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Tillväxt på nya marknader
Förslag till beslut
Strukturfondsprojektet ”Tillväxt på nya marknader” med projekttiden
2016-01-01-2019-04-30, beviljas regionala projektmedel ur det statliga anslaget
1:1 enligt följande:
År: 2016
2017

943 397 kr
626 630 kr

Beslutet förutsätter och grundas på att övrig i ansökan upptagen medfinansiering
infrias. För beslut avseende 2018 (638 750 kr) och 2019 (115 163 kr) krävs ny
ansökan.

Sammanfattning
I detta internationaliseringsprojekt vill man prova nya arbetssätt och metoder för
att stödja och stimulera länets små- och medelstora företag att öka sin
internationalisering och börja sälja sina produkter och tjänster på nya marknader.
Som exempel på insatser i projektet kan nämnas coachning, kunskapsförmedling
och framtagning av nya webbverktyg. I genomförandet kommer man att samverka
bl.a. med Business Swedens kontor i Jönköpings län. Vidare ligger projektet helt
rätt i tid med hänsyn till den precis från regeringen lanserade ”Exportstrategin”.
Region Jönköpings andel av finansieringen utgörs av 23,8 %.

Information i ärendet
Enterprise Europe Network (EEN), har numera sin verksamhet förlagd till Almi.
På flera sätt jobbar EEN med företagens internationalisering kopplat främst till
EU:s inre marknad. Man har också ett nära samarbete med Business Swedens
lokala kontor som också är förlagt till Almi, varifrån för övrigt även
Exportkreditnämnden (EKN) utgår ifrån när det gäller vårt län. Således är de
aktörer som verkar mot export/internationalisering väl samlade i vårt län.
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Projektets inriktning förväntas även bli till stor nytta för de utvecklingscheckar
inom internationalisering som EEN samordnar handläggningen av, och som
Regionen beviljar länets små- och medelstora företag. Genom denna samordning
kan man genom föreliggande projekt uppmuntra och på flera sätt stödja och
underlätta företagens internationalisering, än som annars hade varit möjligt.
Samma sak gäller för de helt nyligen erhållna affärsutvecklingscheckar för
internationalisering som Regionen erbjudits att administrera för Tillväxtverkets
räkning i länet.

Beslutsunderlag
•

Projektmedelsansökan till Region Jönköpings län

•

Checklista

Beslutet skickas till
Almi Företagspartner i Jönköping AB
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Underlag till projektbeslut
Projektnamn:
Projektägare:
År och månad för projektstart:
År och månad för projektavslut:
Status:

Tillväxt på nya marknader
Almi Företagspartner i Jönköping AB
2016-01-01
2019-04-30
Nytt

Tidigare beslut:

–

Utbetalda medel:

–

Projektägarens ansökan finns som bilaga.
Regional utvecklings kommentarer till ansökan:
Att medverka till att fler företag upptäcker och börjar att sälja till nya marknader är
ett angeläget område som dessutom på senare tid lyfts på det nationella planet bl.a.
via den precis lanserade "Exportstrategin".
Frågan att stimulera export är dock inte ny för vårt län då vi under flera år bl.a.
beviljat konsultcheckar för internationalisering. En brist i detta vi kunnat se är att det
utöver själva checken skulle behövas ett mera handfast stöd i form av relevant och
behovsanpassad kunskapsförmedling tillsammans med uppföljning och coachning
mot det enskilda företaget. Därutöver behövs insatser göras för att stimulera fler
företag att ta klivet ut på internationell marknad. Detta är något som via föreliggande
projekt kommer att kunna erbjudas.
Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS, motivera hur:
Under flera insatsområden behandlas frågan om "internationalisering" i RUS:en. Här
kan t.ex. nämnas delstrategin "En internationallt ledande industriregion." samt
delstrategin "En global livsmiljö.".
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Ansökan är kopplad till följande område:
Arbetsmarknad/ näringsliv ☒
Utbildning/ forskning
☐
Attraktivitet
☐
Infrastruktur
☐
Avstämning har skett med andra enheter inom RJL (Utbildning och Kultur,
Folkhälsa eller Kommunal utveckling):
Geografiskt område (berörda kommuner och län som medverkar i projektet):
Aneby
☐
Nässjö
☐
Eksjö
☐
Sävsjö
☐
Gnosjö
☐
Tranås
☐
Gislaved
☐
Vaggeryd
☐
Habo
☐
Vetlanda
☐
Jönköping ☐
Värnamo
☐
Mullsjö
☐
Län
☒
Jämställdhetsperspektivet är ett verktyg för att nå hållbar tillväxt i hela länet.
Beskriv arbetet i projektet kopplat till jämställdhet (ex. särskilda insatser för
ökad jämställdhet):
Eftersom än så länge övervägande del av det som exporteras är fysiska produkter och
att tillverkningsindustrin är mansdomierad är det en utmaning få en jämn
könsfördelning i denna typ av projekt. Projektägaren är medveten om denna situation
och kommer att aktivt medverka till att söka upp och särskilt stimulera företag drivna
av kvinnor att engagera sig i projektets aktiviteter.
Miljö, integration och mångfald samt folkhälsa är också verktyg som beaktas i
ansökan. Beskriv arbetet i projektet kopplat till dessa horisontella kriterier (ex.
särskilda insatser för ökad miljö, integration och mångfald):
Som ett moment i projektet ligger också att jobba med s.k. "Hållbart företagande".
Häri inrymms frågeställningar om hur företaget förhåller sig till det omgivande
samhället och behandlar då frågor som samhällsansvar, både lokalt och globalt vari
inbegrips miljö-, integration- och mångfaldsfrågor. Ett mål i projektet är att företagen
i projektet ska ha tagit fram en hållbarhetsstrategi.
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Beskriv om/ hur projektet följer intentionerna i barnkonventionen (gäller
endast folkhälsoenheten):
Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp:
Projektägaren (Almi) står för lika stor andel av den nationella medfinansieringen som
söks från Regionen (25% vardera). Därutöver betalar deltagande företag en mindre
insats i projektet. Regionala fonden (ERUF) står sedan för halva återstående
finansieringen.
Förslag till särskilda villkor för beslut:
Förlängningsbeslut krävs för år 3 och år 4. Ansökan om utbetalning skall göras minst
två gånger per 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. Ansökan om projektmedel är kopplad till beslut
i strukturfonds-partnerskapet för Småland och Öarna och därmed också beroende av
bifallsbeslut den 7-8 december 2015.

Medelsbeslut
Två-årigt medelsbeslut
År 2016
År 2017
År 2018
År 2019

943 397 kr
626 630 kr
638 750 kr
115 163 kr

1:1-medel
1:1-medel
1:1-medel, prognos
1:1-medel, prognos

Beslutet motsvarar 24,0 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet.

Utbetalningsprognos
År 2016 beräknar vi att betala ut: 700 000 kr.
2
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Finansiering
Budgeten för projektet ser ut som följer:
År
2016

År
2017

År
2018

År
2019

Totalt

Egen personal
(inkl. sociala avgifter)

2240076

1590453

1545652

313610

5689791

Externa tjänster
Lokalkostnader
Investeringar (gäller inte medel
från Region Jönköpings län)
Övriga kostnader (ange
kostnadsspecifikation i bilaga)
Indirekta kostnader (specificera
i bilaga)
Summa kostnader
Intäkter
Offentliga bidrag i annat
än kontanter
Privata bidrag i annat än
kontanter
Summa (A)

1235000
62500

714999
62500

815000
62500

100000

2864999
187500
0

50000

50000

50000

336011

238567

231847

-150000

-150000

-150000

Kostnader

150000
47041

853466
0
-450000
0
0

3773587

2506519

2554999

460651

År
2016

År
2017

År
2018

År
2019

Finansiär
Almi Företagspartner Jkp. AB
Region Jönköpings län
Regionala fonden (ERUF)

943397
943397
1886793

626629
626630
1253260

638749
638750
1277500

115162
115163
230326

Summa (B)

3773587

2506519

2554999

460651

9295756

Totalt

2323937
2323940
4647879
0
0
0
0
0
0
9295756

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

