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Underlag till projektbeslut 
Projektnamn: 

Pro j ektägare: 

År och månad för projektstart: 

Gröna näringars kluster Etapp l 

Lantbrukarnas Ekonomi AB 

2014-04 

Å r ocb månad för projektavslut: 2014-12 

Status: Nytt 

l Tidigare beslut: 

Utbetalda medel: 

Projektägarens ansökan finns som bilaga. 

Regionförbundets kommentarer till ansökan 
Med stöd i genomförd förstudie "Mötesplats for de gröna näringarna", vill man nu inleda ett 

klusterarbete. Tillsammans med LRF står följande verksamheter bakom ansökan fmansiellt: 

Jordbruksverket, Elmia och lönköpings kommun. Under etapp l vill man närmare 
genomlysa forutsättningarna for en klusterbildning, och ett av målen är att samla in minst 30 

avsiktsförklaringar från olika intressenter inf6r en fortsatt satsning i etableringen av klustret. 

A nsökans koppling till delstrategier enligt R egionala u tvecklingsstrategin, RUS 

En satsning på de "gröna näringarna" ligger väl i linje med RUS:ens delstrategier dels som 
en for regionen betydande näringsgren såväl ur jord- och skogsbrukssynpunkt men även 
kopplat till t.ex. besöksnäringen som är nära forknippad med derma sektor. Likaså bidrar 

detta också till det hållbara samhället. 

Ansökans effekt på framgångsfaktorerna i RUS 

Kunskap och kompetens: ~ Positiv 

Konununikationer: O Positiv 

lnnovation: ~ Positiv 

Klimat och energi: ~ Positiv 

Attraktivitet: ~ Positiv 

Globalisering: ~ Positiv 

Regional kraftsamling och ledarskap: 181 Positiv 
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1(3) 



Referens 

Mikael Gustafsson 6'~6 • 9A9 
REGIONFÖRBUNDET 

JÖNKÖPINGS LÄN 

Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp 
Av den totala finansieringen står Regionförbundet för 22,7% och även tillsammans med 

Länsstyrelsen uppgår den offentliga stödandelen till under hälften (45,5%). 

Förslag till särskilda villkor för beslut 
I de aktiviteter som kommer att genomföras under etapp l, förutsätter Regionförbundet att 

dessa i allt väsentligt kommer att riktas mot enskilda näringsidkare, för att fånga deras behov 

och engagemang inför en fortsatt klusterbildning. Deltagadistor skall bifogas ansökan om 

utbetalning. Ansökt belopp kan komma att reduceras om inte enskilda näringsidkare 

inbjudits eller deltagit i planerade aktiviteter. 

Ansökan om utbetalning ska göras två gånger per år och senast den 15 december 

innevarande år, annars kan projektbidraget förfalla. I samband med första ansökan om 

utbetalning skall projektägaren inskicka ett friställningsintyg för fast anställd personal (om 

kostnad för den anställde upptas i ansökan om utbetalning). Om så inte sker kommer 

Regionförbundet att stryka kostnaden. Mall för friställningsintyg flnns på hemsidan. 

Medelsbeslut 

Ett-årigt medelsbeslut 
År 2014 

Utbetalningsprognos 

230 000 kr 

År 2014 beräknar vi att betala ut: 180 000 kr. 
År 2015 beräknar vi att betala ut: 50 000 kr. 

Nationell strate~sk prioritering 
lg Nationell ämneskategorisering 

1:1-medel 
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Beteckning 
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Budgeten for projektet ser ut som foljer: 
År År 

Kostnader 2014 20 

Egen personal 553 400 o 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 

Lönekostnad per timme: 

Externa tjänster o o 
Lokalkosmader o o 
Investeringar (gäller inte medel o o 
från RegionfOrbundet) 

Ovriga kostnader (ange 402 600 o 
kostnadsspecifikation i bilaga) 
Indirekta kostnader 54 000 o 
Summa kostnader l 010 000 o 
Intäkter o o 
Offentliga bidrag i annat o o 
än kontanter 

Summa l 010 000 o 

År År 

Finansiär 2014 20 

Regionförbundet Jönköpings län 230 000 o 
Länsstyrelsen Jönköpings län 230 000 o 
Jordbruksverket 100 000 o 
Lantbrukarnas Ekonomi AB, LRF 175 000 o 
ElmiaAB 175 000 o 
lönköpings kommun 100 000 o 
Summa l 010 000 o 

Förutsättningar for beslutet 

År 
20 Totalt 

o 553 400 

o o 
o o 
o o 

o 402 600 

o 54 000 

o l 010 000 

o o 
o o 

o l 010 000 

År 
20 Totalt 

o 230 000 

o 230 000 

o 100 000 

o 175 000 

o 175 000 

o 100 000 

o 1 010 000 

Regionforbundets riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala projektmedel 

gäller, se www.regionjonkoping.se/projektstod. 

Datum 

Beteckning 

R26113 
Antal sidor 
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Ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

u . kt t ppg1 er om proje e 
Projektnamn 
Gröna näringarnas kluster Etapp l 
Projektperiod Sökt belopp från Regionförbundet 

(totalbelopp) 
2014-04-01 till2014-12-31 230 000 

ft Uppgi er om sökande 
Projektägare E-post 

AN K O Nl 
(\l • _,. ..... , - " : i:.. . i i.. l 

Dr. r i?./.1.((1 .............. . 

Totalkostnad 

l 010 000 

Lantbrukarnas Ekonomi AB gunnar.lanscmirf.se 
Postadress Telefon 
Box 2164 036-34 62 03 
Postnummer och ort Mobiltelefon 
550 02 Jönköping 0705-136 251 
Organisationsnummer l CFAR-nummer** Plusgiro ~Bankgiro 
556032-9269 2716-3898 5226-1187 
Är sökande momsredovisningsskyldig för projektet? Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd? 
1:81 Ja O Nei . OJaD Nei . . .. Arbetsställenummer enligt Stat1shska centralbyrån (Tfn. 019-17 60 00) 

p . ktl d ro je e are 
Namn Telefon 
Tillsätts vid beviljad finansiering 
E-post Mobiltelefon 

h Ekonomi antering 
Namn Telefon 
Hans Fredriksson 036-34 23 68 
E-post Mobiltelefon 
hans.h.fredriksson@lrfkonsult.se 

Datum 

2014-04-01 

Blankettversion 

2014-01 -31 

Antal sidor 

1 (1 O) 

Projektbeskrivning med kostnads- och f inansieringsbudget s ka b i fogas (se bilaga) 

ionchef 
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Ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

u 'ft . kt 1ppg1 er om proJe et 
Projektnamn 
Gröna näringarnas kluster Etapp l 
Projektperiod Sökt belopp från Regionförbundet 

(totalbelopp) 
2014-04-01 ti112014-l2-3l 230 000 

u " k d 1ppg1 er om so an e 
Projektägare E-post 

Totalkostnad 

l 010 000 

Lantbrukarnas Ekonomi AB gunnar .lans@lrf.se 
Postadress Telefon 
Box 2164 036-34 62 03 
Postnummer och ort Mobiltelefon 
550 02 Jönköping 0705-136 251 
Organisationsnummer l CFAR-nummer** Plusgiro l Bankgiro 
556032-9269 2716-3898 5226-1187 
Är sökande momsredovisningsskyldig för projektet? 
[g! Ja D Nej 

Galler ansökan medfinansiering för EU-stöd? 
O Ja D Nej . . .. Arbetsstäl lenummer enligt StatJsllska centralbyrån (Tfn. 019-17 60 00) 

p . k t l d ro Je e are 
Namn Telefon 
Tillsätts vid beviUad finansiering 
E-post Mobiltelefon 

Ek 'h t . onom1 an enng 
Namn Telefon 
Hans Fredriksson 036-34 23 68 
E-post Mobiltelefon 
hans.h. fredriksson@lrtkonsult.se 

Datum 

2014-04-30 

Blankettversion 

2014-01-31 

Antal sidor 

1(10) 

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

Underskrift av behörig att företräda sökanden 
Underskrift 

Namnförtydligande 
Gunnar Lans, Regionchef 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN 

l 
Ort och datum 
Jönköping 2014-04-01 

Postadress: Box 255, SE-551 14 Jönköping l Besöksadress. Västra Storgatan 18 A 
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Antalsidor 

Bilaga till ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Projektnamn 
l Gröna näringarnas kluster etapp l 

Sammanfattning av projektet (Max 2 000 tecken) 

Gröna näringarnas aktörer vill utveckla ett framgångsrikt kluster baserat på regionens unika 
förutsättningar och branschens nyckelroll i framtidens hållbara samhälle. Området har unika 
möjligheter och förutsättningar med många roretag, myndigheter, produktion och kompetens 
kring de gröna näringarna och företagande på landsbygden. Målet är att identifiera behov och 
potential för hållbar tillväxt och genom modem klusterbildning stärka konkurrenskraften för 
företag och regionen. Det gör att l önköpings län förknippas med kreativa och utvecklande 
gröna näringar där regionens företagande, regionala maträtter, livsmedels-, skogs- och 
energiproduktion hamnar i centrum och lockar internationellt intresse. Det innebär stärkt 
attraktionskraft som ger den regionala arbetsmarknaden ett utvecklat funktionssätt. 

Målsättningen är att branschens aktörer tillsammans säljer in en identitet för klustret kring de 
gröna näringarna som hitintil ls varit okänt eller osynligt för många. Genom att lyfta upp allt 
positivt som händer inom klustret sätts en identitet på klustret vilket möjliggör att fler ansluter 
sig och att klustret ökar i kraft och synlighet. Genom ökad attraktionskraft kommer klustret nå 
synlighet både nationellt och internationellt. I projektet skall en plan för fortsatt finansiering 
göras och en plan för det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Syfte (Beskriv avsikten med projektet) 

De gröna näringarnas kluster skapar attraktionskraft och bidrar till att regionen bildar ett nav 
och en samlingsplats för gröna aktörer. Klustret utgör ett expansivt centrum fOr mat, 
upplevelser, rådgivning, utbildning, offentlig förvaltning, forskning, livsmedels-, skogs- och 
energiproduktion. Kunskap och utveckling sker i samverkan med nationell och internationell 
expertis. Kreativitet, kompetens och produkter från klustret efterfrågas av foretagare, 
myndigheter och organisationer i Sverige och övriga världen. Projektet visar den outnyttjade 
potential som finns samt föreslår lösningar och former för ett kluster. 

- !Klustret består av flera öppna mötesplatser Ciar producenter, förädlare, kUnder ocfi andra med 
intressen i de gröna näringarna träffas och där kunskap, innovation och förnyelse uppstår 
genom möten mellan människor med olika spetskompetenser. Möten som leder till ökad 
forsäljning, kompetens, investeringar, forskning och effektivitet. 

Mål (Vad ska projektet uppnå för resultat?) 

• Klustrets identitet är tydlig för intressenter 
• 30 intressenter deklarerar sitt intresse att vara delaktiga i klustret och tecknar 
avsiktsforklaring 
• En plan för fortsatt finansiering av klustret och utvecklingsarbete 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
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Målgrupp (Vem/vilka vander sig projektet till?) 

Datum 

2014-04-30 

Blankettversion 

2014-01-31 

Antal sidor 

3(10) 

Projektet vänder sig till aktörer, företagare och andra organisationer som har en bas eller 
anknytning till jord, skog, vatten, miljö och landsbygdens utveckling. Dessa aktörer benämns 
gröna aktörer. 

Landsbygdens företagare 
• Aktörer som utvecklar företagande 
• Myndigheter 

Utbildnings- och forskningsaktörer 
• Branschorganisationer och föreningar 

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

Utvecklingen av klustret kommer ske etappvis och det som nedan beskrivs är etapp l. 

För att nå målen krävs att budskapet om ett intressant kluster når ut. Därför är det viktigt att 
förstärka och synliggöra klustret samt dess identitet. För att nå ut behövs bra kommunikation 
och även en tydlig klusteridentitet som förmedlas. Budskapet om gröna näringamas kluster 
förmedlas där människor möts, möten som kan vara arrangerade av projektet och andra 
möten. Genom att sälja in attraktionskraften med gröna näringens kluster bildas en skara 
aktörer som vill vara delaktiga i att forma framtiden för Gröna Näringamas Kluster. 

Förstärka och synliggöra klustret och dess identitet 
Kommunikation 

• Bygga en identitet i klustret 
Det finns en täthet av företag och det finns ett samarbete bland aktörer som jobbar inom och 
kring de gröna näringarna i regionen som är unik. Hitintills har man inte benämnt denna 
koncentration av samverkan inom de gröna näringarna som ett kluster. 
Inledningsvis startar projektet med att ta fram kommunikationsmaterial som synliggör klustret 
och dess aktörer och visar hur lönköpings län utgör navet för de gröna näringarna, visar allt 
som är unikt. Det är också viktigt att kommunicera nyttan med ett kluster och påvisa hur 
samverkan kan stärka företagande!, forskning, innovation och utveckling. 

Kommunikation kommer att vara en viktig del i projektet som sker med både intern och 
extern information. Internt sker kommunikation mellan de gröna näringarnas aktörer för att 
som tidigare nämnts synliggöra det som redan finns samt samla in och förmedla nya ideer och 
synpunkter från aktörer som engagerar sig i gröna näringarnas kluster. 
Extern information till aktörer som ännu inte är samverkanspartners men som ses som viktiga 
aktörer för att stärka klustret och tillföra expertis och kompetens. 

Via kommunikation synliggöra regionens attraktionskraft och föra ut budskapet om klustrets 
potential och möjligheter både nationellt och internationellt. Synliggöra kraften som ska 
attrahera människor, investeringar, kunskap, innovativa ideer och energi i klustrets 
verksamheter. Inom ramen för attraktionskraft ingår att attrahera en jämställd och mångfald 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN 
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Antal sidor 

bland projektets deltagare och vara en välkomnande plats att vända sig till for de som är 
intresserade av produkterna från de gröna näringarna. 
En webbsida startas upp, kommunikation sker också via twitter och andra digitala medier. 
Projektets kommunikatör kommer att samarbeta med kommunikatörer hos intressenterna för 
att nå ut till så många som möjligt. 

Låta nätverk och människor träffas 
Arrangera nätverksmöten 
Visa upp den mångfald av aktiviteter som finns i klustret 
A vsiktsf6rklaring undertecknas med 30 aktörer 

Kontaktnätverk är en byggsten i alla kluster därfor anordnas nätverksmöten där personer i 
branschen lär känna varandra bättre. Nätverksmötena kan ske i form av organiserade mingel, 
after work med regionala livsmedel, workshops, kunskapsföreläsning av välkända profiler for 
klusterskapande eller liknande. Genom nätverksmöten kan informationen om klustret spridas, 
fler ansluta sig till klustret och vik1:ig information samlas in for att stärka klustrets kompetens 
och expertis. Representation på andra tillställningar än klustrets egna är också viktigt såsom 
exempelvis arbets- och branschmässor. 

Som en del i nätverkandet skall projektet sprida den mångfald av aktiviteter som sker inom 
klustret, exempelvis kan inbjudningar ochplatsannonser publiceras på projektets hemsida och 
twitter. AHa pågående och framtida insatser, projekt, organisationer och företag som anser sig 
finnas i målgruppen välkomnas med öppna armar till klustret. Det är genom samarbete som 
synergieffekter skapas. 

A vsiktsforklaring 
För att komma vidare i etapp 2 krävs att fler aktörer visar en vilja att ingå i ett grönt kluster. 
Målsättningen är att 30 intressenter tecknar en avsiktsforklaring. Det finns flera intressenter 
från tidigare forstudie och följande arbetsgrupper, resterande aktörer framträder genom 
projektets nätverksmöten. 

Skapa en plan for etapp 2 
Hitta möjliga lösningar på framtida finansiering av klustret 
Utarbeta en plan for verksamhet i etapp 2 

4{10) 

För a,..,tt,..,t .... å-=e=tt""TI'aögltvat kluster behovs en p1an for finansiering av klustrets fraurtida etapperoclr · 
verksamhet. Detta kommer ske tillsammans med de som aktivt visar intresse av att ingå i 
klustret såsom via avsiktsforklaringen. 
Planen skall grunda sig på den regionala utvecklingsstrategin, regionala handlingsplanen för 
landsbygdsprogrammet och önskemål från gruppen fOr klusterintressenter och på 
nätverksmöten. 

Gruppen for klusterintressenter 
Or anisationer som tecknar en avsiktsforklarina kommer att in å i en arbets 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN 
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fårslag till klustrets framtida verksamhet i etapp 2 och framåt. 

Chefsträffar 
Regelbundna chefsträffar arrangeras mellan flera av de gröna aktörernas företrädare. Detta 
forum behöver användas av projektet som förankring för frågor som rör klustrets framtida 
utveck ling. Chefsträffarna bör användas av projektet för att öka de laktigheten och 
förankringsprocessen hos de gröna aktörerna i en klusterverksamhet 

Projektavgränsningar 

Antal sidor 

5(10) 

Projektet avgränsar sig till att inrikta sig till de gröna näringarna och att vara ett kluster 
beläget i lönköpings län. Dock välkomnas besökare och samarbete från aktörer utanför de 
gröna näringarna och utanför det geografiska området. Chefsträffarna är ett fristående initiativ 
som ej arrangeras av projektet. 

Riskanalys och åtgärder 
Risk: Brist på intresse från gröna aktörer att vara delaktiga. 
Sannolikhet: LÅG 
F öresiageni genomförd åtgärd: 
finns inget intresse trots att potentialen har förmedlats så bör man överväga om 
klusterinitiativet skall fortsätta. Låg sannolikhet eftersom flertalet aktörer är involverade 
sedan forstudien om mötesplats. 

Risk: Flera olika viljor och tankar kring klustret gör att arbetet drar ut på tiden 
Sannolikhet: MEDEL 
Föreslagen/genomförd åtgärd: 
Projekttiden är kort med flera leveranser. Med en stark projektledare och med möten där man 
har chansen att diskutera önskemål minskar risken av förseningar. 

Genomförande roller 
Projektägare 
Styrgrupp 
består av finansiärer 
Referensgrupp 
Projektledare 
Projektekonom 
Kommunikatör 

LRF lönköpings länsförbund 
Ordförande Gunnar Lans, Övriga deltagare tillsätts vid beviljande och 

Chefsträffarna 
Tillsätts vid beviljande 
Hans Fredriksson, LRF Konsult 
Tillsätts vid beviljande 

Hur ska projektet förvaltas 
Resultat av "gröna näringarnas kluster- etapp l ", kommer ligga till grund för etapp 2, detta 
under förutsättning att resultatet är gynnsamt och förutsättningarna finns för nästa steg. 

Projektägaren förvaltar kommunikationsmaterial och annat material för överlämning till etapp 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
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l 2. Om det inte blir en fortsättning kommer material att avvecklas. 

Tidplan (Ange nar i tiden projektet ska genomföras samt vilka aktiviteter som ska ske) 
Anställa projektledare och skapa en kommunikationsplan 2014-04-01 2014-08-30 
och t illhörande kommunikationsmateria 
Nätverksmöten 2014-09-01 2014-11-30 
Plan for fmansiering och framtida utvecklingsarbete 2014-09-01 2014-11-30 
slutrapport och utvärdering 2014-12-01 2014-12-31 

Regionala utvecklingsstrategin för Region Jönköping (RUS) (Beskriv projektets koppling til l den 
reoionala utvecklingsstrategin som du kan ladda ner på www.regionjonkoping.se) 
Förprojekteringen knyter an till framgångsfaktorerna i RUS enligt nedan. 
Gröna näringarna kan med hjälp av klustret bredda och göra branschen mer kunskapsintensiv 
genom samarbete exempelvis med forskning och utbildningsorganisationer. Konkret kan det 
innebära att marknadsfora lönköpings län som jordbrukshuvudstaden där flertalet attraktiva 
jobb inom flera olika företag fmns inom de gröna näringarna, det utvecklar funktionen i den 
regionala arbetsmarknaden som ökar rörligheten. 

Ett kluster behöver vara öppet for alla intresserade vilket skapar en inkluderande och tolerant 
miUö, öppen innebär också öppen för ny kunskap och öppen llir att dela med sig av kunskap 
vilket skapar möjligheter for tillväxt. 

Triple-helix modellen kombinerar forskning, näringsliv och myndigheter vilket är en metod 
som gynnar innovation. Möten mellan människor såsom i ett kluster leder ökad kunskap, ökat 
samarbete och nya synsätt. 

Det är i de gröna näringarna som svaren på energiomställningen finns, genom ett kluster kan 
nya nätverk, affärer och möjligheter öppna sig vilket gynnar klimatet och förnyelsebar energi. 

Ett kluster skapar fler förutsättningar, större kontaktnät och därmed ökade möjligheter att 
binda kontakter globalt. Redan irman klusterprojektet har börjat har det lett till en medansökan 
till ett internationellt forskningsprojekt inom mjölkbranschen. 

Själva klustertan:l<en bygger på att fiet:a-aktörer går samman i en viljeinriktning nämligen att 
utveckla och synliggöra de gröna näringarna i länet. 

Horisontella kriterier (Beskriv på vilket satt projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhalsa samt 
iämstalldhet) 
Mångfald och integration 
En framgångsfaktor i klustermiljö är öppenheten. Oavsett vem man är eller var man kommer 
ifrån är det möjligt att komma i kontakt med rätt personer. För gröna näringamas kluster 
irmebär mångfald och öppenhet att kunskapsutbyte sker mellan olika praktiker och teoretiker 
med olika synsätt och problemställningar. Att ta tillvara på olika människors bakgrund och 
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potential skapar ett mervärde till projektet och dess resultat. Gröna näringens kluster skall stå 
för en öppenhet och välkomnande kultur. Samarbete med andra internationella kluster gör att 
gränser suddas ut. 

Jämställdhet (kön och ålder) 
Ökad jämställdhet kan bidra till tillväxt genom att attrahera människor och investeringar. För 
att skapa ett attraktivt kluster som är konkurrenskraftigt måste både kvinnors och mäns, unga 
och äldres, kunskaper och ideer tas tillvara. För projektet Gröna näringarnas kluster innebär 
jämställdhetskriterierna en balanserad köns- och åldersfördelning bland deltagarna. 
Aktiviteter inom projektet är att rekrytera kompetenser med blandad bakgrund till 
arbetsområdena i den mån det är möjligt. 

Miljö 

7(10) 

De gröna näringarna är en del av lösningen för att komma tillrätta med dagens globala 
miljöutmaningar när det gäller livsmedel, klimat och energi . Det är gröna näringarna som 
producerar förnyelsebar energi, miljömässigt hållbara byggmaterial och livsmedel. Det är en 
mö j tighet att klustret i framtiden leder till aktiviteter som på ett eller annat sätt avhjälper några 
av de miljöproblem som uppstår i samhället. Det kan röra sig om teknik, varu- eller 
tjänsteurveckling. Projektet beaktar miljöaspekterna i verksamhet och agerande. 

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

Ett klusterinitiativ bygger på att skapa mötesplatserna där kontakter, nya möjligheter och 
samarbeten finns. Deltagande organisationer har oftast ett linjearbete att delta på 
mötesplatserna där kontakter, nya möjligheterna och samarbeten finns, det vill säga ett 
kluster. Det är den stora ski llnaden mellan ordinarie verksamhet och projektets verksamhet. 

Ett kluster är ett långsiktigt initiativ som kräver extraordinära insatser. Projektägaren har inte 
resurserna att ensamma dra ett klusterinitiativ. 

Inom projektägarens huvuduppdrag finns fem punkter; 
1. Underlätta de politiska förutsättningarna för gröna näringen, lokalt, regionalt, nationellt 
och internationellt. 
• Klustret kommer inte att arbeta med politiska påverkan. 

2. Opinionsbildning för de gröna näringarna 
• Att skapa synlighet för de gröna näringarna genom ett kluster är extraordinärt och finns inte i 
projektägarens ordinarie resurser eller verksamhet. Klustret skapar mötesplatsen och en 
samlingspunkt, deltagarna ansvar själva med att nå ut med sina respektive budskap. Att flera 
aktörer står på samma plattform med liknande budskap gör att effekten blir starkare. 

3. LRF ska arbeta för att ungdomar gör sina studie- och yrkesval till de gröna näringarna. 
Barn och ungdomskommunikation är av stor vikt. 
• Klustret kan komma att föm1edla möjligheterna för kvalificerade arbeten och attrahera 
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arbetskraft. Att framhäva naturbruksgymnasium är inte en uppgift för ett kluster. 

4.Ge medlemmar stöd i utvecklingen av sina företag 
• Ett klusterinitiativ är en kraftig nivåhöjning från aktörernas linjeverksamhet med 
företagsutveckling till kunder, medlemmar och brukare. Nya möjligheter öppnas, fler 
samverkanspartners, bättre samordning. Klustret öppnar dörrar som i dagsläget är stängda för 
enskilda aktörer på grund av begränsade kontaktnär och begränsade resurser. 

5. Lokalt arbete där kreativa mötesplatser erbjuder kompetens, kunskap som förmedlas till en 
bred krets förtroendevalda inom LRF. 
• Det sista uppdraget beskriver mötesplatser som sker i LRFs medlemsorganisation på 
lokalnivå. Klustret skall vara mötesplatser för en bredare grupp än en enstaka klusteraktörs 
medlemmar. 

Klusterinitiativet ska inte vara knutet till en enstaka organisation såsom projektägaren. 
Deltagarna i ett kluster är ägarna av ett kluster. 

Spridning (Ange hur information om projektet ska spridas) 

Projektet inleds med att upprätta en kommunikationsplan som skall genomföras under 
projektet. I kommunikationsplanen beskrivs budskapen, målgrupperna, hemsida, sociala 
medier och hur marknadstOring av klustret ska genomföras. 
Flera olika aktörer ingår i projektet vilket gör att tillgången till flera olika 
kommunikationskanaler öppnar sig, projektets kommunikatör kommer att samspela med 
intressenternas egna kommunikationskanaler. Projektets hemsida och sociala kanaler kommer 
att sprida informationen om vad som händer. 

Enklare intervjuer med deltagare i projektet används för att slututvärdera förprojektet Fokus 
under dessa intervjuer är hur väl alla kände sig involverade, bur arbetet utfördes och hur väl 
resultaten är förankrade, dessutom kommer utvärderingen att ta upp de horisontella kriterierna 
såsom projektets fokus på miljö, jämställdhet och mångfald. Utvärderingen utförs av 
projektledaren. 
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K ostnadsbudget* 
Kostnadsslag Ar 2014 

Egen personal 553400 
{inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 

1050 
Lönekostnad per timme: 

527 

Externa tjänster 

Lokalkostnader 

Investeringar (gäller inte 
medel från 
Regionförbundet) 
övriga kostnader (ange 402600 
kostnadsspecifikation i 
bilaga) 
Indirekta kostnader 54000 
(specificera i bilaga) 

Summa kostnader l 010 000 

Intäkter -
Summa(A) l 010 000 

Finansierin * 
Finansiär Ar 2014 

Regionförbundet i 230000 

lönköpings län 

J ordbruksverket 100000 

Länsstyrelsen i 230000 
lönköpings län 

Lantbrukarnas 175000 

Ekonomi AB 

ElmiaAB 175000 

lönköpings kommun 100000 

Summa (B) l 010 000 

~,,. 

• 9~~9 
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Ar20l5 Ar 2016 

o 
- -

o 

Ar20l5 Ar2016 

o 

Ar 2017 

o 
-

o 

Ar20l7 

o 

Datum 

2014-04-30 

Blankettversion 

2014-01-31 

Antal sidor 
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Totalt 

553 400 

o 
o 
o 

402 600 

54 000 

o l 010 000 

- o 
o l 010 000 

Totalt 

230 000 

100 000 

230 000 

175 000 

175 000 

100 000 

o l 010 000 

*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 (8). 
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BUDGET projektansökan 
reviderad 2014-04-29 

kst projektnamn (projektnamnet måste börja med res kst) Tidsperiod 

Gröna Näringarnas Kluster 
Kostnader 

Lon er 
Projektledare 
}(ommtulilkatör 

Resor 

Indirekta kostnader 
Projektledare 
}(ornrDlUlil<atör 

. Investermgar 

ö k tn d vnga os a er 
Ekonomisk redovisning 
Styrgrnpp 
Nätverksmöten 
Juridik - LOI avtal 
Slutseminarie 

k bar 

Kostnader förknippade med medverkan på mässor eller likDan 
tcommunikations-material 
Enkel hemsida 
o 
o 
o 

Summa faktiska kostnader: 

2014-04-01 2015-1 2-31 
2013 2014 2015 

o 454 000 
o 85 000 
o o 
o 14400 

o 553 400 

o 43 000 
o l l 000 
o o 

o 54000 

o 50 000 
o 8 400 
o 140 000 
o lO 000 
o 20000 

o 60000 
o 80 000 
o 34200 
o o 
o o 
o o 

o 402 600 

o J 010 000 

2014-04-29 

Journalnummer SJV 

Projektnummer 

2016 Summa 

o o 454 000 
o o 85 000 
o o o 
o o 14 400 

o 
o o 553 400 

o o 43 000 
o o Il 000 
o o o 

o 
o o 54000 

o 50000 
o 8400 
o 140 000 
o 10000 
o 20000 
o 60000 
o 80000 
o 34200 
o o 
o o 
o o 

o 
o 
o 
o 
o 

o o 402 600 

o o l 010 000 



2014-04-29 

BUDGET projektansökan Journalnummer SN 

o 
Projektnummer 

·Gröna Näringarnas Kluster 2014-04-0 l 2015-12-31 o 
Finansiering k bar 2013 2014 2015 2016 Summa 

p . kt ''d ro Je sto 
Regionförbtmdet l önköpings län o 230 000 o . .:.~-t:·:uo ooo 
Jordbruksverket o 100 000 o ., . '100000 
Länsstyrelsen l önköpings län o 230 000 o .· .-·230000 

::-~·:--!'- ~.-0 

• ·:·~' 
o . 560000 .·--,. o ' :· o ··· 560·ooo 

Pri t dfi va me manstenn g 
Lantbrukarnas Ekonomi AB o 175 000 o 175 000 
Elmia AB o 175 000 o A 75000 ,, o 

o 350000 o o 350000 

n ter 1 pro] e tet I täk . k 

-'·' o 
o 

. · . -·· #; o 
o 
o 

o o o o o 
Delfaoara vgifter 'b' 

- : .• ,..,.. o 
o 
o 
o 
o 

o o o o o .. o · ff tr dfi vng o en 1g me manstermg 
lönköpings kommun o 100 000 o 100000 

o 
o 
o 
o 

o 100000 o o 100 000 

o l 010000 o o l 010 000 Summa faktisk finansiering: 
----~--------------------~------------------------~ 

-

Sammanställning av projektets 
offentliga resurser, värderat 

belopp 2013 

o 

2014 2015 

o o 

2016 

' o 
o 

.._ o 
o 

-., .. · o 
o o 

Uppdaterad 2013-01-3/IJ 


