PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet
Tid:

2016-10-28 kl.10.00-14.00

Plats:

Mariannelund, Emilkraften, Emilsalen

§5

Från ett digitalt våningsplan till en stillhet i
Arktis, Grenna Polarcenter
Diarienummer: RJL 2016/2405
Beslut
Presidiet föreslår nämnden besluta att
•

projektet ”Från ett digitalt våningsplan till en stillhet i
Arktis” beviljas regionalt verksamhetsstöd ur det statliga
anslaget 1:1 enligt följande:
År 2016
År 2017
År 2018

500 000 kr
1 000 000 kr
500 000 kr

Sammanfattning
Grenna Museum med polarcenter söker projektmedel för att
utveckla sina utställningar. Insamlingsområdet med
expeditionshistoria och koppling till dagens forskning i
polarvärlden är unikt i landet. Genom projektet vill man utvidga
sina utställningar och komplettera dem med digitala interaktiva
stationer.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-07
• Ansökan om regionala projektmedel Jönköpings län
daterad 2016-08-26
• Underlag till projektbeslut
Beslutet skickas till
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
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Från ett digitalt våningsplan till en
stillhet i Arktis, Grenna Polarcenter
Förslag till beslut
Nämnden beslutar att projektet ”Från ett digitalt våningsplan till en stillhet i
Arktis” beviljas regionalt verksamhetsstöd ur det statliga anslaget 1:1 enligt
följande:
•
•
•

År 2016
År 2017
År 2018

500 000 kr
1 000 000 kr
500 000 kr

Sammanfattning
Grenna Museum med polarcenter söker projektmedel för att utveckla sina
utställningar. Insamlingsområdet med expeditionshistoria och koppling till dagens
forskning i polarvärlden är unikt i landet. Genom projektet vill man utvidga sina
utställningar och komplettera dem med digitala interaktiva stationer.

Information i ärendet
Med hjälp av projektet vill man öka sitt besöksantal när det gäller sina nationella
(familjer, skolresor) och internationella besökare. Kopplingen till dagens
forskning är viktig i projektet och man lägger särskilt vikt vid dagens
klimatforskning. Med projektet vill man sätta Polarcenter på kartan som ett
nationellt museum. De nya utställningarna beräknas vara klara för invigning i
april 2018.

Beslutsunderlag
•

Projektmedelsansökan till Region Jönköpings län

•

Checklista

Tjänsteskrivelse
2016-10-07

RJL2016/2405

Beslutet skickas till
Grenna Museum

REGIONLEDNINGSKONTORET
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Regiondirektör
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UNDERLAG TILL PROJEKTBESLUT

Projektuppgifter
Projektnamn

Projektägare

Från ett digitalt våningsplan till…

Grenna Museum

År och månad för projektstart

År och månad för projektavslut

1609

1804

Status

Diarienummer

Nytt

RJL 2016/2405

Historik
Tidigare beslut

Utbetalda medel

-

-

Geografiskt område
Berörda kommuner och län som medverkar i projektet

Aneby

Eksjö

Gnosjö

Gislaved

Habo

Jönköping

Mullsjö

Nässjö

Sävsjö

Tranås

Vaggeryd

Vetlanda

Mullsjö

län

Information, Regional utveckling
Kommentarer till ansökan*

Utställningen är unik för landet och rör polarhistoria och polarforskning idag.
Museet är med i flera internationella nätverk inom polarområdet.
Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS

Utvecklar Gränna som besöksmål med en koppling till globala frågor och forskning
kring klimatfrågan.
Ansökan är kopplad till:

Arbetsmarknad/näringsliv

Utbildning/forskning

Attraktivitet

Infrastruktur

Folkhälsa och sjukvård

Kommunal utveckling

Avstämning har skett med

Utbildning och kultur

Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till jämnställdhetsperspektivet

I utställningen har man med en kvinnlig forskare som motvikt till André
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till horisontella kriterier för miljö, integration och mångfald samt folkhälsa

Utställningarna berör klimatforskning
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till barnkonventionens intentioner (gäller endast folkhälsa)

Förlag till särskilda villkor för beslut

Bidrag ges under förutsättning att Jönköpings kommun bidrar med 1 miljon
* Projektägarens ansökan biläggs underlaget

Medelbeslut
År

Summa

Typ av medel

2016

500000

1:1 medel

2017

1000000

1:1 medel

2018

500000

1:1 medel

Totalt

2 000 000,00 kr

Beslutet motsvarar 28,8% procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet.
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UNDERLAG TILL PROJEKTBESLUT

Utbetalningsprognos
År 2016 beräknar vi att betala ut 500 000 kronor.
Nationell strategisk prioritering

Nationell ämneskategori

5

06E

Information
Region Jönköpings läns riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala projektmedel ligger till grund för beslutet.
Läs mer på plus.rjl.se
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