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Gröna Näringars kluster – Etapp 2
Förslag till beslut
Strukturfondsförstudien ”Gröna Näringars kluster – Etapp 2” med projekttiden
2016-02-01—2016-10-31, beviljas regionala projektmedel ur det statliga anslaget
1:1 enligt följande:
År: 2016

400 000 kr

Beslutet förutsätter och grundas på att övrig i ansökan upptagen medfinansiering
infrias.

Sammanfattning
Lantbrukarnas Ekonomi (LRF), har tagit initiativ till att samla de gröna näringarna
i en klusterbildning med fokus mot livsmedelsområdet. En inledande studie är
genomförd och slutredovisad med positivt resultat. Som en fortsättning avser man
att genomföra en fördjupad förstudie för att än mer utkristallisera ett antal
kärnfrågor som är avgörande för en lyckad fortsättning. Härutöver vill man
påbörja vissa aktiviteter.
Avsikten är att efter att denna förstudie genomförts söka ett fullskaleprojekt i
Regionalfonden.
Region Jönköpings andel av finansieringen utgörs av 36,4 %.

Information i ärendet
De gröna näringarna är stora och betydande för Jönköpings län. Som exempel kan
nämnas det ”mjölkbälte” som går genom länet tillsammans med betydande
vidareförädling av mjölkprodukter. Stor produktion finns även inom andra
områden såsom frukt- och köttproduktion samt vidareförädling av livsmedel.
Härutöver kan nämnas att flera statliga verk med koppling till sektorn är
lokaliserade hit. Dessutom är mässarrangören Elmia stor inom denna sektor.
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Sammantaget gör detta att förutsättningarna för en stark klusterbildning i vår
region bedöms vara särskilt goda.
Samtidigt kan vi se att delar av näringen står under hård prispress och
konkurrenstryck, där Regionen satt in särskilda resurser via Företagsjouren. En
klusterbildning förväntas stimulera och skapa förutsättningar för nya
affärsmöjligheter och företag som i sin tur kan bidra till ökad lönsamhet och
tillväxt i hela sektorn.
Även om LRF är ensam projektägare står ett antal aktörer inom sektorn bakom
satsningen och har varit aktiva parter i den genomförda förstudien. Som resultat
av den genomförda förstudien finns dessutom ett antal skiftliga avsiktförklaringar.
Eftersom de gröna näringarna är särskilt starka i glesbygd, har satsningen också
betydelse för att bidra till en levande landsbygd.

Beslutsunderlag
•

Projektmedelsansökan till Region Jönköpings län

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

Gröna Näringars kluster - Etapp 2
Lantbrukarnas Ekonomi AB
2016-02
2016-10
Nytt

Tidigare beslut: R26113 230 000 kr
Utbetalda medel: 230 000 kr

–

–

Projektägarens ansökan finns som bilaga.
Regional utvecklings kommentarer till ansökan:
En mindre förstudie har under åren 2014-2015 genomförts samfinansierad av ett
flertal regionala parter i syfte att utröna förutsättningarna för att inleda ett
klusterarbete inom de gröna näringarna i Jönköpings län. Trots relativt begränsade
medel har man på kort tid kommit fram till de slutsatser som nu ligger till grund för
denna fortsättningsförstudie som man avser att bedriva som ett förstudieprojekt inom
Regionala fonden. Förutsättningarna för att etablera en klusterbildning inom denna
näring får anses som goda eftersom näringen är starkt representerad i länet, samtidigt
som flera organisationer och myndigheter med koppling till näringen har sin
verksamhet förlagd hit. Klusterbildningen avses att ha sitt fokus mot
livsmedelsområdet, och frågor kring lokalt producerad mat är en fråga som lyfts fram
alltmer.
Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS, motivera hur:
Klustersatsningen avses alltså ha sitt fokus mot livsmedelsområdet, vilket är ett
växande område där nya affärsmöjligheter hela tiden visar sig och förväntas ske så
även fortsättningsvis. I RUS:en lyfts behovet av nya näringars framväxt för att
komplettera befintlig näringslivsstrukur. Denna klustersatsning är ett exmpel på att
främja denna utveckling.

Region Jönköpings län
Postadress: Box 1024, SE-551 11 Jönköping
Besöksadress: Husargatan 4, Jönköping
www.rjl.se
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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):
Det finns en god kunskap om jämställdhetsfrågor i såväl styr- som arbetsgrupp och
även under förstudien som föregick denna etapp har frågan varit högt på agendan. I
verksamheten har man en hög ambition om jämn könsfördelning och målsättninigen
är också satt så.
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):
Förstudiens inriktning mot den gröna sektorn och de ekosystemtjänster som sektorn
tillhandahåller stämmer väl in i här. Alltifrån ekologiskt framställd mat som
energifrågor kommer in i detta sammanhang. Måletsättningen är bl.a. att förstudien
ska komma fram till frågeområden och organisationsform, som sen kommer att ligga
som grund för ett kommande genomförande projekt, också det med stöd från
Regionala fonden.
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Beskriv om/ hur projektet följer intentionerna i barnkonventionen (gäller
endast folkhälsoenheten):
Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp:
Regionalfonden finansierar upp till 50% av projektkostnaden maximerat till 400 000
kr i förstudier. Eftersom projektets totala omslutning ligger på 1,1 milj. kronor
finaniserar projektägare 300 000 kr och från Regionen söks 400 000 kr. Denna
fördelning får anses som rimlig.
Förslag till särskilda villkor för beslut:
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 strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna och därmed också beroende av bifallsbeslut
den 7-8 december 2015.

Medelsbeslut
År 2015

400 000 kr

1:1-medel

Beslutet motsvarar 36,4 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet.

Utbetalningsprognos
År 2016 beräknar vi att betala ut: 400 000 kr.
2
2g

Nationell strategisk prioritering
Nationell ämneskategorisering
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Finansiering
Budgeten för projektet ser ut som följer:
År
2016

År
20

År
20

År
20

Totalt

Kostnader
Egen personal
(inkl. sociala avgifter)

623000

623000

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)

200000

200000
0
0

183000

183000

94000

94000
0
0
0
0

1100000

År
2016
Finansiär
Lantbrukarnas Ekonomi (LRF)
Region Jönköpings län
Regionalfonden (ERUF)

Summa (B)

0

0

År
20

0

År
20

År
20

Totalt

300000
400000
400000

1100000

0

0

1100000

0

300000
400000
400000
0
0
0
0
0
0
1100000

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