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Underlag till projektbeslut 
Projektnamn: 
Projektägare: 
År och månad för projektstart: 
År och månad för projektavslut: 
Status: 

Tidigare beslut: R Il O 14 (förstudie) 

Utbetalda medel: 

Projektägarens ansökan finns som bilaga. 

Finansieringslots Jönköpings län 

Science Park Jönköpings län 

20 15-01 

2016- 12 

Nytt 

100 000 kr 

Regionförbundets kommentarer till ansökan: 

/jt( 6/!1 
tr 

;Jt-1. 

Med utgångspunkt i det arbete som inleddes som ett upprop bland företagare i länet och som därefter 
kanal i serades via kontakter mellan ett flertal aktörer i länet har ett arbete inletts kring att verka för 
förbättrade förutsättningar att möjliggöra företagsfinans iering i olika former och i olika skeden i 
företagens utveckling. Arbetet har sedan fortsatt inom ramen för en förstud ie var i före liggande 
ansökan för en tvåårig försöksperiod arbetats fram. Som framgår av finansieringen står ett fl ertal såväl 
privata som offentfiga aktörer bakom nysatsningen. 

Finansieringslots-funktionen kommer att vara kopp lad ti ll den länsunika 
www.finansieringsportalen.se och ko mmer att utgöra ett stöd för såväl etablerade- som mer eller 
mindre nystartade företag och entreprenörer eller verksamheter som står i begrepp ti ll en större 
satsning eller utveckling. Funktionen kommer vidare vara en resurs vid såväl traditionell 
lånefinansiering som vid sökande av ägarkapita l (riskkapital) eller offentliga stöd eller bidrag i första 
hand då på nationell eller EU-nivå. 

Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS: 
I såväl RUS:en som i andra strategiska dokument framtagna av Regionförbundet lyfts frågan om 
behovet och betydelsen av kapita l i olika former för att kunna möjliggöra de ambitioner som de oli ka 
strategierna i RUS:en för fram. Föreliggande satsning fy ller därför vä l målsättningarna med länets 
RUS då detta också blir en påtaglig resurs för entreprenörer att få hj älp med att hitta vägar till kapital 
och få stöd i planerings- och förberede lsearbetet inför mötet med potentiella finansiärer. 
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Ansökans effekt på framgångsfaktorerna i RUS: 

Kunskap och kompetens: ~ Positiv 

Kommunikationer: 

Innovation: 

Klimat och energi: 

Attraktivitet: 

Globalisering: 

Regional kraftsamling och ledarskap: 

D Positiv 

~Positiv 

D Positiv 

~Positiv 

~Positiv 

~Positiv 

Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp: 

ONeutral 

~Neutral 

ONeutral 

~Neutral 

ONeutral 

ONeutral 

ONeutral 

D Negativ 

D Negativ 

D Negativ 

D Negativ 

D Negativ 

D Negativ 

D Negativ 

Finansieringen delas mellan ett flertal såväl offentliga- som privata parter. Regionförbundets andel 

utgörs av ca. 27% vilket får anses rimligt. Exportkreditnämnden, EKN är en av medfinansiärerna i 

syfte att bl. a. stärka och synliggöra deras roll i företagsfinansiering i länet. 

Förslag till särskilda villkor för beslut: 
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 finns på hemsidan. 

Medelsbeslut 

Två-årigt medelsbeslut: 
År 2014 

År 2015 

Utbetalningsprognos 

250 000 kr 
250 000 kr 

År 2015 beräknar vi att betala ut: 250 000 kr. 

År 2016 beräknar vi att betala ut: 250 000 kr. 

2 Nationell strategisk prioritering 

2g Nationell ämneskategorisering 

OECD-grupp 

OECD-ämne 

1:1-medel 
1:1-medel 
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Finansiering 
Budgeten för projektet ser ut som fö lj er: 

Kostnader 

Egen personal 

(inkl. soc iala avgifter) 

Antal timmar: 

Lönekostnad per timme: 

Ex terna tjänster 

Lokal kostnader 

Invester ingar (gäll er inte medel 

från Regionförbundet) 

Övriga kostnader (ange 

kostnadsspecifikation i bilaga) 

Indirekta kostnader 

Summa kostnader 

Intäkter 

Offentliga bidrag i annat 

än kontanter 

Summa 

Finansiär 
Regionförbundet 

Banker (3 st) 

Länsstyrelsen 

Science Park 

Alm i 

Exportkreditnämnden, EKN 

Summa 

Förutsättningar för beslutet 

~~ • 9~~ 
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Ar Ar 

2015 2016 

800 000 800 000 

o o 
20 000 20000 

o o 

11 0000 Il o 000 

o o 
o o 
o o 
o o 

930 000 930 000 

Ar Ar 

2015 2016 
250 000 250 000 

2 10 000 2 10 000 

70 000 70 000 

150 000 150 000 

150 000 150 000 

100 000 100 000 

930 000 930 000 

Ar 

20 Totalt 

o l 600 000 

o o 
o 40 000 

o o 

o 220 000 

o o 
o o 
o o 
o o 

o 1860 000 

Ar 

20 Totalt 

o 500 000 

o 420 000 

o 140 000 

o 300 000 

o 300 000 

o 200 000 

o 1860 000 

Regionförbundets rikt linjer samt handledning för ansökan om regio nala projektmedel gä ll er, se 

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

Projekt (markera aktuell ruta) 
l D Ny ansökan- förstudie l ~ Ny ansökan- projekt l D Förlängningsansökan* 

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

Uppgifter om projektet 
Projektnamn 
Finansieringslots lönköpings län 
Projektperiod Sökt belopp från Regionförbundet Totalkostnad 

(totalbelopp) 

150101- 161231 500000 1860000 

Uppgifter om sökande 
Projektägare E-post 

Science Park Jönköping info@sciencepark.se 
Postadress Telefon 

Gjuterigatan 9 036-305150 
Postnummer och ort Mobiltelefon 

55318 Jönköping 036-305160 
Organisationsnu mm er l CFAR-nummer** Plusgiro l Bankgiro 
556595-6272 40628257 5291-7002 
Är sökande momsredovisningsskyldig för projektet? Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd? 
~Ja D Nej 0Ja~Nei .. 
**Arbetsställenummer enligt Stat1st1ska centralbyran {Tfn: 019-17 60 00) 

Projektledare 
Namn Telefon 

Dan Friberg 036-305160 
E-post Mobiltelefon 
dan.fri berg@sciencepark.se 036-305160 

Ekonomihantering 
Namn Telefon 

Lovisa Skybom 036-305154 
E-post Mobiltelefon 
lovisa.skybom@sciencepark.se 036-305154 

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

Underskrift av belilörig att företräda sökanden 

unaersRNf., \\~. / 
' / ·~ ' y '"-. /"-. 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN 

Postadress: Box 255, SE-551 14 Jönköping l Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 
Tel: 036 10 75 571 Fax: 036 10 20 16 l E-post: regionforbundet@regionjonkoping.se 
www.regionjonkoping.se 

J 

Datum 

2014-10-24 

Blankettversion 

2014-01-31 

Antal sidor 

1(~) 



Datum 

.~~ 2014-10-24 

• ~, Blankettversion 

2014-01-31 

REGIONFÖRBUNDET 
JÖNKÖPINGS LÄN 

Antal sidor 

Bilaga till ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Projektnamn 
l Finansieringslots lönköpings län 

Sammanfattning av projektet (Max 2 000 tecken) 

I lönköpings län startade fyra företagare under 2013 en dialog kring 
finansieringsproblematiken. De skrev ett brev till finansmarknadsminister Peter Norman att 
han behövde påverka bankerna att åter börja låna ut pengar till mindre företag. Företagarna 
fick tillfälle att diskutera finansieringsproblematiken med ministern och det ledde även till att 
Landshövdingen i lönköpings län, Minoo Akhtarzand, bjöd in till dialogmöte med 
representanter från företagen i regionen, bankerna och aktörer från det offentliga. Därefter har 
det skett ett flertal möten och utifrån dessa har problem, behov och lösningar identifierats och 
det är bakgrunden till den planerade finansieringslotsfunktionen och denna ansökan. 

Utgår man ifrån ett generellt perspektiv; för att en region skall utvecklas ur ett 
näringslivsperspektiv behöver kapitalförsörjningen vara väl fungerande. Detta är särskilt 
viktigt för en region i utveckling. Skall regionen få ett breddat näringsliv kommer tillgången 
till riskvilligt kapital vara avgörande, vilket även ökar regionens attraktionskraft mot 
entreprenörer och företagare. Kapitalbehov kan uppstå på grund av oförutsägbara händelser 
eller när befintliga bolag står inför olika typer av investeringar eller satsningar. 
Finansieringslösningar kan också bli aktuellt när bolag står inför ägarskifte eller när nya 
företag med skalbara affärsmodeller skall utvecklas. Som enskild företagare är det svårt att 
hålla koll på samtliga finansieringslösningar och vilka som kan vara aktuella för just dem. 

Det finns aktörer som kan agera rådgivare när det kommer till hur bolagen skall finansiera sin 
verksamhet men ofta handlar det om aktörer som själva har fmansieringsprodukter eller om 
aktörer som riktat in sig på delar av den totala mängden finansieringslösningar. Detta gör att 
det saknas en aktör som har en samlad bild, dit bolagen kan vända sig när de behöver hjälp 
med att hitta rätt finansiering oavsett förutsättningar. 

Regionen behöver en neutral finansieringslotsfunktion som kan hjälpa bolag som står inför 
kapitalanskaffning, då framförallt med fokus på följande delar: 

o Nulägeshedämning av bolaget för att därigenom identifiera vilka 
finansieringslösningar som är aktuella. 
~ Förberedelse inför kontakt/möte med tänkt finansiär. 
• Genomföra möten med finansiärerna och låsa affären . 

Dessutom behöver regionen en ökad kunskap om olika finansiella produkter genom 
kunskapsspridning. Detta kan ske genom att finansieringslots-funktionen genomför enskilda 
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möten eller mer grupprelaterade aktiviteter såsom seminarier. Dessa skall äga rum i länets 
samtliga kommuner. Finansieringslotsfunktionen skall dessutom vara den sammanhållande 
länken mellan aktörerna som finns runt de privata och offentliga finansieringsmöjlighetema. 

I projektet kommer vi säkerställa att det finns en finansieringslotsfunktion som på ett 
proffesionellt sätt hjälper regionens bolag att hitta rätt finansiering får att möjliggöra f6myelse 
och tillväxt. 

Efter de initiala dialogerna har det genomförts en förstudie där företagen har beskrivit deras 
behov och där samarbete har skapats mellan banker, Exportkreditnämnden samt ett antal 
regionala aktörer med beröring till frågan. I fårstudien har även arbete genomförts för att 
identifiera lämplig lösning kring bemaningsfrågan. Partema har en samsyn kring hur 
riggningen skall ske och vilka insatsem som skall tillhandahållas. 

I och med detta projekt vill vi skapa förutsättningar för en långsiktig satsning där ett flertal 
parter går in och delar på finansieringen. 

Syfte (Beskriv avsikten med projektet) 

Projektets syfte är att säkerställa att regionens företag har de bästa förutsättningarna att 
attrahera det kapital som behövs för att möjliggöra förnyelse och tillväxt. Dessutom skall 
projektet möjliggöra ett ökat samarbete mellan bankerna och de olika finansieringsaktörerna 
inom innovationssystemet och att vår region tar en större del av nationella och internationella 
finansieringsprodukter. Det är ett uttalat önskemål från länets företagare och det som projektet 
ämnar hantera. 

Mål (Vad ska projektet uppnå för resultat?) 

Målsättningen med projektet är att ha en väl fungerande struktur kring 
finansieringslotsarbetet, som möjliggör följande insatser hos bolagen: 

- Nulägeshedämning av bolaget för att därigenom identifiera vilka finansieringslösningar som 
är aktuella. Är bolaget lämpligt för regionala eller nationella bidrag? Bör bolaget finansiera 
det genom lån från Almi, banken eller en kombination? Skall maskinparken leasas? Hur 
finansierar jag bolagets fordonspark? Kan riskkapital vara ett alternativ för mitt bolag? Kan 
jag finansiera detta själv utan inblandning av andra? Finansieringsrådgivaren går, tillsammans 
med bolaget, igenom vilka alternativ som är aktuella. 
- Förberedelse inför kontakt/möte med tänkt finansiär. I samtliga fall behöver en finansiär veta 
vart bolaget är på väg. Beroende på vilken finansieringsform som är aktuell kan olika 
underlag behövas ta fram. Finansieringsrådgivaren säkerställer tillsammans med bolaget att 
detta görs på ett professionellt sätt. 
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- Genomfora möten med finansiärerna och låsa affären. Finansieringsrådgivaren kan i vissa 
fall hjälpa bolaget genom hela affären, dvs att båda delta på möten och att supporta dialogen 
kring handlingar och avtal, om så behövs. 

Dessutom behöver regionen en ökad kunskap om olika finansiella produkter genom 
kunskapsspridning. Detta kan ske genom ökad informationsspridning, individuell 
finansieringsrådgivning eller mer grupprelaterade aktiviteter såsom seminarier/aktiviteter. 

De målparametrar som skall finnas kopplat till projektet är: 

- Besök och träffar i samtliga av länets kommuner 
- Kontakt med 50 företag per år gällande finanseringsrådgivning 
- 80 rådgivningstillfållen per år 
- Ökad andel nationell finansiering tilllänet 

Målgrupp (Vem/vilka vänder sig projektet till?) 

Projektet kommer ha sin målgrupp i företag som behöver kapital i olika skeden. Allt från från 
bolag som står inför ägarskiften, nya maskiner och exportsatsningar, till unga tillväxtbolag 
som behöver kapital for att tillvarata marknadspotential en. Det kan alltså handla om bidrag, 
lån, ägarkapital, leasing och kundfinansiering. 

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

Science Park projektleder arbetet och kommer ha en finansieringslotsfunktion bestående av en 
finansieringsrådgivare som är anställdikontrakterad samt en tillhörande supportfunktion som 
kan bidra till informationsspridning, aktiviteter och bidragsansökningar. Genom att ha en 
funktion bestående av flera individer kan vi minska risken att detta blir allt for 
personberoende och vi kan dessutom säkerställa en bredare kompetensbas inom projektet. 

Science Park har redan idag erfarenhet av att hjälpa bolag med kapitalanskaffning, då med 
fokus på unga tillväxtbolag. Genom en senior finansieringsrådgivare med erfarenhet av 
traditionellt näringsliv, blir erbjudandet komplett. Det finns redan idag något som vi kallar 
Finansieringsportalen.se där regionens företag kan få information om de offentliga 
finansieringslösningar som finns tillgängliga. Detta kommer ligga inom arbetet och därmed 
ytterligare stärka satsningen. Logiskt blir att nyttja den unika infrastruktur som är uppbyggd 
genom Science Parks nodsystem. Därtill finns program och tjänster som ytterligare kan 
forstärka servicen till bolagen. Det kan exempelvis handla om internationalisering och 
försäljning. 

Finansieringslotsfunktionen kommer forenklat att arbeta med fem moduler. 
-Partners 
- Seminarier och informationsspridning 
- Enskilda rådgivningstillfållen 
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- Enldare finansieringsprocess 
-Komplett finansieringsprocess 

Partners handlar om att koppla upp och upprätthålla arbetet mot de aktörer som redan idag 
jobbar i anslutning till dessa frågor. Det handlar om banker, revisionsbolagen, Almi, 
Företagsjouren mfl. Dessutom mot det investeramätverk Science Park redan idag har och mot 
de nationella aktörer som tillhandahåller finansiering, såsom Vinnova, EKN och 
Tillväxtverket 

Genom seminarier sprids information om olika finansieringslösningar och också om vilka 
tjänster vi tillhandahåller. Enskilda rådgivningstillfållen kommer vara aktuella i de fallen det 
handlar om enklare frågeställningar eller i de fall vi anser att det inte är lämpligt att arbeta 
vidare med bolaget. 

En enklare finansieringsprocess kan handla om att finansieringsrådgivaren tillsammans med 
bolaget kommer överens om att gemensamt arbeta igenom delar av finansieringsprocessen. 
Inom denna modul kan maximalt 20-40h läggas på respektive bolag. 

slutligen kan finansieringsrådgivaren och bolaget ta ett helhetsgrepp kring processen, vilket 
då innebär ett omfattande arbeta från start till mål. Den typen av process kommer innebära 
>40h. Den typen av insatser kräver betalning från deltagande företag. 

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

Uppstart av projektet och aktivitetsplanering l jan 31mars 
Uppstart rådgivning bolag l jan 3ldec2016 

K vartalsvisa styrgruppsmöten l jan 3ldec2016 
Genomfåra 2 informationstilfållen/seminarier per halvår l jan 3ldec2016 
med fokus på finansieringsfrågor 

Regionala utvecklingsstrategin för Region Jönköping (RUS) (Beskriv projektets koppling till den 
regionala utvecklingsstrategin som du kan ladda ner på www.regionjonkoping.se) 

För att en region skall utvecklas ur ett näringslivsperspektiv behöver kapitalfårsärjningen vara 
väl fungerande. Detta är särskilt viktigt får en region i utveckling. Skall regionen få ett 
breddat näringsliv kommer tillgången till riskvilligt kapital vara avgörande, vilket även ökar 
regionens attraktionskraft mot entreprenörer och fåretagare. Att öka möjligheterna att hitta rätt 
finansiering får våra företag är såldes i linje med den regionala utvecklingsstrategin. 

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

Projektet har som mål att öka finansieringsmöjligheterna får bolag som har svårt att hitta 
lämplig finansiell produkt. Det kommer exempelvis innebära att grupper som idag står långt 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 

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

Tel: 036 1 O 75 57 l Fax: 036 1 O 20 16 l E-post: regionforbundet@regionjonkoping.se 
www.regionjonkoping.se 

5~) 



Datum 

~'& 2014-10-28 

• .,~, Blankettversion 

2014-01-31 

REGIONFÖRBUNDET 
JÖNKÖPINGS LÄN 

Antal sidor 

ifrån relevanta finansieringslösningar kornmer ha större möjlighet att nå nödvändiga resurser 
får tillväxt. Detta genom direkta insatser i bolagen och genom informationspridning. Vår 
bedömning är att projektet kornmer bidra positivt till de horisontella målen. 

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

Science Park Jönköping har idag en verksamhet som bland annat hjälper startups och 
tillväxtbolag att hitta rätt finansiering. I och med finansieringslots-funktionen kornmer dock 
detta arbete att breddas vesäntligt då vi tidigare inte haft resurser att bearbeta länets företagare 
som helhet. Genom Science Park lönköpings sarnarbete och verksamhetsledning av Science 
Park systemet i lönköpings län, finns en naturlig lokal fårankring och närhet. Detta kornmer 
underlätta arbetet med att nå ut i hela länet, vilket kornmer vara en fårutsättning får att detta 
långsiktigt skall bli ett framgångsrikt projekt. 

Spridning (Ange hur information om projektet ska spridas) 

I detta projekt deltar ett flertal partners och erfarenheterna kornmer att samlas upp och 
fårhopningen är att satsningen kan bli permanent efter projektets slut. Informationen runt 
projektet kornmer spridas i deltagande aktörers normala kanaler. Då det finns en vana vid att 
arbeta med projekt, kornmer detta inte utgöra några problem. 

Uppföljning/utvärdering av projektet 
Projektet kornmer utvärderas löpande. Detta genom den projektgrupp som kornmer tillsättas 
och utvärderingen kornmer göras utifrån satta mål i denna projektplan. Därtill kornmer 
utvärdering ske kring aktiviteterna och insatserna som görs mot bolagen får att därigenom 
iterera och utveckla metoden får genomfårandet I projektet kornmer vi även utvärdera vilka 
målgrupper som har störst behov av våra insatser. Slutligen skall en utvärdering ske kopplat 
till hur riggningen och implementeringen skall se ut efter projekttidens slut. 
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Kostnadsbud get* 
Kostnadsslag Ar20l5 

Egen personal 800000 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 

3480 

Lönekostnad per timme: 

460 

Externa tjänster 

Lokalkostnader 20000 

Investeringar (gäller inte o 
medel från 
Regionförbundet) 
Övriga kostnader (ange 110000 
kostnadsspecifikation i 
bilaga) 

Indirekta kostnader o 
(specificera i bilaga) 

Summa kostnader 930 000 

Intäkter -o 
Offentliga bidrag i annat 
än kontanter 

Summa (A) 930 000 

Finansierin * 
Finansiär Ar20l5 

Regionfårbundet i 250000 

lönköpings län 

Bankerna (3 st) 210000 

Länsstyrelsen 70000 

Science Park 150000 

Alm i 150000 

EKN 100000 

Summa (B) 930 000 

tf~ • .,~~ 
REGIONFÖRBUNDET 

JÖNKÖPINGS LÄN 

Ar2016 Ar20 

800000 

20000 

110000 

930 000 

- -

930 000 

Ar2016 Ar20 

250000 

210000 

70000 

150000 

150000 

100000 

930 000 

o 

o 

o 

Datum 

2014-10-28 

Blankettversion 

2014-01-31 

Antal sidor 

7(~) 

Ar20 Totalt 

l 600 000 

o 
40 000 

o 

220 000 

o 

o l 860 000 

- - o 

o l 860 000 

Ar20 Totalt 

500 000 

420 000 

140 000 

299 997 

300 000 

200 000 

o l 860 000 

*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). 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 

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

Tel: 036 1 O 75 57 l Fax: 036 1 O 20 16 l E-post: regionforbundet@regionjonkoping.se 
www.regionjonkoping.se 


