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Regionledningskontoret  
Regional utveckling  
Karolina Borg 
 

 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Utökat förstudiemedel för innovationer i 
företag 
 

Förslag till beslut: 
• Bevilja 250 000 kr i utökat förstudiemedel för återstående del av 2015 till 

Almi företagspartner.  
• Förlängningsbeslut krävs för år 2016 (500 000 kr), 2017 (500 000 kr) samt  

2018 (250 000 kr). Beloppen är redovisade i finansierings-
sammanställningen i ”Underlag till projektbeslut”. Förlängningsbeslut 
fattas på delegation av regional utvecklingsdirektör och anmäls till 
nämnden. 

• Finansiering sker med statliga 1:1-medel 
 

Sammanfattning: 
Förstudiemedel är offentliga bidrag som används för att verifiera bärkraftigheten i 
en innovativ idé. I vårt län kan Almi Företagspartner bevilja upp till 50 000 kr i 
förstudiemedel till företag (inklusive privatpersoner som väljer att starta företag 
kring sin idé under förstudietiden). Almi vill genom detta projekt höja maxtaket 
på förstudiemedel till 100 000 kr för de idéer med störst potential. 

Information i ärendet:  
Många företag har bra 
finansieringsmöjligheter och tillgång till 
kapital. Men det gäller generellt sett inte de 
små, växande innovations- och 
utvecklingsföretagen. Hans Rydstad 
beskriver problematiken i sin nya statliga 
utredning ”En fondstruktur för innovation 
och tillväxt”. 
 
Begreppet ”Dödens dal” används ofta för att beskriva den första, kritiska perioden 
i ett nytt företags liv då kostnaderna för utveckling är betydligt större än 
intäkterna. Almi vill genom utökat förstudiemedel minska glappet mellan 
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offentligt stöd och möjligheten att söka lån eller attrahera riskkapital för 
innovativa utvecklingsprojekt.     
 

Beslutsunderlag  
• Projektmedelsansökan till Region Jönköpings län 

• Checklista  
 

REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Agneta Jansmyr  
Regiondirektör  

 
 
Ulrika Geeraedts 
Regional utvecklingsdirektör 

 

Beslutet skickas till: 
Almi Företagspartner Jönköping AB 
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Region Jönköpings län 
Postadress: Box 1024, SE-551 11 Jönköping  
Besöksadress: Husargatan 4, Jönköping 
www.rjl.se  

 

Underlag till projektbeslut 
Projektnamn:  Utökande förstudiemedel för innovationer i 
 företag  
Projektägare:  Almi Företagspartner Jönköping AB  
År och månad för projektstart: 2015-10   
År och månad för projektavslut:  2019-09   
Status:  Nytt  
 
 
Tidigare beslut: Nej – 
 
Utbetalda medel: Inga – 
 
 
Projektägarens ansökan finns som bilaga. 
 
Regional utvecklings kommentarer till ansökan: 
Ansökan avser att utöka möjligheten för speciellt intressanta och kostnadskrävande 
innovativa idéer. Ett utökat förstudiemedel minskar glappet mellan förstudiefas och 
senare möjligheter att ansöka om lån eller riskkapital för att driva utvecklingen av en 
innovativ idé vidare. Innovativa idéer har svårt att hitta tidiga finansieringsformer 
eftersom riskerna är stora, framtiden oviss och ibland måste innovativa idéer hållas 
hemliga inledningsvis på grund av framtida möjlighet att söka patent eller annat 
immaterialrättsligt skydd.  
 
Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS, motivera hur: 
Traditionellt sett har vårt län sett många tekniska innovationer och industrin har stått för vårt 
läns huvudsakliga produktutveckling. Industriell- och tekniskinnovation är ofta kostsam. Ett 
utökat förstudiemedel möjliggör att även fortsättningsvis hålla en hög nivå bland den här 
typen av innovationer och gynnar RUS delstrategi kring en konkurrenskraftig industriregion. 
Almi i vår region ser också en ökning bland tjänsteinnovationer och då främst inom 
digitalisering och programmering. Den här typen av innovationer bör stödjas för att gynna 
RUS delstrategi kring ett breddat näringsliv. Den här typen av innovation är också generellt 
sett kostsamma att utveckla.  
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Ansökan är huvudsakligen kopplad till följande område: 
Attraktivititet   
Kompetensförsörjning   
Infrastruktur     
Innovation och näringsliv   
 
Avstämning har skett med andra enheter inom RJL ( t.ex Utbildning och Kultur,  
Folkhälsan eller Kommunal utveckling): 
Ansökan har dryftats med Qulturum då även medicinteknisk produktutveckling är generellt 
kostsam. Tidigare Landstinget initierade tillsammans med Almi programmet P.U.M.A 
(ProduktUtveckling med Medicinsk Anknytning) 2002. Landstinget finansierade 
inledningsvis verksamheten. Idag ingår programmet i Almi´s ordinarieverksamhet och 
innovatörer som ingår i P.U.M.A´s verksamhet är en av målgrupperna för det utökade 
förstudiemedlet.   
 
Geografiskt område (berörda kommuner och län som medverkar i projektet): 
Aneby   Nässjö       
Eksjö   Sävsjö          
Gnosjö                       Tranås         
Gislaved    Vaggeryd          
Habo       Vetlanda  
Jönköping   Värnamo  
Mullsjö     Länet   
 
Jämställdhetsperspektivet är ett verktyg för att nå hållbar tillväxt i hela länet. 
Beskriv arbetet i projektet kopplat till jämställdhet (t.ex särskilda insatser för 
ökad jämställdhet inom ramen för projektet): 
Generellt sett upplever Almi att kvinnor i större utsträckning än män är tveksamma 
till att belåna sina innovationsprojekt i tidig fas. Även riskkapital är svårt att få innan 
projektet kunnat visa funktionalitet, marknadsvärde eller annan bärkraftighet. Ett 
utökat förstudiemedel innebär att fler får möjlighet att driva sina innovationsprojekt 
lite längre och minskar den personliga risken i glappet mellan offentligt stöd och lån 
eller riskkapital. 
 
Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp: 
Med utökat förstudiemedel kan en enskild innovatör få upp till 100 000 kr i offentligt stöd 
(50 000 från Almis nationella förstudiemedel och ytterligare 50 000 kr från Regionens 
utökade förstudiemedel.) Stödet täcker 50% av innovatörens faktiska kostnader vilket 
innebär att innovatören själv måste satsa lika mycket pengar för att få del av stödet. 
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Innovatören måste också uppvisa kvitton alternativt betalda fakturor för att få del av stödet 
samt vara eller bli företagare. 
 
Almi bedömer att drygt 10 innovationsprojekt årligen kan vara aktuella för ett utökat 
förstudiemedel på max 50 000 kr.     
 
Projektet finansierar inte Almis verksamhet utan är ett företagsstöd för innovativa idéer.   
 
Förslag till särskilda villkor för beslut: 
Projektägaren ska årligen redovisa arbetet med det utökade förstudiemedlet inför 
beslut om fortsatt finansiering. Beslutet avser projektets första år. För med-
finansiering av påföljande år krävs förlängningsansökan. Ansökan om utbetalning 
skall göras minst två gånger per år och senast 15 december innevarande år, annars 
kan projektbidraget för årets beslut 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 
År 2015  250 000 kr  1:1-medel  
År 2016  500 000 kr  1:1-medel, prognos 
År 2017  500 000 kr  1:1-medel, prognos 
År 2018  250 000 kr  1:1-medel, prognos 
 
Beslutet motsvarar 50 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet.  
 
Utbetalningsprognos 
År 2015 beräknar vi att betala ut: 250 000 kr. 
 
1        Nationell strategisk prioritering 
1a       Nationell ämneskategorisering 
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Finansiering 
 
Budgeten för projektet ser ut som följer: 

 År År År År  
Kostnader 2015 2016 2017 2018 Totalt 
Egen personal 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 
 
Lönekostnad per timme: 
 

0 0 0 0 0 

Externa tjänster 0 0 0 0 0 
Lokalkostnader 0 0 0 0 0 
Investeringar (gäller inte medel 
från Regionförbundet) 

0 0 0 0 0 

Övriga kostnader (ange 
kostnadsspecifikation i bilaga) 

500 000 1 000 000 1 000 000 500 000 3 000 000 

Indirekta kostnader (specificera 
i bilaga) 

0 0 0 0 0 

Summa kostnader 500 000 1 000 000 1 000 000 500 000 3 000 000 
Intäkter 0 0 0 0 0 
Offentliga bidrag i annat  
än kontanter 

0 0 0 0 0 

Privata bidrag i annat än  
kontanter 

0 0 0 0 0 

Summa (A) 500 000 1 000 000 1 000 000 500 000 3 000 000 
 
 

 År År År År  
Finansiär 2015 2016 2017 2018 Totalt 
Region Jönköpings län 250 000 500 000 500 000 250 000 1 500 000 
Företag i projektet 250 000 500 000 500 000 250 000 1 500 000 
 0 0 0 0 0 
Summa (B) 500 000 1 000 000 1 000 000 500 000 3 000 000 

 

Förutsättningar för beslutet 
Region Jönköpings läns handledning för ansökan om regionala projektmedel gäller, 
se www.rjl.se. 
 
 

http://www.rjl.se/
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