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Innovation Runway, IRW (2017-2018)
Diarienummer: RJL 2015/305
Beslut
Presidiet föreslår nämnden besluta att
• Avsätta ur det statliga anslaget 1:1, 2 131 387 kr till
Science Park Jönköping för att fortsatt bedriva projektet
Innovation Runway till och med 2018-06-30 enligt
följande:
År 2017
1 752 278 kr
År 2018
379 109 kr
Beslutet förutsätter och grundas på att övrig i ansökan
upptagen medfinansiering infrias.
Sammanfattning
Projektet IRW är ett sedan våren 2015 pågående projekt med bl.a.
finansiering från såväl Regionen som EU:s regionala fond, där
Regionens andel utgörs av 25 %. I sitt grundbeslut RJL 2015/305
fattade nämnden enbart beslut för projektets första hälft.
Föreliggande ansökan avser infriande av finansiering för den
resterande projektperioden t.o.m. 2018-06-30.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-10
• Underlag till projektbeslut
• Ansökan om regionala projektmedel daterad 2016-11-07
Beslutet skickas till
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet
Tid:

Justeras

Malin Olsson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2016-11-30 kl. 08.30-11.30

Tjänsteskrivelse
2016-11-10

RJL2015/305

Regionledningskontoret
Mikael Gustafsson
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Innovation Runway, IRW (2017-2018)
Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beviljar:
•

Avsätta ur det statliga anslaget 1:1, 2 131 387 kr till Science Park
Jönköping för att fortsatt bedriva projektet Innovation Runway till och
med 2018-06-30 enligt följande:
År 2017
År 2018

1 752 278 kr
379 109 kr

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

Sammanfattning
Projektet IRW är ett sedan våren 2015 pågående projekt med bl.a. finansiering
från såväl Regionen som EU:s regionala fond, där Regionens andel utgörs av
25%. I sitt grundbeslut RJL 2015/305 fattade nämnden enbart beslut för projektets
första hälft. Föreliggande ansökan avser infriande av finansiering för den
resterande projektperioden t.o.m. 2018-06-30.

Information i ärendet
I samverkansprojektet som drivs mellan Science Park, Almi och Högskolan
stödjer man länets små- och medelstora företag i att bättre ta tillvara sina affärsoch produktutvecklingsmöjligheter. Arbetet sker bl.a. dels via inventeringar,
analyser och möten med enskilda företag samt via s.k. ”innovations-race”.
Verksamheten fungerar väl och flera insatser har redan lett till goda resultat. Tills
nu har man i personliga möten mött drygt 80 företag, bland dessa har man tecknat
individuella handlingsplaner med ett 50-tal. Arbetet fortgår enligt plan.
Förändrings- och omvandlingstrycket ökar allt mer inom näringslivet, vilket också
för med sig ökad betydelse av innovation. Samtidigt är dagens näringsliv ofta som
följd av ett utvecklat ”lean-tänkande” underförsörjda med egen komptens,
kontaktnät och resurser för innovation och utveckling. Via projektet vill man nu

Tjänsteskrivelse
2015-11-04

RJL2015/305

pröva ett nytt angreppssätt för att utgöra en kvalificerad resurs att tillsammans
med företagen systematiskt analysera och ta fram nya produkter och tjänster.
Samverkan mellan de tre aktörerna samt det väl utvecklade sciencepark-arbetet i
länet borgar för att man har goda förutsättningar att nå ut i hela länet med sitt
arbete.
Ambitionen är att metodiken efter den treåriga projektperioden ska vara inarbetad
i det ordinarie utbudet hos aktörerna och därmed inte kräva särskild offentlig
finansiering.

Beslutsunderlag
•

Projektmedelsansökan till Region Jönköpings län

•

Underlag projektbeslut daterad 2016-11-10

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Beslutet skickas till
Science Park Jönköping AB

Ulrika Geeraedts
Regional Utvecklingsdirektör
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Projektuppgifter
Projektnamn

Projektägare

Innovation Runway (IRW)

Science Park Jkp AB

År och månad för projektstart

År och månad för projektavslut

2015-03

2018-06

Status

Diarienummer

Pågående

RJL 2015/305

Historik
Tidigare beslut

Utbetalda medel

RJL 2015/305

1 696 161 kr, Q2-16

Geografiskt område
Berörda kommuner och län som medverkar i projektet

Aneby

Eksjö

Gnosjö

Gislaved

Habo

Jönköping

Mullsjö

Nässjö

Sävsjö

Tranås

Vaggeryd

Vetlanda

Mullsjö

Jönköpings län

Information, Regional utveckling
Kommentarer till ansökan*

Sedan våren 2015 har samverkansprojektet IRW bedrivits i länet. Nämnden beviljade i
sitt grundbeslut 2015 enbart finansiering för tiden t.om. 2016. Nu ansöks om
resterande medel för kvarvarande projektperiod. Sökta medel överensstämmer med den
budget som utgjorde grund för beslutet 2015.
Projektet drivs i samverkan mellan Science Park, Almi och Högskolan, och
delfinansieras till hälften av EU:s Regionala fond. I projektet möter man små- och
medelstora företag i syfte att bistå dessa i produkt- och affärsutveckling. Arbetet
med varje ingående företag inleds med en inventering tillsammans med företaget för
att identifiera utvecklingsmöjligheter såväl i befintlig verksamhet som i idéer som
man av olika skäl inte förmått att förverkliga eller utveckla till sin fulla
potential. I detta arbete använder man sig såväl av konsulter inom
samverkansparterna som studenter på Högskolan. Men även externa resurser tas in vid
behov. Ett annat verktyg man också använder sig av är s.k. "Innovationsrace" där
företag och resursteam under t.ex. 54 timmar intensivt jobbar med att utveckla
affärsmöjligheter i deltagande företag. Också metoder som "öppen innovation"
tillämpas för att inte minst vidga perspektivet i utvecklingsprocessen.
Bedrivet arbete i projektet har såhär långt löpt på väl, vilket också styrks av att
t.ex. Tillväxtverket i flera sammanhang lyft fram projektet som en förebild bland
ERUF-projekten. I personliga möten har man t.o.m. oktober mött drygt 80 företag och
bland dessa har man tecknat individuella handlingsplaner med ett 50-tal företag.
Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS

Projektet ligger mycket väl i linje med strategin en internationellt ledande
industriregion. Med ökad och mer strukturerad innovationsförmåga kan projektet
också förväntas bidra reellt till måluppfyllelse av strategin ett breddat
näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag.
Ansökan är kopplad till:

Arbetsmarknad/näringsliv

Utbildning/forskning

Attraktivitet

Folkhälsa och sjukvård

Kommunal utveckling

Infrastruktur

Avstämning har skett med

Utbildning och kultur

Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till jämnställdhetsperspektivet

Projektet har från början vävt in betydelsen av jämställdhet för att främja
innovation och innovativt beteende. Bl.a. har man inspirerats av de resultat som
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kommit fram inom Forum Förnyelse på Högskolan i Jönköping. Man jobbar medvetet med
att forma team runt företagsprojekten som beaktar mångfaldsfrågan. En utmaning man
har är dock att näringslivet man normalt möter ofta är mansdomierat. Detta är man
dock medveten om och verkar aktivt för att utjämna detta i genomförandeprocessen.
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till horisontella kriterier för miljö, integration och mångfald samt folkhälsa

Precis som när det gäller jämställdhet har man tagit intryck av de resultat som
framkommit inom Forum Förnyelse där betydelsen av mångfald när det handlar om
innovation lyfts fram. I projektet arbetar man medvetet för att säkerställa att
mångfaldsaspekten så långt det är möjligt beaktas i genomförandet. När det gäller
miljö utnyttjar man t.ex. modern teknik som kan minska behovet av fysiska möten.
Dessutom är många av de innovationer man möter sådana som utnyttjar ny teknik som i
sin tur minskar miljöbelastningen.
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till barnkonventionens intentioner (gäller endast folkhälsa)

Förlag till särskilda villkor för beslut

* Projektägarens ansökan biläggs underlaget

Medelbeslut
År

Summa

Typ av medel

2017

1752278

1:1

2018

379109

1:1

Totalt

2 131 387,00 kr

Beslutet motsvarar 25 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet.
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Utbetalningsprognos
År 2017 beräknar vi att betala ut 1 200 000 kronor.
Nationell strategisk prioritering

Nationell ämneskategori

1a

01A

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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