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Underlag till projektbeslut 
Proj ektnamn: Science Park-systemet- säkra bemanning av 

länets tillväxtarenor 

P r oj ek tägare: Science Park Jönköping AB 

År och m ånad för projektstart: 2015-01 

År och månad för projektavslut: 2016-12 

Status: Nytt 

l Tidigare beslut: 

Utbetalda medel: 

Projektägarens ansökan finns som bilaga. 

Regionförbundets kommentarer till ansökan 

I enlighet med Regionstyrelsens beslut fattat 24 april i ärende R4814 fullföljs detta med 
föreliggande projektmedelsansökningar från pro j ektägaren. 
I bilagd projektmedelsansökan som avser delfinansiering av länets affärscoacher i Science 
park-systemet, beskrivs verksamhetens inriktning och målsättning fram t.o.m. 2016. 
Ansökans innehåll och omslutning ligger väl i linje med de intentioner som framgick av 
beslutsunderlaget till beslutet i ärende R4814. 

Ansökans koppling t ill delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, R US 
satsningen ligger mycket väl i linje med delstrategi 2 i RUS: "Ett breddat näringsliv med 
betoning på kunskapsintensiva företag". Men även vad gäller delstrategi l understödjer 
satsningen i Science park-systemet delstrategins syfte och mål. 

Ansökans effekt p å framgångsfaktor erna i RUS 
Kunskap och kompetens: ~ Positiv 

Kommunikationer: O Positiv 

Innovation: ~ Positiv 

Klimat och energi: D Positiv 

Attraktivitet: ~ Positiv 

Globalisering: ~ Positiv 

Regional kraftsamling och ledarskap: ~ Positiv 
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Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp 
Den ekonomiska omslutningen i ansökan är framtagen med utgångspunkt från nuvarande 

budget for länets affårscoacher, vad gäller den s.k. "grundnivån" som är lika for alla länets 

tolv Tillväxtarenor. Bemanningen är att ses som en miniininivå i varje arena med 
forhoppning om att den i minst sex av Tillväxtarenorna ska utökas dels med ytterligare 

kommunala medel, och/eller genom uppväxling av här avsatta medel enligt nedan. 

Avsatt belopp ska ses som medfmansieringsmedel till såväl kommande ansökningar till EU:s 

strukturfonder eller andra nationella medel eller dylikt. 

Beslutet forutsätter att projektmedel enligt överenskommelse tillsätts regionforbundet under 

juli månad. 

Förslag till särskilda villkor for beslut 
Ansökan om utbetalning ska göras två gånger per år och senast den 15 december 

innevarande år, annars projektbidraget forfalla. I samband med forsta ansökan om 
utbetalning skall projektägaren mskicka ett friställningsintyg fOr fast anställd pt:rsonal (om 

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

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

Medelsbeslut 

Två-årigt medelsbeslut 
År2015 
År2016 

Utbetalningsprognos 

3 600 000 kr 
2 400 000 kr 

År 2015 beräknar vi att betala ut: 3 300 000 kr. 

Ål 2016 beräknar vi att beta:la ut: 2 700 000 kr 

RF-medel 
RF-medel 
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Budgeten fOr projektet ser ut som följer: 
År År 

Kostnader 2015 2016 
Egen personal 3 940 000 3 940 000 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 

Lönekostnad per timme: 

Externa tjänster 800 000 800000 
Lokalkostnader o o 
Investeringar (gäller inte medel o o 
från Regionförbundet) 

Ovriga kostnader (ange 60 000 60 000 
kostnadsspecifikation i bilaga) 

Indirekta kostnader o o 
Summa kostnader 4 800 000 4 800 000 
Intäkter o o 
Offentliga bidrag i annat o o 
än kontanter 

Summa 4 800 000 "'800 000 

År År 
Finansiär 2015 2016 
Regionförbundet lönköpings län 3 600 000 2 400 000 
Medverkande kommuner ( 12st) *) l 200 000 2 400 000 
Summa 4 800 000 4 800 000 

"')I resp. Tillväxtarena (12 st) fördelas budgeten enligt följande: 

År: 
Regionförbundet 
Kommunen 
Totalt: 

Förutsättningar for beslutet 

2015 
300 ooc 
100 ooc 
400 000 kr 

2016 
200 000 kr 
200 000 kr 
400 000 kr 

År 
20 

o 

o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 
o 

o 

År 

20 

o 
o 
o 

Totalt 
7 880 000 

l 600 000 

o 
o 

120 000 

o 
9 600 000 

o 
o 

9 600 000 

Totalt 
6 000 000 

3 600 000 
9 600 000 

Tot. 12 Tillv. Arenor 
6 000 000 kr 
3 600 000 kr 
9 600 000 kr 

Regionförbundets riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala projektmedel 

gäller, se www.regionjonkoping.se/projektstod. 
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Ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Orr ~.f}/tf ................. .. 

Pro"ekt (markera aktuell ruta 

u "f 1ppg1 ter om proJektet 
Projektnamn 
Science Park-systemet- säkra bemanning av länets tillväxtarenor 
Projektperiod Sökt belopp från Regionforbundet Totalkostnad 

(totalbelopp) 
2015-01-01 - 2016-12-31 6000000 9600000 

u "f 1ppg1 ter om s ök d an e 
Projektägare E-post 
Science Park Jönköping AB info(a2sciencepark.se 
Postadress Telefon 
Gjuterigatan 9 036-305150 
Postnummer och ort Mobiltelefon 
55318 Jönköping 
Organisationsnummer l CFAR-nummer-• Plusgiro l Bankgiro 

' 556595-6272 40628257 52917002 
År sökande momsredovisnrngsskyldig for projektet? Gäller ansökan medfinansiering för E U-stöd? 
~Ja O Nej D Ja~ Nej 
•• Arbetsstålie nummer enligt Stat1st1ska centralbyrån (Tfn: 019-17 60 00) 

p . ktl d ro je e are 
Namn -elefon 
Fredrik Göransson 036-305156 
E-post Mobiltelefon 
fredrik.goransson@sc1encepark.se 0706-105526 

"h Ekonom 1 antenng 
Namn Telefon 
Lovisa Skyborn 
E-post Mobiltelefon 
lovisa.skybom@sciencepark.se 

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

da sökanden 
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Ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

u "ft ppg1 . kt t er om proJe e 
Projektnamn 
Science Park-systemet- säkra bemanning av länets tillväxtarenor 
Projektperiod Sökt belopp från Regionförbundet 

(totalbelopp) 
2015-01 -01-2016-12-31 6000000 

u "ft "" k d ppgl er om so an e 
Projektägare E-post 

sansökan* 

T otalkostnad 

9600000 

Science Park Jönköping AB info@sciencepark.se 
Postadress Telefon 
Gjuterigatan 9 036-305150 
Postnummer och ort Mobiltelefon 
55318 Jönköping 
Organisationsnummer l CFAR-nummer** Plusgiro l Bankgiro 
556595-6272 40628257 52917002 
Ar sökande momsredovisningsskyldig för projektet? 
[8] Ja D Nej 

Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd? 
D Ja [8] Nej 

.. .. Arbetsstallenummer enligt Stat1st1ska centralbyrån (Tfn: 019-17 60 00) 

Projektledare 
Namn Telefon 
Fredrik Göransson 036-305156 
E-post Mobiltelefon 
fredrik.goransson@sciencepark.se 0706-105526 

Ekonomihantering 
Namn Telefon 
Lovisa Skybom 
E-post Mobiltelefon 
lovisa.skybom@sciencepark.se 

Datum 

2014-05-05 

Blankettversion 

2014-01-31 

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

Underskrift av behörig att företräda sökanden 
Underskrift 

Namnförtydligande 
Dan Friberg 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN 

l Ort och datum 
Jönköping 2014-03-31 
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Bilaga till ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Projektnamn 
Science Park-systemet - säkra bemanning av länets tillväxtarenor 

Sammanfattning av projektet (Max 2 000 tecken) 

Tillväxt är viktigt för samhällets utveckling. Regionen kallas ibland för entreprenörskapets 
vagga och Gnosjöandan är ett välkänt begrepp. Ett stort antal småföretagare bidrar till tillväxt 
och utveckling. De senaste årens initiativ och satsningar på internationalisering och 
entreprenörskap har varit av stor vikt för att öka konkurrenskraften i en alltmer global värld. 

Länet är känt för sitt entreprenörskap och har en lång tradition inom trä- och 
verkstadsindustrin. lönköpings län är i dagsläget ett av de län som är allra hårdast drabbat av 
konjunkturavmattning, bland annat på grund av den stora andelen underleverantörer. Den 
entreprenörskapskultur som präglar länet och som en gång i tiden drev fram en hög andel 
industriella småföretag försöker anpassa sig och utvecklas för att möta glo bahseringens 
effekter av ökad konkurrens. Samtidigt ökar kraven på industrin att bli mer teknikintensiv och 
innovativ, nya kunskapsintensiva näringar inom tjänster och upplevelser växer fram som i allt 
snabbare takt attraherar såväl kunder som arbetskraft. 

I lönköpings län är, vid jämförelse med andra län, nyföretagandet lågt. Det är samtidigt 
viktigt att tydliggöra att nyföretagandet har skilda karaktärer i olika delar av landet. 
Nyföretagandet i övriga delar av landet består till stor del av tjänsteföretag, medan den i 
lönköpings län endast utgör en liten del av nya bolag. 

Innovationer är alltmer sprungna även ur tjänstenäringar eller ligger mer i affärsmodellen än i 
själva produkten, inte minst de kreativa näringarna och inom IT och internetbaserade spel, 
underhållning och upplevelser. Det kunskapsintensiva företagandet faller ofta inom ramen för 
tjänstesektorn, vilket därför gynnar den delen av företagsstrukturen. Behovet av att få en mer 
vässad stödstruktur för ett ökat kunskapsintensivt företagande lokalt i samtliga kommuner är 
därför angeläget. Dessa processer bedrivs oftast vid Science Parks och i inkubatorer som är 
1. :11 r. . 1. . ...1 .t. 1. •• .1. .l A:· (' ~D ...... D p., .. lr_ ,Dt ;; .. l<inlrDn 

.... ~ •u ......._ .., • .., .. ..,, ·o· ' ·~· ·~ - ·.-

Ut till de lokala tillväxtarenorna. 

Bakgrund Science Park-systemet: 
Redan 1999 tog de första stegen till det som idag är Science Park-systemet i lönköpings län. 
Verksamheten har sitt ursprung i Science Park och Högskolan i Jönköping men med målet att 
föra ut affärsutvecklingsprocesser för innovations- och tillväxtarbete ut alla länets kommuner. 
Science Park-systemet erbjuder därför entreprenörer med innovativa affärsideer och befintliga 
företag med tillväxtambitioner att utveckla och etablera sitt tillväxtföretag på hemmaplan. 
Detta ska ses såsom ett alternativ till att flytta och söka utvecklingsmöjligheterna i 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
Postadress: Box 255, SE-551 14 Jönköping l Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 
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Antal sidor 

storstädernas inkubatormiljöer eller att inte kommersialisera sin innovation alls. Kontakter 
med den akademiska miljöns forskningsinitiativ och elevprojekt som pågår är i många fall en 
tillgång fOr såväl nya tillväxtforetag som etablerade bolag. Mötesplatser och nätverk är viktiga 
for nya innovatörers och entreprenörers utveckling och Science Park-systemets noder finns 
därfor knutna till ett lokalt högskole/lärcentra eller en lokal näringslivsarena. På det sättet 
möts nya entreprenörer och erfarna f6retagare löpande. 

Science Park-systemet har skapat sin egen unika modell av innovationssystem i syfte att fora 
ut kunskap och expertis lokalt ut i kommunerna. Genom tydlig samverkan lokalt och 
regionalt, med systematiskt arbete for att skapa ett strukturkapital for arbetsmetoder och 
verktyg, har man lyckats korsbefrukta de bästa av flera världar till gagn for entreprenörerna 
med tillväxtambitioner: 
• Lokalt och regionalt - samtidigt. 
• Affårscoacher lokalt på plats - men är en del av regionalt kollegium. 
• Resurser på plats och kvalificerat affårsstöd - direkt tillgängligt. 
• Systematiskt gemensamt arbetssätt- internationell vedertagen 

inkuberingsprocess och Science Park-koncept. 

På detta sätt har en verksamhet byggs upp lokalt i länds 13 kommuner som i<.lag har 58 
foretag som fysiskt sitter på hemmaplan - med avtal om affårsstöd for optimal tillväxtresa. De 
utgör foretag med tillväxtpotential som kan växa och få kvalificerat affårsstöd under 
gemensamt paraply som en länsgemensam inkubator men har kvar sitt lokala nätverk. 

Nuläge: 
Science Park-systemet drivs som en ideell forening med samtliga kommuner, landstinget, 
högskolan, Handelskammaren, Svenskt Näringsliv och Företagarna som medlemmar. Detta 
sker i s k tillväxtarenor. Följande lokala tillväxtarenor är etablerade utöver Science Park i 
lönköpings kommun: 

Novumhuset, Aneby kommun 
Tillväxtarena i Eksjö & Företagsparken Mariannelund, Eksjö kommun 
Arenum Tillväxtarena, Gistaveds kommun 
Gnosjöandans Tillväxtarena, Gnosjö kommun 
Tillväxtarena Habo, Habo kommun 
Tillväxtarena Mullsjö, Mullsjö kommun 
Nässjö Business Park, Nässjö kommun 
Science Plant, Sävsjö kommun 
Växtverket, Tranås kommun 
Kreativ Arena, Vaggeryds kommun 
Vetlanda Tillväxtcenter, Vetlanda kommun 
Företagsfabriken, Värnamo kommun 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN 
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Science Park-systemet i lönköpings län har i flera sammanhang !att såväl internationell som 
nationell uppmärksamhet som en unik foreteelse, nu senast i en av IV A, 
Ingenjörsvetenskapsakademiens, studier. Att ha tillväxtarenor med tillväxtforetag etablerade i 
samtliga kommuner och ett aktivt arbete for att möta entreprenören på hemmaplan i en region 
saknar sin motsvarighet både nationellt och internationellt. 

Syfte (Beskriv avsikten med projektet) 

Projektets syfte är att säkra och vidareutveckla Science Park-systemets verksamhet i länet. En 
grundläggande fmansiering av affårscoacher är avgörande for att bibehålla de resurser och 
strukturkapital som byggts upp över tiden. Då Science Park-systemet nu går ifrån 
uppbyggnadsfas till utvecklingsfas behövs både kontinuitet av resurser och fortsatt utveckling 
av strategier for optimalt affårsstöd. Projekt har varit mycket framgångsrikt och nått över de 
mål som satts upp både kvantitativt och kvalitativt. startsträckan har inletts och visade på ett 
uppdämt behov av både fortsättning och utveckling av Science Park-systemet såsom regionalt 
strukturpåverkande innovationssystem. 

Utifrån infrastrukturen av mötesplatser och lokala affårsutvecklare kan erbjudandet av 
värdeskapande tjänster kanaliseras och komma innovatörer, entreprenörer och befintligt 
näringsliv med tillväxtambitioner till nytta. 

Genom allt tydligare insatser inom innovation- och affårsstrategier, finansiering och 
riskkapital och nya marknader genom snabbare internationalisering är vårt mål att bidra till ett 
allt mer kunskapsintensivt och växande näringsliv i lönköpings län. Science Park-systemet 
har i allt större utsträckning utökat sin samverkan med branschorganisationer, projektägare 
och övriga innovationsaktörer och bidrar genom sitt närhet och coachande forhållningssätt till 
entreprenörer och foretag att få större effekt av länets tillväxtarbete. 

Sökt finansiering av Science Park-systemet avses att nyttjas som medfinansiering i kommande 
BU-projekt samt nationella projekt och utlysningar som ligger inom verksamhetens område 
och vidareutveckla de affårsutvecklingsinsatser som erbjuds länets foretag. 

Mål (Vad ska projektet uppnå för resultat?) 
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Tillväxrarenorna i lönköpings län är tillsammans på god väg att etablera en årlig hållbar 
resultatnivå. Samtidigt som det är önskvärt att upprätthålla en hög nivå nya företagsstarter har 
Science Park-systemet en tydlig inriktning på förnyelse för att skapa tillväxt i såväl nya som 
befintliga företag. 

Årliga mål under projekttiden: 
- l 000 unika ideer (innovationer eller affårsideer) 
- Medverkar till 300 företagsstarter 
- Sammantaget bidra till 200 - 400 nya arbetstillfållen per år 

(nya heltidsforetagare +tillkommande anställningar i befintliga företag) 
- Coachar 50 f6retag med tillväxtavtal i länets arenor 
- Ha 20 bolag (varav 13 Science Park Jönköping) i det s k nationella inkubatorsprogrammet i 
länet. 

Långsiktiga mål: 
Science Park-systemets långsiktiga mål är att vara en betydelsefull aktör i regionens 
utveckling av nya och befintliga företag. Science Park-systemet inspirerar och skapar effektiv 
tillgång för innovatörer och entreprenörer till affärsutvecklande tjänster och tillväxtkapital i 
hela länet. 

Det är Science Park-systemets ambitioner på sikt att tillsammans med övriga 
innovationsaktörer bidra till fö ljande effekter: 

• Det nationellt bästa innovations- och nyföretagarklimatet. 

• Internationell uppmärksamhet för vår verksamhet och goda resultat som bidrar till regionens 
attraktivitet. 

• En ökad andel såväl nya som befintliga företag med konkreta innovations- och 
tillväxtstrategier i regionen. 

• En ökad andel kunskapsbaserade företag. 

• Bidra till att antalet innovationer/patent som används i regionens företag har en ökningstakt 
som är procentuellt högre än i andra svenska regioner. 

• Regional utbildning/forskning används till konkret och praktisk nytta i företagen. 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
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Erbjuder såväl nya entreprenörer som befmtligt näringsliv affårsutvecklingsstöd med fokus på 
innovation, tillväxt och internationaliserin . 

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

Utifrån infrastrukturen av mötesplatser och lokala affårsutvecklare kan erbjudandet av 
värdeskapande tjänster kanaliseras och komma innovatörer, entreprenörer och befintligt 
näringsliv med tillväxtambitioner till nytta. Genom allt tydligare insatser inom innovation
och affårsstrategier, finansiering och riskkapital och nya marknader genom snabbare 
internationalisering är vårt mål att bidra till ett allt mer kunskapsintensivt och växande 
näringsliv i lönköpings län. Science Park-systemet har i allt större utsträckning utökat sin 
samverkan med branschorganisationer, projektägare och övriga innovationsaktörer och bidrar 
genom sitt närhet och coachande forhållningssätt till entreprenörer och företag att :Ia större 
effekt av länets tillväxtarbete. 

Science Park Jönköping AB ingår sedan drygt 10 år i det nationellt finansierade 
inkubatorsprogrammet och är en av få inkubatorer som varit med sedan starten 2003. Den 
utveckligsmodell med tydligt tillväxtfokus och utökade resurser till de företag som 
kvalificerar sig till programmet kommer att erbjudas till företag i hela länet kopplat till de 
lokala noderna. 

Under 2013 har ett flertal av verksamhetens coacher genomgått en utbildning till certifierad 
affårscoach enligt ICF:s internationella standard. Utöver övergripande coachingarbete 
utvecklar och erbjuder Science Park-systemet insatser inom: 

- Entreprenörskap 
- Innovation 
- Finansiering 
- Matclming 
- Internationalisering 

affårskoncept, fåretagsstart och marknadsutveckling 
produkt- & konceptutveckling och lP-frågor 
kapitalanskaffning, riskkapital, juridik 
teamkomplettering, HR, studentprojekt, forskning 
nya marknader, lP-frågor, strategisk försäljning, avtal 

------+..u~ GP.:au.nt'oWl.m.ilaJ..Jffil.l:lå.t>rs~poachema :Iar innovatörer och entreprenörer tillgång till anpassat stöd och 
expert-hjälp for att utveckla ideer och företag. Science Park-systemet samverkar även med 
branschorganisationer och andra initiativ for att bidra till utvecklingen av tillväxtorienterade 
företag. 

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

Löpande coachinsatser till idebärare och företag 
Genomförande av events och aktiviteter 
Medverkan i coachmöten och kompetensutveckling 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÅN 
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~'& 
Datum 

2014-05-05 

• .,~, Blankettverslon 

2014-01-31 

REGIONFÖRBUNDET 
JÖNKÖPINGS LÄN 

Antal sidor 

Regionala utvecklingsstrategin för Region Jönköping (RUS) (Beskriv projektets koppling till den 
reqionala utvecklinqsstrateqin som du kan ladda ner oå ~NWW.reqionionkopino.se) 

Science Park-systemets grundläggande strategier bygger på ett engagerat arbete för ett breddat 
näringsliv och en tydlig inriktning mot kunskapsintensiva företag vilket är utpekade 
strategiska mål i RUS. 

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

J ämnställdhet: 
Att det behålls en balans i könsfördelningen mellan män och kvinnor när det gäller 
affårscocher inom Science Park-systemet. Vid rekryteringen ska det tas jämställdhetsaspekter 
i beaktande för att fä jämn könsfördelning i kollegiet. När kvinnor är affårsutvecklare tenderar 
fler kvinnliga företagare också se möjligheter att tänka större och tillväxtpotentiaL Kvinnor 
och män rar genom projektet lika möjligheter att skapa arbetstillfällen. 

Integration: 
Samverkan med migrationsverk, arbetsförmedling skapar ökade möjligheter för nysvenskar 
att utveckla ideer och starta företag. I det arbete vi bedriver för ökad internationalisering är 
blandade internationella och kulturella bakgrunder en tillgång. 

Miljö: 
Science Park-systemet har sedan start aktivt nyttjat elektroniska hjälpmedel och web
konferenssystem för att minska behovet av resor i länet. 

Projektet är fokuserat på förnyelse och tillväxt genom en ökande andel kunskapsintensiva 
företa och innovativa rodukter och affårsmodeller. 

Spridning (Ange hur information om projektet ska spridas) 

Genom såväl media, events, projektdeltagande och mässor som genom det stora nätverk av 
företagare, finansiärer, branschföreträdare och politiker arbetar Science park-systemet för att 
sprida resultat, metoder och erfarenheter såväl nationellt som internationellt. 

Uppföljning/utvärdering av projektet 
Projektet rapporterar löpande aktiviteter och resultat främst till Science Parksystemets 

styrelse men även till andra intressenter i länet bl a Regionförbundet och till länets kommuner. 
Rapportering av nyckeltal sker löpande till det nationella inkubatorsprogrammet som f n 
administreras av Almi Innovation men 2015 övergår till Vinnova. 
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K t d b d t* os na s u sge 
Kostnadsslag Ar20l5 

Egen personal 3940000 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 

Lönekostnad per timme: 

Externa tjänster 800000 

Lokalkostnader o 
Investeringar (gäller inte 
medel från 
Regionförbundet) 

Övriga kostnader (ange 60000 
kostnadsspecifikation i 
bilaga) 

Indirekta kostnader 
(specificera i bilaga) 

Summa kostnader 4 800 000 

Intäkter - 0 

Summa (A) 4 800 000 

Finansierin * 
Finansiär Ar2015 

Regionförbundet 3600000 

Medverkande 1200000 

Kommuner (12st) 

Summa (B) 4 800 000 

~'& 
9Ä9 

REGIONFÖRBUNDET 
JÖNKÖPI'lGS LÄN 

Ar20l6 Ar20 

3940000 

800000 

o 

60000 

4 800 000 

-0 -
4 800 000 

Ar 2016 Ar20 

2400000 

2400000 

4 800 000 

År20 

o 
-

o 

Ar20 

o 

Datum 

2014-05-05 

Blankettverslon 

2014-01-31 

Antal sidor 

8{9) 

Totalt 

7 880 000 

l 600 000 

o 
o 

120 000 

o 

o 9 600 000 

- o 
o 9 600 000 

Totalt 

6 000 000 

3 600 000 

o 
- 12 

- - _Q_ _ 

o 
o 9 600 000 

*Tabellerna för kostnadsbudget och finansiering summeras automatiskt. Genom att använda tab-tangenten 
mellan fälten, får du fram rätt summa direkt. Observera att summan i (A) måste överensstämma med summan 
i (B). 
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Budget Science Park-systemet 
Verksamhet och aktiviteter 

Intäkter .u~· t:. 

Regionförbundet 

Innovationsbron 

Medlemsintäkter 

Totala intäkter 

Kostnader 
··. •Jt1 ~·- ·--~ .... r~-"'':)·!.'" ··• . ·-

.. j ·~· 
,, -~-,- , . •' ·~, 
:. - ;.~. .. - ~.~. -· ..... 

~~~ " ~ , 
l 
' . " ,. 

~ 

' t j 

~~ ~ r. 

l 
~ 

- l ;:; "!:~ ........ 

Personalkostnader in kl omkostnader för telefoni, datorutrustning, adrr 
. ' . .. :i'': .' . ..;_ Externa tjänster 

l 

Lokalkostnader ! 

Övriga kostnader * l 
l 

' Totala Kostnader ' ~-"· · ,"" · ··-; 

Minskade I<Ostnader överfört till Science Park-systemet el< förening ~~ - 1 --.. .. /'' 

•,-, r.•o .. -.. 

Övriga kostnader ·-· -;·-_,~,:.. .. ·- . _ _ ..... _ ·;-~ " - ~- "···' 

Förbrukningsmaterial 

Konferenskostnad coachmöten l 
Resekostnader l 

ö,. ' 
:.0.' 

Marknadsföring 

Representation intern/extern 
l 
l ;:;yc 

Telefon och IT webbplattform ' l •,; 

" IT verktyg l 

l' 
Serviceavgift branscharg l ... _1 

Övriga kostnader l ,_ 

l . 
" summa •. , ~· - - .n .. -

--------------------------

Bilaga: l 

- ~f ~-,:. 
&. 

20161 2014 2015 
' •r - o-,..,.,. ·•· -

2894000 2500000 2600000 
50000 o Di 

' 36000 36000 36000' 
2980000 2536000 2636000 

-· r: --Jo--- .Il z • ' _,.., ,.~~-.Jo..-,.: _ ~-_•· '• 
. f. 4. 

- -- ·;,,. ~.!:.-~-- .• .L· .. : 

1900000 1855000 1920000 
l 

100000! 100000 115000 
50000 55000 60000 

485000: 526000 541000 
2535000. 2536000 2636000 

445000 

n r.' r.., .. . .. ~' ·.- ~--~.t .. •'' ~: .... ~-
5000 5000 6000 

100000 100000 100000 
60000 65000 70000 

250000· 250000 250000 
5000 6000 7000 

10000 15000 15000 
o 10000 13000 

25000 25000 25000 
30000: 50000 55000 

485000' 526000 541000 




