping.se 
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Antal sidor 

marknaden. Det finns flera fördelar med att samarbeta. Det har blivit alltmer viktigt för 
företagen att söka sig uppåt i värdeked j an men det kräver oftast innovationer och 
produktutveckling vilket är kostsamt. Att samverka är ett sätt för att gemensamt finansiera 
sådana investeringar. Ett mindre företag har inte sällan otillräckliga kunskaper om hur man 
säljer till utländska marknader så även i dettta fall är det en fördel att samverka. Dessutom 
svarar mindre företag ofta endast för en liten del av värdeked j an, men genom att samverka 
horisontellt eller vertikalt i värdekedjan kan mindre företag lättare vinna order på marknaden. 
Genom denna förstudie vill vi på allvar undersöka den finns en möjlighet att hitta former för 
strategiska adaptiva nätverk som säkrar en långsiktig överlevnad för lånets företag, ett modern 
variant av Gnosjöandan. Om forstudien visar att detta skulle gå (baserat på andras erfarenhet 
och kunskaper i kombination med lånets egna ideer möjligheter) är syftet att modellen som tas 
fram ska hjälpa länets företag men också kunna stå som modell för andra företag i Sverige. 

Mål (Vad ska projektet uppnå för resultat?) 

Övergripande mål med denna förstudie är att se om det finns förutsättningar för att hitta 
affärsmodeller för strategiska adaktiva nätverk som långsiktigt säkrar överlevnaden för länets 
företag. 

Initiativet tycks passa väldigt väl inom EU:s projekt: S3 (Strategies for Smart Spccialisation) 
Initiala kontakter pekar på att man behöver, och vi skulle knnna vara, en "Exemplary Region" 
eller ett levande laboratorium för smart specialisering 

Förstudien ska generera ett beslutsunderlag så att ett beslut kan tas om resultaten tyder på att 
SME Cluster är en framkomlig väg. Om svaret är nej bör projektet snabbt avvecklas, om det 
är ja bör satsningen bli rejäl för att verkligen göra skillnad. 

Målgrupp (Vem/vilka vander sig projektet till?) 

Förstudien vänder sig till beslutsfattare i lånet och ska ses som ett beslutsunderlag till ett 
projekt som kan betyda mycket för lånets företags långsiktiga överlevnad. 
För att få fram kunskap om lånets företag vänder sig detta förstudieprojekt även till de 
organisationer som arbetar nära företag i lånet 

Ett huvudprojekt vänder sig i första hand tilllånets företag, i andra hand till de som lånets 
företag kan göra affärer med och i tredje hand de som kan ha sekundär nytta av resultat som 
uppstår i projektet. 

Genomförande (Hur ska projektet genomföras, vilka aktiviteter är planerade?) 

Genomförandet av forstudien kommer att göras genom 
- att se om det finns akademiskt stöd för att utvecklingen går mot strategiska samarbeten 
mellan företag - detta kommer att ske genom sammanställning av publiserat material och 
många intervjuer med forskare som har detta som inriktning. Initiala kontakter med forskare 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
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på IHH antyder att det finns förutsättningar. 
- att utreda hur målgruppen, företagen, skulle ställa sig till dessa tankar - kommer att ske 
genom att besöka och intervjua många företag och de aktörer som verkar inom olika 
företagsstödssystem i länet. 
- att utreda hur större köpare skulle ställa sig till att köpa från virtuella medelstora företag -
kommer att ske genom telefonintervjuer eller besök hos de större företagen 
- att undersöka om det finns lyckade exempel på samarbeten inom EU och vad som i så fall 
gjort att de lyckats- detta kommer att ske genom telefonintervjuer och ev studiebesök (om 
preliminära resultat och vår styrgrupp pekar på att studiebesök inom EU är intressanta och 
nödvändiga) 
- att definiera vilka effektmål som bör sättas upp för att mäta framgångar - och därmed dra 
slutsatser om vi kan uppnå dessa 
- att definiera hur vi tror att lyckade exempel skulle kunna spridas så att de inspirerar andra 
både inom länet men också på sikt utanför länet. 

En mindre styrgrupp kommer att utses under projektets gäng med uppgift att värdera 
delresultat och påverka förstudiens utförande. 

Tidplan (Ange nar i tiden projektet ska genomföras samt vilka aktiviteter som ska ske) 

Kartläggning av intressenter, forskning, genomförda 2013-06-14 2013-09-30 
insatser både nationellt och internationellt. 
studiebesök på företag, forskare i s verige, träff med 2013-09-20 2013-12-10 
inköpschefer för storföretag, 
Ev Studiebesök hos EU -kommissionen och en lyckad 2013-09-14 2013-12-10 
klusterregion (se genomförandetexten) 
Sanunanfattning och beslutsunderlag 2013-12-01 2013-12-20 

Regionala utvecklingsprogrammet för Jönköpings län (RUP) (Beskriv projektets koppling till det 
regionala utvecklingsprogrammet som du kan ladda ner på www.regionjonkoping.se) 

Denna förstudie till ett projekt kopplas till RUS genom 
- att ingå i målområde: Näringsliv 
-att ingå i delstrategin: "En internationellt ledande industriregion" - genom att via samarbete 
öka förmågan att kunna ta ett helhetsansvar, även för långväga internationella kunder 
- att ingå i delstrategin: "Ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsinternsiva företag" -
genom att företag tillsammans uppnår en större expertkompetens än var och en hade klarat 
-att ingå i framgångsfaktorn: "Innovation" genom att öka möjligheterna till nya innovationer 
som uppstår "då samarbeten mellan företag sker och olika kompletterande kompetenser möts 

Horisontella kriterier (Beskriv på vilket sätt projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhälsa samt 
jämställdhet) 

Kommer att bli mer aktuellt under det skarpa projekt som denna förstudie utreder 
förutsättningarna för 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
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Ordinarie verksamhet- projekt (Specificera vad som är särskiljande och unikt) 

ALMI:s ordinarie verksamhet i förhållande till denna förstudie: 
* Förstudien ska utreda förutsättningarna för strategiska samarbeten för att uppnå virtuella 
medelstora företag - finns inget åt detta hållet någonstans inom ALMI även om man tittar på 
koncernnivä, vad vi kunnat hitta 
* Förstudien ska utreda modeller för att virtuellt ändra timglasstrukturen på svenskt näringsliv 
i allmänhet och Jöuköpings läns i synnerhet - finns inga inom ALMI som arbetar med detta. 
* Förstudien kommer att ha en dialog med stora företag för att hitta samarbetsformer med 
virtuellt medelstora företag - ALMI saknar till stora delar den kontakten eftersom stora 
företag inte ingår i målgruppen. Kan dock ge goda synergieffekter 
* Förstudien kommer att samarbeta mycket med olika lärosäten, speciellt Högskolan i Jkpg 
ett praktiskt samarbete med olika lärosäten kommer att stärka banden och ge personkontakter 
som säkert kan utnyttjas i andra projekt. 

Sammanfattningsvis så är denna förstudie till sitt upplägg ett försök att "tänka utanför boxen" 
dvs utanför vår ordinarie verksamhet för att se om man med i detta fall strategiska samarbeten 
kan hitta en praktisk modell som kan hjälpa alla småföretag som kommer att utsättas för allt 
större konkurrens. 

ALMI investerar 53 % av förstudiengenom att bekosta personalomkostnaderna och söker 
härmed om bidrag för att bekosta externa kostnader som tillkommer t.ex ersättning till 
deltagare som besöker oss eller som vi besöker, reskostnader, se bifogad budget. 

Spridning (Ange hur information om projektet ska spridas) 

Förstudien kommer att fä begränsad spridning - däremot kommer spridning av kunskap som 
arbetas upp i ett potentiellt huvudprojekt att vara betydande 

Uppföljning/utvärdering av projektet 
Denna förstudie kommer att utgöra beslutsunderlag för ett kommande större projekt som utgår 
frän möjligheterna för strategiska samarbeten mellan mindre företag för att forma virtuella 
medelstora företag. 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
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Kostnadsbudget• 
Kostnadsslag 

Egen personal 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal limmar: 

480 
Lönekostnad per timme: 

550 
Externa tjänster 

Lokalkostnader 

Investeringar (gäller inte 
medel från 
Regionförbundel) 
övriga kostnader (ange 
kostnadsspecifikation i 
bilaga) 

Summa kostnader 

Intäkter 

Summa (A) 

Finansiering• 
Finansiär 

A1mi F öretagspartner 

Regionförbundet 
Det kan komma att bli 
flera finansiärer 

Summa (B) 

~, .. 
• 94~ 

REGIONFÖRBUNDET 
JÖNKÖPINGS LÄN 

Ar 2013 Ar20 Ar20 

264000 

120000 

o 

110000 

494 000 o 
- - -
494 000 o 

Ar 2013 Ar20 Ar20 

264 000 

230 000 

494 000 o 

Datum 

2013-08-26 

Blankettverslon 

2010-03-02 

Antal sidor 

6(6) 

Ar20 Totalt 

264 000 

120 000 

o 
o 

110 000 

o o 494 000 

- - o 
o o 494 000 

Ar20 Totalt 

264 000 

230 000 

o 

o 
o 
o 

o o 494 000 

*Tabellerna för kostnadsbudget och finansiering summeras automatiskt. Genom att använda !ab-tangenten 
mellan fällen, får du fram rätt summa direkt. Observera att summan i (A) måste överensstämma med summan 
i (B). 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
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Budget för förstudie till Gnosjöanda 2.0 
KÖsi:l'iadsslilg ·. ··• ... · ' . ••· < > 
Personalkostnader 
Resor inom länet 

Resor inom Sverige 

Resa (=1) inom EU 

Resa till EU kommissionen 
Ersättning till deltagare som 

besöker oss eller som vi 

besöker 

l Oförutsett_ 
TOTALT 

Regionförbundet 

--

Kos~n~ac -... ·Ahrii''•·· .•. ··•·•···.·· i>··•· .. ··• c, i•·••··\•S ....•.. >'· .. ··•··•· • ;< ........... •.················•· .. ··.······•······.·•··.··· 
······ .. ······· .•. 264 000 kr Werner & Johanna:s arbetstid, halvtid under tre månader 

15 000 kr -studiebesök till företag i länet 
-studiebesök till företag, 20000 

45 000 kr 
-Andra ALM i bolag (Östergötland, Kronoberg), 5000 

-Forskare som forskar på Kluster 10000 

-Resor till inköpschefer på stora företag 10000 

30 000 kr studiebesök till område/Universtitet som kommit långt inom strategiska samarbeten 

20 000 kr Träff med nyckelpersoner inom 53 Strategies for Smart Specialisatian 

Rapporter, enstaka konsulttimma r, 240 inköpta timmar och reseersättning 200 mil 
100 000 kr 

(räknat på 375 kr l timme samt maximal bil ersättning) 

20 000 kr 

494 000 kr 
230 000 kr (47 %) 
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Underlag till projektbeslut 
Projektnamn: 
Pro j ektägare: 
År och månad för projektstart: 
År och månad fOr projektavslut: 
status: 

Tidigare beslut: R711, Rl5111 

Utbetalda medel: l 033 057 kr 

Business Iucubator for Growth, BIG Swedeu 

Science Park Jönköping AB 

2014-01 

2016-12 

Business Incubator 

Projektägarens ansökan finns som bilaga. 
----~·------------------------------, 

Regionforbundets kommentarer till ansökan: 
Science Park Jönköping (SPJ), är enda fåretagsinkubatorn i Småland som sedan många år 

ingår i Innovationsbron, mrmera Almi:s stöd till utvalda inkubatorer runt om i landet. Almi 
förutsätter motfmansiering till sina medel samt regional förankring. SP J är en viktig och 

kvalificerad del av vårt läns Science-parksystem (SPS) och utgör såväl en förebild som 

pådrivare/lokomotiv i vårt länssamarbete. 

Genom att medverka till att SPJ fmtsatt blir del av det nationella programmet, ger det 
möjligheter att vidarekanalisera ytterligare resurser ut i länets Tillväxtarenor så som framgår 

av ansökan. Detta i sin tur leder till fördjupat samarbete och bättre ömsesidigt 
resursutnyttjande i länet till gagn för utveckling av nya affärsideer och företag i hela länet. 

Ansökan uppfyller åtgärd enligt Regionala utvecldingsstrategin, RUS: 
Både delstrategi l och 2, förutsätter en förnyelse av länets nfuingsliv, såväl vad gäller nya 

fåretag som att det befintliga näringslivet utvecklas mot ett ökande krmskapsinnehåll. Med 
den inriktning Innovationsbron/Almi har i BIG-programmet vari SPJ ingår som enda 

inkubator i Småland, vänder sig inkubatorerna numera mot såväl nya företag som att 
utveckla delar av det befintliga näringslivet i just denna riktning. satsningen är därför 

angelägen förverkliga RUS:ens målsättningar. 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
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Ekonomisk bedömning till forslag till stödbelopp 
Från Alnri ansöks om 2, 7 nrilj. kr per år, varav till denna aktuella verksamhet används 2 nrilj. 
kr. De lokala ägarna till SPJ, Jönköpings kommun och Högskolan går tillsammans in med 
1,6 milj. kr per år. Hämtöver går man vardera in med ytterligare drygt 1,1 nri1j. kr per år till 
övrig verksamhet på SPJ. Från Regionförbundet ansöks om 1,1 nrilj. kr per år. Av 
regionförbundets fmansiering av SPS går idag inga medel till SPJ. 

Förslag till särsidida villkor for beslut 
Projektet är treårigt. Föreliggande beslutet avser projektets första år. Ansökan om 

utbetalning ska göras minst två gånger per år annars kan beslut om projektbidraget 

fårfalla Årlig förlängningsansökan krävs. 

Medelsbeslut 

Ettårigt medelsbeslut 
År 2014 1100 000 kr 1:1-medel 

Beslutet motsvarar 23,4 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet. 

Utbetalningsprognos 
År 2014 beräknar vi att betala ut: 800 000 kr. 

2 Nationell strategisk prioritering 

2c Nationell ämneskategorisering 

OECD-grupp 

OECD-ärnne 

Datum 

Beteckning 

R14513 
Antal sidor 
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Budgeten for projektet ser ut som foljer: ,--
År ---År År 

Kostnader 2014 2015 2016 

Egen personal 2 500 000 2 500 öoo r--25oo ooo 
(ink!. sociala avgifter) 
Antal tinnnar: 
21830 
Lönekostnad per timme: 
360 

Ex tema tj ärrster 2 200 000 2 200 000 2 200 000 
~c--·--· ---· 

80 000-
--

Lokalkostnader 80 000 80 000 

hwesteringar (gäller inte medel o o o 
från Regionförbundet J 

-p 
Ovriga kostnader (ange 220 000 220 000 220 000 
kostnadsspecifikation i bilaga) 

Summa kostnader 5 000 000 5 000 000 5 000 000 
Intäkter -300 000 -300 000 -300 000 

Summa 4 700 000 4 700 000 4 700 000 
--

År År År 
Finansiär 2014 2015 2016 
Almi/Innovationsbron 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

'Högskolan Jönköping 1100 000 1100 000 l JOO 000 

lönköpings kommun 500 000 500 000 500 000 
c-Regionförbundet 1100 000 1100 000 1100 000 
r-"'----· . r----o o o r---- o o 1--· o 

o o o 
r--· o "--;c' o o 

---· o o o 
!-::---· 

Summa 4 700 000 4 700 000 4 700 000 
--- ------ --- ·--~-

Förutsättningar för beslutet 

----

c~ 
Totalt 

7 500 000 

6 600 000 

240 000 

o 

660 000 

15 000 000 

-900 000 
--

14100 000 

Totalt 
6 000 000 

3 300 000 

l 500 000 

3 300 000 

o 
o 
o -o 
-~ o 

14 100 000 
---

Regionforbundets riktlinjer samt handledning for ansökan om regionala projektmedel 
gäller, se www.regionjonkoping.se. 

Datum 

Beteckning 

R14513 
Antal sidor 
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I!/115P "'-···· ........... 'J .............. . 
Ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Projekt (markera aktuell ruta) 
l D Ny ansökan- förstudie l ~ Ny ansökan- projekt l D Förlängnmgsansokan• 

"'Fyll endast i denna sida. Läs mer i dokumentet Handledning för ansökan om regionala projektmedel. 

Uppgifter om projektet 
Projektnamn 
Business Incubation for Growth, BIG Sweden 
Projektperiod Sökt belopp från Regionförbundet Totalkostnad 

(totalbelopp) 
20140101-20161231 3300000 15000000 

Upp g i fler om sökande 
Projektägare E-post 
Science Park Jönköping AB info(<:l)sciencepark.se 
Postadress Telefon 
Gjuterigatan 9 036-305150 
Postnummer och ort Mobiltelefon 
55318 Jönköping 036-305160 
Organisationsnummer l CFAR-nummer" Plusgiro l Bankgiro 
556595-6272 40628257 5291-7002 
Ar sökande momsredovisningsskyldig för projektet? Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd? 
~Ja D Nej D Ja~ Nej .. Arbetsställenummer enligt Statrstrska centralbyrån (Tfn. 019-17 60 DO) 

Projektledare 
Namn Telefon 
G u sta v Österström 036-305163 
E-post Mobiltelefon 
Gustav.osterstrom(<:l)sciencepark.se 036-305163 

Ekonomihantering 
Namn Telefon 
Lovisa Skyborn 036-305154 
E-post Mobiltelefon 
1ovisa.skyborn@sciencepark.se 036-305154 

Projektbeskrivning med kostnads- och finansieringsbudget ska bifogas (se bilaga) 

Underskrift av behörig att företräda sökanden 
UITde[skrift\~ _ l l Ort och datum 

l )v- ----=----' ;::} ~ ... , !t' ~p t l.. l { 
Namnförtydligande 
Dan Friberg 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 

Postadress: Box 255, SE-55114 Jönköping l Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 
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Bilaga till ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Pro"ektnamn 
Business Incubation for Growth, BIG Sweden 

Sammanfattning av projektet (Max 2 000 tecken) 

Innovationsbron som numer är en del av Almi Företagspartner har ett nationellt spetsprogram 
för landets bästa inkubatorer, där 20-talet inkubatorer får finansiering får att bygga upp ett 
affärsutvecklingserbjudande som är riktat till bolag med tydlig tillväxtpotential och 
internationell ambition. Science Park Jönköping (SPJ) är med i detta program och har lång 
trackrecord vad gäller framstående inkubatorsmiljöer. SPJ vill nu genom det nationella 
programmet skapa ökade fårutsättningar för ett regionalt samarbete och får att göra det krävs 
regional medfinansiering och regionalt engagemang. SP J vill genom denna ansökan utveckla 
det regionala samarbetet med Science Park-systemet i Jönköpings län (SPS) samt säkerställa 
nationella pengar till Jönköpings län och smålands enda inkubator i spetsprogrammet 

Science Park Jönköping har i detta nu projektfinansiering får att sätta strukturen kring 
inkubatorns arbete, processer och genomfårande och detta gör att vi byggt en verksamhet som 
gör att vi står oss i nationell konkurrens. Denna verksamhet är till mångt och mycket 
fokuserad på Jönköping kommun men vi ser nu stora möjligheter att skala upp arbetet till 
länet i sin helhet genom att öka samarbetet med Science Park systemet i Jönköpings län och 
deras satsning på tillväxtarenor. 

Detta upplägg innebär att Science Park kan agera lokomotiv i det gemensamma arbetet mellan 
SP J och SPS och att resurser från det nationella inkubatorsprogrammet når ut till länets noder 
i Science Park systemet och inte bara till .Tönköpings kommun. Detta kommer även skapa 
gemensamt lärande mellan coacherna och vi kommer än enklare kunna hantera respektive 
bolag på plats i de olika kommunerna. 

Vi avser även att sticka ut på den nationella kartan genom att tillhandahålla ett länstäckande 
inkubatorprogram där SP J och SPS kan kraftsamla för bästa resultat. 

Vi tror att samverkan kommer leda till ökad kunskap och effektivitet i länet och att målet i 
RUP:en och på sikt RUS:en enklare kommer att nås. 

Syfte (Beskriv avsikten med projektet) 

Syftet med projektet är att säkerställa att Jönköpings län fortsatt är del av den nationella 
spetssatsningen på inkubatorer och att vi därmed fortsatt har nationell finansiering till vår 
region. Genom detta skall vi kunna tillhandahålla professionell affärsutveckling i Jönköping 
samt i länet i sin helhet genom ett ökat samarbete mellan SPJ och SPS. Syftet är att skapa en 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
Postadress: Box 255, SE-551 14 Jönköping l Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 
Tel: 036 10 75 57 l Fax: 036 10 20 161 E-post: reglonforbundet@regionjonkoping.se 
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unik och länstäckande inkubator där vi tillsammans med Science Park systemet kan utveckla 
ett spetsprogram för företag med tydlig tillväxtpotentiaL Science Park Jönköping har 
erfarenhet av inkubation och är väl ansett på den nationella kartan. Science Park systemet har 
en unik regional närhet och förankring, samt en gemensam ansatts för 
affårsutvecklingsprocessen. Ibland kan det dock vara svårt för coacherna att allokera de 
resurser som krävs om ett bolag behöver extra kraft vid ett tillväxtskede. Detta eftersom 
coachema i respektive nod ofta både skall hantera volyminflöde, aktiviteter och bolag som 
skall skalas upp. Kan Science Pm·k Jönköping genom detta projekt tillhm1dahålla extra 
resurser tilllänet skulle helheten bli kraftfull. Det skulle även skapa ökad sanwerkan och 
lärande mellan Science Park Jönköping och Science Park systemet. Detta kommer ske åt båda 
håll, dels genom att Science Park Jönköping kan tillhandahålla affärsutvecklare som har 
erfarenhet av att lägga stort fokus på att snabbt rigga bolagen för expansion och dels genom 
närheten och det uppbyggda smnarbetet med Högskolan. Därtill finns en väl fungerande 
struktur kring finansieringsfrågor som blm1d annat inkluderm· strukturen kring Jönköping 
Business Development (JBD). Science Park systemet har ett stort antal coacher som alla sitter 
på gedigen erfarenhet och kompetens. Genom detta samarbete kan Science Park Jönköping 
dra nytta av laaften i SPS coacher och SPJ kan få ett bättre utnyttjande av regionens 
kompetens. Att kompetensutvecklingen kommer gå åt båda hållen är både en stor fördel och 
en förutsättning för ett lyckats samarbete. Gemensamt kommer SPJ och SPS kunna bygga upp 
en länsinkubator som är unik ur ett nationellt perspektiv. 

Mål (Vad ska projektet uppnå för resultat?) 

Projektets mål grundar sig på de övergripande målen som Almi/Innovationsbron har för 
inkubatorsprogrammet. 

"Almis roll i inkubatorsystemet är att tillsammans med Sveriges inkubatorer skapa 
förutsättningar för snabbare och mer effektiv utveckling av fler tillväxtbolag som hm en stor 
potential på en internationell marknad. Vårt mål är att tillsammans med Sveriges inkubatorer 
skapa internationellt gångbara tillväxtföretag som ger långsiktiga effekter såsom fler 
arbetstillfållen och ökade skatteintäkter." 

Till de övergripande målen kommer vi även addera målen för att nå en effektiv länstäckande 
inkubatorsverksamhet där SPJ och SPS sanwerkm· kring länets mest intressanta bolag. 

De konkreta målvärden vi kommer ha är: 

Målvärden 

Arbetad tid per bolag och vecka 
Antal bolag i inkubatorn 
Attral1erat kapital (MSEK) 
Omsättning (MSEK) 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 

2014 

4 
15 
12 
18 

Postadress: Box 255, SE-551 14 Jönköping l Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 
Tel: 03610 75 57[ Fax: 03610 20 16[ E-post: regionforbundet@regionjonkoping.se 
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2015 

4 
16 
15 
20 

2016 

4 
17 
20 
25 
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Antallänsbolag 
Utbildningstilltallen 
SPJ deltar på case-torg (ggr/år) 
SPJ deltar på coachmöten (ggr/år) 

Målgrupp (Vem/vilka vänder sig projektet till?) 

4 
2 
4 
8 

5 
2 
4 
8 

6 
2 
4 
8 

Vå1i erbjudande riktar sig till entreprenörer som har drivkraften som krävs får att skapa 
frmntidens företag utifrån en kvalificerad ide eller ett bolag. Det finns ingen begränsning vad 
gäller branscher eller bakgrund utan Inkubatorn är som näringslivet i lönköpings län i stort, 
relativt diversifierat. Bolagen kan vara precis nystartade eller så km1 de omsätta ett par 
miljoner och verifierat sin affår men vm·a i en fas där uppskalningen är aktuell. Oavsett om de 
omsätter noll eller 10 MSEK så är viljan att delta i en affårsutvecklingsprocess det viktigaste 
och att de hm· viljan och ambitionen att ta sitt bolag till en ny nivå. Ytterligare en målgrupp 
för projektet är SPS och coacherna i länet eftersom SPJ genom detta projekt kan tillhandahålla 
resurser nt i kommtmerna på ett sätt som kommer skapa ökad samverkan, samt nationella 
resurser tilllänets kommuner. 

Genomförande (Hur ska projektet genomföras, vilka aktiviteter är planerade?) 

Projektet stm·tar 2014-01-01 och kommer att löpa frmn ti112016-12-31. Projektets 
genomförande bygger på att Inkubatorn ska möjliggöra snabbast möjliga tillväxt hos de bolag 
vi jobbar med och att detta även erbjuds i hela länet. Formerna får hur respektive bolag 
hanteras fim1s beshivna i inkubatoms processdokument och kommer inte i detalj beskrivas i 
denna m1sökan. 

En arbetsgrupp bestående av personal från Science Park Jönköping och Science Park 
systemet, inkluderat representanter får coacherna i norderna, konu11er vm·a med och arbeta 
fram samverkansformerna får hur SPS, SP J och JBD, på bästa sätt kan samverka får att skapa 
fler tillväxtbolag i regionen. Detta kommer även inkludera en pilotkörning på tre bolag som 
då kommer utgöra grunden får hur samarbetet utformas på bästa sätt. Detta ilmebär även att 
sm11arbetsformerna kommer att fårankras blm1d noderna, vilket kommer vara viktigt för ett 
framgångsrikt samarbete. Detta ligger även i linje med SPS verksamhetsplan, dvs att öka 
samverkansformerna med SPJ och JBD. Detta är även föranlaat med SPS ledningsgrupp via 
Lena Johansson. 

Vi kommer även tillsammans med Science Park systemet att arbeta för att fler företag ser 
tillväxt som ett lockande alternativ och att mm1 inte nöjer sig med att skapa ett bolag som 
omsätter ett fåtal miljoner. 

Övriga delar av genomfårandet kommer bestå av den individuella coachningen och att skapa 
förutsättningar får ett högt och jämnt inflöde samt att vi har rätt supportstruktur får bolagen. 

Tidplan (Ange när i tiden projektet ska genomföras samt vilka aktiviteter som ska ske) 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
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Start arbetsgrupp 2014-01-01 2014-03-31 
Förankringsarbete coacherna i respektive nod 2014-04-01 2014-05-31 
Inflödesarbete 2014-04-01 2014-06-30 
Pilotkäring 2014-07-01 2014-12-31 
Utvärdering samarbetet SP J och SPS 2015-01-01 2015-01-31 
Framtagning gemensam arbetsprocess 2015-02-02 2015-05-31 
Arbete med bolagen 2015-01-01 2015-12-31 
Case-torg kvartalsvis 2014-07-01 2016-12-31 
Coachmöten månadsvis 2014-01-01 2016-12-31 
Årlig utvärdering 2016-01-01 2016-01-31 
Arbete med bolagen 2016-01-01 2016-12-31 
A vs l ut och utvärdering 2016-11-01 2016-12-31 

Regionala utvecklingsprogrammet för Jönköpings län (RUP) (Beskriv projektets koppling till det 
regionala utvecklingsprogrammet som du kan ladda ner på www.regionjonkoping.se) 

Arbetet med uppbyggnaden av länets Science park-system har varit en viktig fråga i länets 
utvecklingsarbete under flera år. Detta märks bland annat i RUP:en som beslutades 2008, där 
Science Park-systemet är en "prioriterad åtgärd" med målet att "Bygga ut Science Park
systemet med lokala tillväxtarenor runt om i länet som har en tydlig koppling till kunskap och 
forskning". Genom att öka samverkansformerna mellan SPJ och SPS kommer detta stärkas 
ytterligare. 

Inkubatorns verksamhet hamnar framförallt under "Näringsliv: Företagsutveckling och 
företagsförnyelse". Kopplingen mellan Inkubatorns verksamhet och R UP: en är tydlig. Målet 
med vår verksamhet är att stäTka vår konkurrenskraft både nationellt och internationellt och 
vår målgmpp är tydligt kopplad till entreprenörer med sitt ursprung både från Högskola, det 
privata näringslivet och det offentliga, alla med den gemensamma nämnmen att det handlaT 
om entreprenörer, innovationer och affårshöjd. Att vi därtill har ett tydligt arbete kopplat till 
finansiering och att hitta rätt investerare till innovationerna, gör kopplingen än tydligare. 
InkubatornäT därför en naturlig aktör för att tillhandahålla den nödvändiga stmktur som krävs 
för att kunna leva upp till de mål som finns kopplat till näringslivsdelen i vår regionala 
utvecklingsplan. 

Tittar man vidare på delmålen så återfinns fler kopplingar, exempelvis kring nyföretagande, 
växande företag, exportfrämjande aktiviteter med mera. strategierna som satts upp inom 
RUP :en säger att samverkan ska ske och att man ska satsa på entreprenörskap och 
nyföretagande. Detta sker i högsta grad genom att Inkubatorn är, som enda småländska 
inkubatorn, med i det nationella projektet BIG Sweden Vi kan genom denna närvaro bidra till 
att strategierna efterföljs och med en beviljad projektfinansiering ökar även möjligheterna att 
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Almi/Innovationsbron även fortsättningen ger stöd för vår Inkubator då de ser att vi även på 
ett regionalt plan har finansiell stöttning. Därtill kommer detta projektet hmebära att vi även 
fördelar dessa nationella resurser ut i regionen genom att tillhandahålla resurser i länet och 
genom en "länsinkubator". 

Utöver den mest påtagliga kopplingen till näringslivsdelen så finns direkta kopplingar till 
området Arbetsmarknad och kompetensförsörjning, samt internationell sanwerkan. Vi har 
årligen ett stort antal studenter som gör exrnnensarbete eller praktik på företagen och flertalet 
får även anställning. Vi har även många exempel på att internationella studenter får 
rn1ställning i bolagen, vilket självklrni är mycket positivt eftersom detta vässar vår regions 
konkurrenskraft. 

RUP:en konu11er snrni att ersättas av RUS:en och tittrn· vi på de utkast som finns ser vi att 
fokus komnmer finnas på att utveckla fler företag som är kunskapsintensiva och som är 
experter på ett visst området. Detta karaktäriserar de bolagen som inkubatorer letar efter och 
som inkubatorerna vill vara med och bidra till. 

Horisontella kriterier (Beskriv på vilket satt projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhälsa samt 
jämställdhet) 

Det finns fmifarande en stor skillnad i hur många kvinnor som är företagare jämfört med män. 
statistiken är tydlig och lönköpings länligger till och med något lägre än riksgenomsnittet. 
Detta gör att det finns ett tydligt behov av att organisationer som oss, med uppgift att hjälpa 
till strni, utveckling och tillväxt av företag och som rn·betar aktivt för att minska dessa 
skillnader. 

Science Park Jönköping arbetar därför kontinuerligt med att förbättra klimatet och 
forutsättningmua för kvhmligt företagande. Science Park systemet hm· en hög andel företag 
som startas och som drivs av kvinnor. Det är dock fotifrn·ande få av dessa som ser tillväxt som 
ett tillräckligt attt·aktivt spår. Genom projektet kommer en atmosfär och kultur att byggas där 
det är mer naturligt att faktiskt satsa ordentligt på de ideer som har tillväxtpotential och det 
kommer bli tydligare spridnng av goda exempel. 

Science Park Jönköping har även visat att man satsar på att öka andelen kvinnliga 
entreprenörer och vi har under de senaste åren haft fler kvhmliga entreprenörer, mycket tack 
vare de satsningar som gjorts. 

Likväl som vi försöker sträva efter jämställdhet i bolagen, försöker vi även hitta en bra balans 
i vår egen personalstyrka. 

Science Park Jönköping har genom åren varit duktiga på att hjälpa personer med utländsk 
härkomst att starta företag. Den absoluta majoriteten av personer med utländsk härkomst 
slussas genom Högskolan i Jönköping då de har en väl utbyggd ffiternationell samverkan. Av 
de cirka 350 ideer som vi årligen möter, kommer cirka 30% från personer med utländsk 
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härkomst. När det gäller Inkubatorn ser vi att ±1era av våra bolag hm ägare eller anställda med 
ntländsk härkomst. Vårt erbjudande är även internationellt gångbart, vilket gör att alla har 
möjlighet att ta del av vårt koncept. 

Vi jobbar aktivt med att hjälpa våra bolag att hitta rätt kompetens och många gånger kan det 
vara en stor fördel om personen i fråga har sitt ursprung i andra delaT av världen, då detta ger 
ytterligare värde för företagen de arbetar för. Detta strävar vi efter att fortsätta med. 

Vi har alla begränsade resurser, så också vår miljö. Det gör det viktigt att företag drivs på ett 
hållbmt sätt. Vi har under de senaste åren ökat fokuset på detta men ser att mer kan göras. 
Arbetet baseras främst på den metodik som Almi/Innovationsbron presenterade genom deras 
workshop kopplat till hållbar produktutveckling. Arbetsmaterialet finns tillgängligt för 
samtliga affärsutvecklare på inkubatorn. 

Ordinarie verksamhet- projekt (Specificera vad som ar sarskiljande och unikt) 

Sciene Park Jönköping har en ordinmie verksamhet som inkluderm affärsutveckling. Science 
Pm-k Jönköping har ett stort volymint1öde av nya ideer. Dessa kan vi hantera genom befintlig 
verksamhet men vi har inte möjlighet att verkligen bidra långsiktigt till de bolag som behöver 
aktiv hjälp kring affärsutvecklingen. Genom detta projekt har vi möjlighet till det, samt att 
stretcha ut erbjudandet till att bli ett länstäckande samarbete med SPS. Detta gör att länet 
kommer kunna tillhandahålla ett proffesionellt affärsutvecklingsstöd för de intressantaste 
tillväxtbolagen i regionen, vilket blir både nytt för oss och för innovationssystemet nationellt. 

Spridning (Ange hur information om projektet ska spridas) 

Projektet bygger på lärandet mellan länets kommw1er och hela syftet är att vi skall skapa ett 
gemensamt spetsprogram som hanterar våra mest intressanta bolag. Detta genom att hantera 
dem på deras hemmaplan och genom samverkan mellan SPJ och SPS. 

Vi tror att det absolut bästa sättet att skapa spridning är att hjälpa bolagen till framgång. Kan 
vi visa på att bolagen hittar extern kapital, får intressanta affärer, anställer nya personer och 
står sig i internationell konkurrens, j a då kommer bolagen och intresset kring dem vara den 
absolut viktigaste spridningsfaktorn. Utöver detta har vi webben, våra tidningar samt vår 
interna marknadsresurs som kommer vara en resurs in mot projektet och dess spridning. 

Uppföljninglutvärdering av projektet 
Projektet kommer att utvärderas årligen genom Almi/Innovationsbrons assessment-upplägg, 
vilket innebär att två personer kommre ut och går igenom personal, administration, 
arbetsprocesser, bolagen samt vilka resultat inkubatorn genererm. Resultatet av deras 
assessment kommer Regionförbundet till del och är ett viktigt underlag för att säkerställa 
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Projektet kommer även att utvärderas löpande internt för att säkerställa att vi har rätt approach 
mot coacherna och bolagen ute i länet. Vi kommer även utvärdera insatsen och hlU' 
dubbelcoachningen skall ske for att säkerställa att lärandeprocessen blir så effektiv som 
möjligt. 
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Kostnadsbudget' 
Kostnadsslag 

Egen personal 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 
21830 
Lönekostnad per timme: 
360 
Externa tjänster 

Lokalkostnader 
Investeringar (gäller inte 
medel från 
Regionförbundet) 
övriga kostnader (ange 
kostnadsspecifikation i 
bilaQa) 
Summa kostnader 
Intäkter 
Summa (A) 

Finansiering' 
Finansiär 

Almi/Innovationsbron 

Högskolan 
Regionförbundet 

lönköpings konumm 

Summa (B) 

~, .. • 9~~ 
REGIONFÖRBUNDET 

JÖNKÖPINGS LÄN 

Ar2014 Ar2015 Ar 2016 

2500000 2500000 2500000 

2200000 2200000 2200000 
80000 80000 80000 

220000 220000 220000 

5 000 000 5 000 000 5 000 000 
-300000 - 300000 - 300000 

4 700 000 4 700 000 4 700 000 

Ar20l4 Ar20l5 Ar20l6 
2 000 000 2 000 000 2 000 000 
l 100 000 1100 000 l 100 000 
l JOO 000 1100 000 l l 00 000 

500 000 500 000 500 000 

4 700 000 4 700 000 4 700 000 

Datum 

2013-08-08 

Blankettverslon 

2010-03-02 

Antal sidor 
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Ar20 Totalt 

7 500 000 

6 600 000 
240 000 

o 

660 000 

o 15 000 000 

- -900 000 
o 14 100 000 

Ar20 Totalt 

6 000 000 
3 300 000 

3 300 000 
l 500 000 

o 
o 

o 14 100 000 

'Tabellerna för kostnadsbudget och finansiering summeras automatiskt. Genom att använda !ab-tangenten 
mellan fälten, får du fram rätt summa direkt. Observera att summan i (A) måste överensstämma med summan 
i (B). 
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Övriga kostnader 

Totalt 220 000 SEK 

Fördelat på: 

100 000 på ekonomi 
100 000 på marknad 
20 000 på !T /administration 
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Underlag till projektbeslut 
Projektnamn: 
Projektägare: 
År och månad för projektstart: 
År och månad för projektavslut: 
Status: 

Tidigare beslut: 

Utbetalda medel: 

Kreativt rum (Kouceptkontor) 
Värnamo Näringsliv AB 

2013-09 

2014-12 

Nytt 

Projektägarens ansökan finns som bilaga. 

Regionförbundets kommentarer till ansökan: 
VäiiiamoNäringsliv {VNÄB) llarienomfiirtenfiiistuc.lie gällande ett Konceptkontor för 
industridesign (R15311) samt även deltagit i det precis avslutade småländska ED-projektet 
"Designregion Småland" (R7609). Med samlad erfarenhet av dessa vill man nu gå vidare 
med föreliggande projekt som syftar till att verka för ökad designmedvetenhet och 
industridesignutveckling inom befintliga näringar i länet. En central del i projektet är 

workshopar lokalt arrangerade i medverkande kommuner med inbjudna företag och 
designers. Liknande metodik har i mindre skala testats av VNAB inom Designregion
projektet Kopplat till detta avser man även etablera ett "kreativt rum" på Gummifabriken i 
Värnamo där företag fysiskt kan testa olika designkoncept Hela projektet är ett 
samverkansprojekt med ingående kommunala näringslivskontor/bolag samt Science-park 
systemet. Man kommer vidare att samverka med Almi via projektet "Våga Växa Vinna
Framåt" (VVV -F). 

Ansökan uppfyller åtgärd enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS: 
I såväl delstrategin "En internationellt ledande industriregion" samt "Ett breddat näringsliv 
med betoning på kunskapsintensiva företag", lyfts frågan fram om att "bygga in" mera 
kunskup i länets produktion av produkter och tjänster. Ökat utnyttjande av industridesign är 
en väg att gå i den utpekade riktningen. satsning på att öka de "kreativa inslagen" i länets 

näringsliv (KKN) är också framlyft som ett betydelsefullt område. 
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Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp 
Regionförbundet andel av fmanseringen utgör ca hälften av budgeten ( 49 %). Övriga 
fmansiärer är deltagande kommuner samt via projektet VVV -F och från Science-park 
systemet. 

Förslag till särskilda villkor för beslut 
Ansökan om utbetalning ska göras minst två gånger per år annars kan beslut om 

projektbidraget förfalla. 

Medelsbeslut 

Medelsbeslut avser 201309 samt helåret 2014 
År 2013 60 000 kr 

2014 240 000 lrr 

1:1-medel 
1:1-medel 

Beslutet motsvarar 49,2 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet. 

Utbetalningsprognos 
År 2013 beräknar vi att betala ut: 85 000 kr. 
År 2014 beräknar vi att betala ut: 215 000 kr 

2 Nationell strategisk prioritering 

2c Nationell ämneskategorisering 

OECD-gmpp 

OECD-ämne 

Datum 

Beteckning 

R10213 
Antal sidor 
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Budgeten får projektet ser ut som följer: 

Ar År 
Kostnader 2013 2014 
Egen personal 137 500 300 500 
(ink!. sociala avgifter) 
Antal timmar: 
1263 
Lönekostnad per timme: 
371 

Externa tjänster 59 000 42 000 
Lokalkostnader 12 500 30 000 
hwesteringar (gäller inte medel o o 
från Regionförbundet) 

Ovriga kostnader (ange 21000 7 500 
kostnadsspecifikation i bilaga) 

Summa kostnader 230 000 380 000 
Intäkter o o 
Summa o o 

Ar År 
Finansiär 2013 2014 

Regionförbundet 60 000 240 000 
Deltagarkommuner 90 000 90 000 

Almi (VVV-Framåt) 50000 50 000 
Science-park Systemet 30 000 o 
Summa 230 000 380 000 

Förutsättningar för beslutet 

Ar 
20 Totalt 

o 438 000 

o 101 000 

o 42 500 

o o 

o 28 500 

o 610 000 

o o 
o o 

Ar 
20 Totalt 

o 300 000 

o 180 000 

o 100 000 

o 30 000 

o 610 000 

Regionfårbundets riktlinjer samt handledning får ansökan om regionala projektmedel 
gäller, se www.regionjonkoping.se. 

Datum 

Beteckning 

R10213 
Antal sidor 
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Ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

u "ft . k JPP91 er om pro]e tet 
Projektnamn 
"Kreativt rum" (Konceptkontor) 
Projektperiod Sökt belopp från Regionförbundet 

(totalbelopp) 
2013-08-01--2014-12-31 300.000 

Uppgifter om sökande 
Projaktagare E-post 

A N K O 1\1 
') -, 

' -, 
-<> ... 

Dnr ... l<./f.&..!P .......... . 

sansöka n* 

Totalkostnad 

610.000 

Värnarna Näringsliv AB peter@varnamo-naringsliv.se 
Postadress Telefon 
lönköpingsvägen 15 0370-69 18 55 
Postnummer och ort Mobiltelefon 
33134 VÄRNAMO 073-523 18 31 
Organisationsnummer l CFAR-nummer .. Plusgiro l Bankgiro 
55 65 56-59 66 37831443 5082-6742 
Ar sökande momsredovisningsskyldig för projektet? Galler ansökan medfinansiering för E U-stöd? 
[g] Ja O Nej O Ja [g] Nej .. Arbetsställenummer enligt Stat1st1ska centralbyrån (Tfn. 019-17 60 00) 

p . ktl d ro] e e are 
Namn Telefon 
Peter Elmhälll 0370-69 18 55 
E-post Mobiltelefon 
peter(<ilvarnamo-naringsliv.se 073-523 18 31 

Ek "h t . onom1 an enng 
Namn Telefon 
Peter Blmhäll 0370-69 18 55 
E-post Mobiltelefon 
peter(<ilvarnamo-naringsliv.se 073-523 18 31 

Datum 

2013-08-22 

Blankettverslon 

2010-03-02 

Antalsidor 

1(7) 

Projektbeskrivning med kostnads- och finansieringsbudget ska bifogas (se bilaga) 
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Bilaga till ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Projektnamn 
l "Kreativt rum" 

Sammanfattninn av projektet (Max 2 ooo tecken) 

Målet är att skapa ett "Kreativt rum" - en plattform till en kreativ mötesplats för hela regionen 
i fysisk och/eller virtuell form. I detta skall olika discipliner och kompetenser mötas för 
utveckling av nya produkter, tjänster och atTårsmodeller och därigenom skapa ökad lönsamhet 
och konkurrenskraft hos regionens företag. I projektet arbetar vi utifrån designprocesser som 
metodik för produkt- och tjänsteutveckling och nya tillväxtstrategier. Syftet är att öka 
utvecklingskraften hos regionens företag och lyfta regionen som en attraktiv arena för 
produktutveckling och design. På sikt kommer också projektet som en bieffekt att bidra till en 
förbättrad regional arbetsmarknad för både nyutbildade samt etablerade designers. Vi 
kommer, genom att utveckla och applicera fysiska och virtuella designprocesser, visa på hur 
företag i samverkan med designkompetens, med relativt små medel och olika IT -stöd, kan 
hitta nya vägar till ökad konkurrenskraft. Detta görs dels genom att anordna workshopar ute 
hos kommunerna i länet, till vilka regionens företag bjuds in. Dessa workshopar kommer att 
utgå ifrån den metodutveckling som kommer att ske initialt inom projektet. Workshoparna 
kommer ge deltagande företag möjligheten att i koncentrerad form använda sig av 
designmetodik och digitala verktyg för ändamålet och tyngdpunkten kommer att ligga på 
företagens konceptfas. Resultatet kan sedan tas med och vidareutvecklas marknadsmässigt 
utanför projektet. Projektet är en vidareutveckling och modernisering av tanken kring 
etablering av ett "Konceptkontor" och de "Sommardesignkontor" som bedrivits av SVID. Vi 
kommer inom projektet att engagera och söka samarbetsvinster med andra satsningar som 
görs inom regionen - bl.a. Vandatorums satsning på en professur inom design och 
produktutveckling, projektet SpelArena och Science Park-systemets "Digibator" när det gäller 
användande av IT -verktyg, Gummifabriken i Värnarna som en utvecklingsarena med aktörer 
som Campus och kulturförvaltningens olika verksamheter samt Science Park-systemet som 
idag finns representerat i länets alla kommuner. Det nätverk och samarbete med regionens 
högskolor och universitet samt yrkesverksamma designers, som lagts grunden till i forstudien 
till ett "Konceptkontor", kommer också att vara en stor tillgång inom projektet. I denna miljö 
och i samverkan med regionens näringsliv, med djup kunskap inom material och 
produktionsprocesser, finns goda förutsättningar för att projektets huvudmålsättning, att bidra 
till ökad utvecklingskraft, skall kunna uppfyllas. 

Syfte (Beskriv avsikten med projektet) 

Syftet med projektet är att öka konkurrenskraften och lönsamheten hos SME-f6retagen i 
regionen med fokus på produkt- och tjänsteutveckling genom att använda sig av olika 
designprocesser, samt att ytterligare stärka samverkan mellan det regionala näringslivet, 
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högskola/universitet och andra regionala satsningar inom området för att skapa 
synergieffekter. 

Mål (Vad ska projektet uppnå för resultat?) 

Mål med projektet är att: 
- genomföra 13 workshopar med målet att påbörja produkt- och tjänsteutveckling med hjälp 
av designprocesser i länets kommuner i samarbete med lokala näringslivsorganisationer, 
högskola/universitet, yrkesverksamma designers samt Science Park-systemet 
- skapa en fysisk plattform i form av ett mobilt "Kreativt rum" med ett "designmetodpaket" 
innehållande övningar, aktiviteter och exempel med syfte att därigenom bedriva produkt- och 
tjänsteutveckling 
- skapa en virtuell plattform som är en förlängning av den fysiska plattformen genom 
användande av etablerade it-verktyg och därigenom möjliggöra åtkomsten av ovan nämnda 
modell även på distans för i regionen både nya och etablerade företag 
- 75% av i projektet medverkande företag skall klättra uppåt i "Designtrappan" dvs gå från 
omedveten design till att använda designstrategier som verktyg för tillväxt 
- ytterligare stärka den regionala samverkan inom näringslivsområdet 

Som en positiv konsekvens och bieffekt av projektet tror vi att det kommer att skapas en 
bättre grund för arbetsmarknad för designkompetens vilket kan attrahera fler designers att 
starta och driva företag i regionen, samt en ökad efterfrågan på befintliga design- och 
affårsutvecklingskonsulter. 

Målgrupp (Vem/vilka vander sig projektet till?) 

Målgruppen är SME-företag i regionen som ska kunna öka sin konkurrenskraft och lönsamhet 
genom att utveckla sitt produkt- och tjänsteerbjudande genom användande av 
designprocesser. 

Genomförande (Hur ska projektet genomföras, vilka aktiviteter ar planerade?) 

- skapa en fysisk plattform i form av ett mobilt "Kreativt rum" med ett "designmetodpaket" 
innehållande övningar, aktiviteter och exempel med syfte att därigenom bedriva produkt- och 
tjänsteutveckling 
- skapa en virtuell plattform som är en förlängning av den fysiska plattformen genom 
användande av etablerade it-verktyg och därigenom möjliggöra åtkomsten av ovan nämnda 
modell även på distans för i regionen både nya och etablerade företag 
- 2 workshopar (steg l och 2) hos vardera deltagande sex kommuner (dvs totalt 12 st) med ca 
5-15 deltagande företag vid varje workshoptillfålle ur målgruppen 
- l workshop med samling av lokala affårscoacher inom Science Park-systemet 
- 3 studiebesök hos liknande projekt i andra delar av Sverige som exempelvis Mine och Media 
Evolution i Malmö, Netport i Karlskrona samt Brewhouse i Göteborg 
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Varje workshop förbereds genom en nulägesanalys av de företag som anmäler sig som 
deltagare i projektet. Syftet med denna analys är att ta reda på företagets status på var i 
"Designtrappan" man befinner sig i dvs. hur "långt fram" företaget har kommit vad gäller 
produkt- och tjänsteutveckling via designprocesser. 

Varje företag inbjuds att delta i två workshopar- Steg l och Steg 2. Workshoparna genomförs 
lokalt i varje deltagande kommun av projektledaren i samverkan med utsedd workshopledning 
samt deltagande av lokal näringslivsorganisation. Däremellan handleds och coachas företagen 
genom kontakt via det virtuella "kreativa rummet" och genom praktiska hemuppgifter och 
vidare arbete. Coachning i perioden mellan workshoparna sker med hjälp av lokala 
affärscoacher från Science Park-systemet, samt genom kontakt med till projektet knuten 
workshopledare från högskola/universitet alt. designföretag. 

Vi kommer att ha en riktad workshop för lokala affärscoacher inom Science Park-systemet. 
Målsättningen här är att dessa efter genomförd workshop skall kunna bidra som kompetens i 
det fortsatta utvecklingsarbetet inom projektet. 

Vi ska under projektperioden skapa ett fysiskt mobilt "Kreativt rum". Denna mobila plattform 
kan också användas som grund i en tänkt permanent form av ett kreativt rum inom 
Gummifabriken i Värnamo till vilket vi kommer att hämta inspiration från andra liknande 
miljöer i landet genom de studiebesök som vi planerar att göra. I Värnamo utvecklas just nu 
den gamla Gummifabriken mitt i centrum till en ny regional utvecklingsarena där 
näringslivsutveckling (VNAB), Science Park-systemets tillväxtarena (FöretagsFabriken), 
Campus Värnamo och kulturförvaltningens olika verksamheter kommer att vara kärnan. 
Arbetet med att skapa synergieffekter genom samverkan och samlokalisering har pågått under 
lång tid. Hösten 2013 kommer Campus, VNAB och FöretagsFabriken flytta in i de nya 
lokalerna. I denna dynamiska miljö finns goda förutsättningar för att vår plattform till ett 
"Kreativt rum" kommer att ge en positiv hävstångseffekt Parallellt pågår en nära dialog med 
Vandalorum laing hur projektet kan påverka deras verksamhet positivt och också hur 
projektet kan ha glädje av Vandalorums utveckling. Värnamo kommun har nyligen gått in och 
sökt medel till en förstudie kring Värnamo kommuns fortsatta arbete och strategi gällande 
KKN (kulturella kreativa näringar). Vi kommer under projektperioden verka för ett samarbete 
där vi drar fördelar av varandras projekt. 

Vi ska under projektperioden också skapa ett virtuellt "Kreativt rum" för att ge företagen i 
hela länet möjligheten, att trots fysiska avstånd, kunna samarbeta och coachas på ett naturligt, 
smidigt och effektivt sätt. Det virtuella rummet skall baseras på enkla och redan befintliga IT
verktyg för att skapa en enkel och hållbar struktur till en mycket rimlig kostnad både vad 
gäller tid och pengar. Så snart projektet tar sin början skall vi undersöka behoven och därefter 
ta ställning till hur vi går vidare i denna process där vi kommer undersöka om 
samarbetsmöjlighet finns med projekt som "Spelarena" och "Science Park-systemet". 
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Vi vill också etablera en styrgrupp för projektet och till denna vill vi ha representanter från 
medverkande kommuner, Regionförbundet, Almi, Science Park-systemet m.fl. 

Tidplan (AnQe nar i tiden projektet ska Qenomföras samt vilka aktiviteter som ska ske) 
Förberedelse, förankring, planering, uppstart 2013-08-01 2013-09-30 
Utvärdering och analys 2013-10-01 2014-12-31 
studiebesök, 3 st 2013-08-01 2014-09-01 
Workshop för affärstilvecklare 2013-09-01 2013-09-30 
Workshop Steg l - 6 st 2013-09-01 2013-12-01 
Workshop Steg 2 - 6 st 2014-01-01 2014-06-30 
Kreativt rum - fysiskt 2013-08-01 2014-12-31 
Kreativt rum - virtuellt 2013-08-01 2014-12-31 

Regionala utvecklingsprogrammet för Jönköpings län (RUP) (Beskriv projektets koppling till det 
regionala utvecklingsprogrammet som du kan ladda ner på www.regionjonkoping.se) 
Projektet kan kopplas till den regionala utvecklingsplanen på flera sätt genom skapandet av en 
kreativ miljö för utveckling av nya produkter och tjänster (innovativ arena). Genom en ökad 
samverkan mellan högskola/universitet och näringsliv ökar möjligheterna att utveckla 
näringslivet i regionen genom en kompetensutveckling inom designområdet Projektet kan 
bidra till ett öppnare och smartare Jönköpings län genom att målgruppen får ökat intresse för 
nya sätt att utveckla sin verksamhet- både produkter och tjänster. Projektet bidrar även till att 
effektivisera rådgivningsverksamheten för utveckling av företag genom att utbilda 
affärscoacher inom Science Park-systemet och utveckla nya verktyg och miljöer. Projektet 
bidrar även starkt till att hela länet skallleva och stärker orter utanför länets huvudstad. Vi ser 
även en förlängd effekt av projektet genom bidrag till nystart av kunskapsintensiva företag. 

Horisontella kriterier (Beskriv på vilket sätt projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhälsa samt 
iämställdhet) 
Miljö: Projektet "Kreativt rum" kommer troligtvis att ha en inriktning mot hållbar design, 
vilket innebär att hänsyn tas till miljö och hållbar utveckling. Projektet förordar också 
målgruppens användande av ett s.k. virtuellt rum vilket främjar miljön avseende minskat 
behov av resor etc. 

Integration och mångfald: Projektet skall tillse att alla typer av företag samt personer 
verksamma inom företag kan delta i projektet obeaktat bakgrund. Designprocesser utgår alltid 
från brukaren och ska även beakta dessa aspekter i sitt arbete för att tillgängliggöra 
produkten/tjänsten för så många som möjligt. Inom projektet kommer integration och 
mångfaldsaspekten också att beaktas vid sammansättning av styrgrupp och ev. referensgrupp. 

Folkhälsa: Designprocesser utgår alltid från brukaren vilket betyder att utformande av 
. produkter/tjänster sker på ett ergonomiskt och etiskt sätt för att undvika arbetsskador och 
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belastningar. I projektet kommer vi jobba för att skapa en kreativ och inspirerande miljö och 
hållbar utveckling vilket därigenom kan bidra till ökad hälsa i arbetslivet. 

Jämställdhet: Näringslivet i regionen består till stor del av tillverkningsindustri som är en 
mansdominerad bransch, genom att utveckla dessa företag mot att bli mer ijänstintensiva ökar 
möjligheterna att nå en jämnare könsfördelning då de kompetenser som då efterfrågas oftast 
inte är könsbundna. Projektet kommer att jobba med alla typer av företag- både nya och 
redan etablerade. På så sätt finns det möjlighet för både kvinnliga och manliga företagsledare 
att delta i projektet. Inom projektet kommer jämställdhetsaspekten beaktas vid 
sammansättning av ev. styrgrupp och ev. referensgrupp. 

Under pågående projektperiod kommer man dock ha svårt att kunna se några mätbara 
effekter på de horisontella kriterierna. 

Ordinarie verksamhet- projekt (Specificera vad som ar sarskiljande och unikt) 

Värnamo Näringslivs ordinarie verksamhet är inriktad mot medlemsservice samt anordnande 
och deltagande i lokala och regionala nätverk. I VNAB ·s uppdrag ligger att skapa 
förutsättningar för strategisk och långsiktig näringslivsutveckling i regionen. Det resulterar i 
att man, utöver den ordinarie verksamheten, bedriver olika strategiska utvecklingsprojekt som 
syftar till att utveckla näringslivet lokalt och regionalt. Varje projekt särredovisas och har 
personal med relevant kompetens kopplad till sig. VNAB har deltagit i bland annat projektet 
Designregion Småland som har varit ett samarbete mellan fem kommuner i syfte att sprida en 
första kunskap om designprocessen, skapa nätverk och marknadsföra regionens möjligheter 
genom kopplingen mellan befintlig näringslivsstruktur och designkompetens. Projektet 
"Kreativt rum" kan ses som en praktisk och konkret fortsättning i arbetet kring att skapa nya 
förutsättningar för utvecklingen av det befintliga näringslivet och samtidigt bidra till ökad 
innovationskraft vilket kan leda till nyetablering av företag. 

Spridning (AnQe hur information om projektet ska spridas) 

Information om projektet har redan gått ut genom Regionförbundets nätverk för länets 
näringslivschefer. Spridning kommer även att ske genom lokalt näringslivsarbete hos resp. 
deltagande kommun. Dessa kanaler kommer användas även fortsättningsvis. 
Andra medverkande aktörer förväntas också sprida information om projektet på olika sätt. 

Uppföljninglutvärdering av projektet 
Eftersom projektet är av starkt regional karaktär och i stor mån nyskapande anser vi att 
utvärdering och uppföljning av projektet är av hög prioritet. Denna utvärdering anser vi bör 
vara av akademisk karaktär och att den bör göras löpande under hela projekttiden, s.k. 
följeforskning. 
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d b d Kostna s u lget • 
Kostnadsslag 

Egen personal 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 

1169 
Lönekostnad per timme: 

375 

Externa tjanster 

Lokalkostnader 

Investeringar (gäller inte 
medel från 
Reqionförbundet) 
övriga kostnader (ange 
kostnadsspecifikation i 
bilaga) 
Summa kostnader 

Intäkter 

Summa (A) 

Finansiering• 
Finansiär 

Regionförbundet 

Dellagarkommuner 
Almi - VVV Framåt 

SciencePark-systemet 

Summa (B) 

.,,6 
• ~~ 

REGIONFÖRBUNDET 
JÖNKÖPINGS LÄN 

Ar20l3 Ar2014 Ar20 

137500 300500 

59000 42000 

12500 30000 

21000 7500 

230 000 380 000 

- - -
230 000 380 000 

Ar20l3 Ar 2014 Ar20 

60 000 240 000 

90 000 90000 

50 000 50 000 

30 000 

230 000 380 000 

Datum 

2013-08-22 

Blankettverslon 

2010-03-02 

Antalsidor 

7(7) 

Ar20 Totalt 

438 000 

101 000 

42 500 

o 

28 500 

o o 610 000 

- - o 
o o 610 000 

Ar20 Totalt 

300 000 

180 000 

100 000 

30 000 

o 
o 

o o 610 000 

*Tabellerna för kostnadsbudget och finansiering summeras automatiskt. Genom att använda !ab-tangenten 
mellan fälten, får du fram rätt summa direkt. Observera att summan i (A) måste överensstämma med summan 
i (B). 
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Kostnadsspecifikation "Kreativt rum" 

Personal År1 År2 Totalt: 
Peter Elmhäll Projektledare 40% 377 kr/tim 330 tim 792 tim 1122 tim 

124410 kr 298 584 kr 422 994 kr 

Anna Grunditz Kommunikatör 5% 321 kr/tim 41tim 6tim 47tim 

13161 kr 1926 kr 15 087 kr 

Summatim: 371 tim 798 tim 1169 tim 
Summa kr: 137 571 kr 300 510 kr 438 081 kr 

Externa tjänster År l År2 Totalt: 
Workshopar 49 000 kr 42 000 kr 91000 kr 
(7.000 kr/workshop) 
Externt IT-stöd 10 000 kr 10 000 kr 
Summa totalt: 59 000 kr 42 000 kr 101000 kr 

Lokalkostnad Medfinansiering från resp kommun 

Kontorshyra för projektledning Värnamo 30 000 kr 

(2 500 kr/mån) År1 År2 Totalt: G islaved 30 000 kr 

12500 30000 42500 Gnosjö 30 000 kr 

Vaggeryd 30 000 kr 

Övriga kostnader År l År2 Totalt: Jönköping 30 000 kr 

Resor 10 000 kr 3 500 kr 13 500 kr Vetlanda 30 000 kr 

Arbetsmaterial 11000 kr 4 000 kr 15 000 kr Totalt: 180 000 kr 

Summa totalt: 21000 kr 7 500 kr 28 500 kr 

Deltagande kommuner har också 

förbundit sig att hjälpa till med 
lokal och bemanning i samband 

med workshopar i resp. kommun! 


