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Underlag till projektbeslut 
Projektnamn: Science Park-systemet - effektiva processer for 

innovativ tillväxt 
P rojektägare: 

År och m ånad för projekts tart: 

År och månad lör projektavslut: 

Status: 

l Tidigare beslut: 

Utbetalda medel: 

Science Park Jönköping AB 

2015-01 

2016-12 

Nytt 

Projektägarens ansökan finns som bilaga. 

Regionförbundets kommentarer till ansökan 

I enlighet med Regionstyrelsens beslut fattat 24 april i ärende R4814 fullföljs detta med 
fOreliggande projektmedelsansökningar från pro j ektägaren. 
I bilagd projektmedelsansökan som avser ftnansiering av verksamhetsledning och aktiviteter 
i Science park-systemet beskrivs verksamhetens inriktning och målsättning fram t.o.m. 2016. 
Ansökans innehåll och omslutning ligger väl i linje med de intentioner som framgick av 
beslutsunderlaget till beslutet i ärende R4814. 

Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala u tvecklingsstrategin, R US 
satsningen ligger mycket väl i linje med delstrategi 2 i RUS: "Ett breddat näringsliv med 
betoning på kunskapsintensiva företag". Men även vad gäller delstrategi l understödjer 
satsningen i Science park-systemet delstrategins syfte och mål. 

Ansökans effekt på framgångsfaktorerna i RUS 

Kunskap och kompetens: ~ Positiv 

Kommunikationer: D Positiv 

Innovation: ~ Positiv 

Klimat och energi: D Positiv 

Attraktivitet: ~ Positiv 

Globalisering: ~ Positiv 

Regional kraftsamling och ledarskap: ~ Positiv 
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Postadress: Box 255, SE-551 14 Jönköping l Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 
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O Neutral D Negativ 

~Neutral O Negativ 

O Neutral D Negativ 

0 Neutral D Negativ 

O Neutral O Negativ 

O Neutral O Negativ 

O Neutral O Negativ 

Datum 

Beteckning 

R5514 
Antal sidor 
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Ekonomisk bedömning till forslag till stödbelopp 
Den ekonomiska omslutniogen i ansökan är framtagen med utgångspunkt från nuvarande 
verksamhetsbud get. Som framgår av beslutsunderlag i ärende R4814 har kostnaderna kunnat 
reduceras med nära 500 000 kr genom samordningsvinster som uppkommer i samband med 
den ökade samverkan med Science park Jönköping. 

Avsatt belopp ska ses som medfinansieringsmedel till såväl kommaode ansökningar till EU:s 
strukturfonder eller andra nationella medel eller dylikt. 

Förslag till särskilda villkor for beslut 
Ansökan om utbetalning ska göras två gånger per år och senast den 15 december 
innevarande år, annars projektbidraget förfalla. I samband med första ansökan om 
utbetalning skall projektägaren inskicka ett friställningsintyg for fast anställd personal (om 
kostnad for den anställde upptas i ansökan om utbetalning). Om så inte sker kommer 
Regionforbundet att stryka kostnaden. Mall for friställningsintyg ftnns på hemsidan. 

Medels beslut: 

Två-årigt medelsbeslut 
År201S 
År 2016 

Utbetalningsprognos: 

2 500 000 kr 
2 600 000 kr 

År 2015 beräknar vi att betala ut: 2 200 000 kr. 
År 2016 beräknar vi att betala ut: 2 900 000 kr. 

RF-medel 
RF-medel 

Datum 

Beteckning 

R5514 
Antal sidor 
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Budgeten för projektet ser ut som följer: 
År År 

Kostnader 2015 2016 

Egen personal J 850 000 l 920 000 

(inkl. sociala avgifter) 

Antal timmar: 

Lönekostnad per timme: 

Externa tjänster 100 000 115 000 

Lokalkostnader 55 000 60000 

Investeringar (gäller inte medel o o 
från Regionförbundet) 

Ovriga kostnader (ange 526 000 541 000 

kostnadsspecifikation i bilaga) 

Indirekta kostnader o o 
Summa kostnader 2 536 000 2 636 000 

Intäkter o o 
Offentliga bidrag i annat o o 
än kontanter 

Summa 2 536 000 2 636 000 

År År 

Finansiär 201S 2016 

Regionförbundet Jönköpings län 2 500 000 2 500 000 

Medlemsintäkter *) 36 000 36 000 

Summa 2 S36 000 2 636 000 

År 

20 Totalt 

o 3 775 000 

o 215 000 

o 115 000 

o o 

o l 067 000 

o o 
5 172 000 

o o 
o o 

o s 172 000 

År 

20 Totalt 

o 5 100 000 

o 72 000 

o s 172 000 

*) Medlemsintäkterna tas in till den ideella föreningen Science park-systemet Jönköpings län och används 

där för att gagna arbetet på bästa sätt. Samma sak vad gäller de kostnader som dessa medlemsintäkter är 

tänkta att bekosta, så redovisas dessa i föreningens räkenskaper och inte i föreliggande projektekonorril. 

Förutsättningar för beslutet 

Regionförbundets riktlinjer samt handledning for ansökan om regionala projektmedel 
gäller, se www.regionjonkoping.se/projektstod . 

Datum 

Beteckning 

R5514 
Antal sidor 
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Ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

u rppgi fter om projektet 
Projektnamn 

A N r< O i\tl 
- ' • • i"' : • •J • 

Dn ... ff.~/ fl ........... . 

sansökan• 

Science Park-systemet- effektiva processer för innovation och tillväxt 
Projektperiod Sökt belopp från Regionförbundet Totalkostnad 

(totalbelopp) 
2015-01-01-2016-12-31 5100000 5172000 

u d rppgrfter om sokan e 
Projektägare E-post 
Science Park Jönköping AB info@sciencepark.se 
Postadress Telefon 
Gjuterigatan 9 036-305150 
Postnummer och ort Mobiltelefon 
55318 Jönköping 
Organisationsnummer l CFAR-nummer"· Plusgiro l Bankgiro 
556595-6272 40628257 52917002 
Är sökande momsredov1smngsskyldig för projektet? Galler ansökan medfinansiering for E U-stöd? 

l r8l Ja O Nej O Ja r8l Nej 
·~ Arbetsslå lienummer ent1gt Stat1st1ska centralbyrån (Tfn: 019-17 60 00) 

p . ktl d ro1e e are 
Namn -elefon 
Fredrik Göransson 036-305156 
E-post Mobiltelefon 
fredrik.goransson@sciencepark.se 0706-l 05526 

Ek 'h t . onomr an errng 
Namn Telefon 
Lovisa Skybom 
E-post Mobiltelefon 
lovisa.skybom@scicnccpark.se 

Proj ektbeskrivning med kostnads- och finansieringsbudget ska bifogas (se bilaga) 
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Ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

u 'ft ppgl . kt t er om proJe e 
Projektnamn 
Science Park-systemet- effektiva processer för innovation och tillväxt 
Projektperiod Sökt belopp från Regionförbundet Totalkostnad 

(totalbelopp) 
2015-01-01 - 2016-12-31 5100000 5172000 

Uppgifter om sökande 
Projektägare E-post 
Science Park Jönköping AB info~sciencepark.se 
Postadress Telefon 
Gjuterigatan 9 036-305 150 
Postnummer och ort Mobiltelefon 
55318 Jönköping 
Organisationsnummer l CFAR-nummer** Plusgiro J Bankgiro 
556595-6272 40628257 52917002 
Ar sökande momsredovisningsskyldig för projektet? Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd? 
t8J Ja D Nej D Ja t8J Nej .. .. Arbetsstallenummer enligt Stat1s!ISka centralbyran (Tfn. 019-17 60 00) 

Projektledare 
Namn Telefon 
Fredrik Göransson 036-305156 
E-post Mobiltelefon 
fredrik.goransson~sciencepark.se 0706-105526 

Ekonomihantering 
Namn Telefon 
Lovisa Skyborn 
E-post Mobiltelefon 
lovisa.skyborn~sciencepark.se 

Datum 

201 4-05-05 

Blankettversion 

2014-01-31 

Antal s idor 

1 (1 O) 

Projektbeskrivning med kostnads- och finansieringsbudget ska bifogas (se bilaga) 

Underskrift av behörig att företräda sökanden 
Underskrift 

Namnförtydligande 
Dan Friberg 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ L ÄN 

l 
Ort och datum 
Jönköping 2014-03-31 

Postadress: Box 255, SE-551 14 Jönköping l Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 

Tel: 036 10 75 57 1 Fax: 03610 20 161 E-post: regionforbundet@regionjonkoping.se 
www.regionjonkoping.se 
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Bilaga till ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Sammanfattning av projektet (Max 2 000 tecken) 

Bakgrund: 

BlankettvetSic n 

2014-01-31 

Antal sidor 
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Redan 1999 togs de forsta stegen till det som idag är Science Park-systemet i lönköpings län. 
Verksamheten har sitt ursprung i Science Park och Högskolan i Jönköping men med målet att 
fora ut affärsutvecklingsprocesser fcir innovations- och tillväxtarbete ut alla länets kommuner. 
Science Park-systemet, även kallat SP-systemet, erbjuder därfor entreprenörer med innovativa 
affårsideer att utveckla och etablera sitt tillväxtföretag på hemmaplan. Detta ska ses såsom ett 
alternativ till att flytta och söka utvecklingsmöjligheterna i storstädernas inkubatormiljöer 
eller att inte kommersialisera sin innovation alls. Kontaker med den akademiska miljöns 
forskningsinitiativ och elevprojekt som pågår är i många fall en tillgång fcir såväl nya 
till växtföretag som etablerade bolag. Mötesplatser och nätverk är viktiga fcir nya innovatörers 
och entreprenörers utveckling och Science Park -systemets noder finns därfor knutna till ett 
lokalt högskole/lärcentra eller en lokal näringslivsarena. På det sättet möts nya entreprenörer 
och erfarna företagare löpande. 

Science Park-systemet har skapat sin egen unika modell av innovationssystem i syfte att fOra 
ut kunskap och expertis lokalt till samtliga kommuner i länet. Genom tydlig samverkan lokalt 
och regionalt, med systematiskt arbete fcir att skapa ett strukturkapital fcir arbetsmetoder och 
verktyg, har man lyckats korsbefrukta de bästa av flera världar till gagn fcir entreprenörerna 
med tillväxtambitioner: 
• Lokalt och regionalt - samtidigt. 

Affårscoacher lokalt på plats- men är en del av regionalt kollegium. 
Resurser på plats och kvalificerat affårsstöd - direkt tillgängligt. 

• Systematiskt gemensamt arbetssätt- internationell vedertagen 
inkuberingsprocess och Science Park-koncept. 

På detta sätt har en verksamhet byggs upp som idag har 58 företag som fysiskt sitter på 
hemmaplan- med avtal om affårsstöd fOr optimal tillväxtresa. De utgör företag med 
tillväxtpotential som kan växa och få kvalificerat affärsstöd under gemensamt paraply som en 
länsgemensam inkubator men ha kvar sitt lokala nätverk. 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN 

Po$t8dress: Box 256, SE-551 14 Jönköping l Besök.$adr6S$: Vtstta SlOrQatan 18 A 
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Science Park-systemet drivs som en ideell fårening med samtliga kommuner, landsting, 
högskola, Handelskammaren, Svenskt Näringsliv och Företagarna som medlemmar. Detta 
sker i s k tillväxtarenor. Följande lokala tillväxtarenor är etablerade utöver Science Park i 
Jönköpings kommun: 

Novumhuset, Aneby kommun 
Tillväxtarena i Eksjö & Företagsparken Mariannelund, Eksjö kommun 
Arenum Tillväxtarena, Gistaveds kommun 
Gnosjöandans Tillväxtarena, Gnosjö kommun 
Tillväxtarena Habo, Habo kommun 
Tillväxtarena Mullsjö, Mullsjö kommun 
Nässjö Business Park, Nässjö kommun 
Science Plant, Sävsjö kommun 
Växtverket, Tranås kommun 
Kreativ Arena, V aggeryds kommun 
Vetlanda Tillväxtcenter, Vetlanda kommun 
Företagstabriken, Värnarne kommun 

Antal sidor 

3(10) 

Science Park-systemet i Jönköpings län har bl a fått nationell uppmärksamhet som en unik 
företeelse i en av Ingenjörsvetenskapsakademiens studier. Att ha tillväxtarenor med 
tillväxtföretag etablerade i samtliga kommuner och ett aktivt arbete för att möta entreprenören 
på hemmaplan i en region saknar sin motsvarighet både nationellt och internationellt. 

Syfte (Beskriv avsikten med projektet) 

Projektets syfte är att bemanna verksamhetsledning för Science Park-systemet och att driva 
gemensamma aktiviteter samt marknadsföring och kommunikation. I samband med 
personalomsättning under hösten 2013 har verksamhetsledare, affårsccoach och 
medialmarknadsansvarig bemannats av Science Park Jönköping AB. Redan tidigare hade ett 
arbete startats för att samla Science Park-systemet och Science Park Jönköping AB i ett 
gemensamt kollegium med gemensamt strukturkapitaL Detta arbete har på ett positivt sätt 
fortlöpt och Science Park-systemets styrelse ställde sig under våren positiva till att permanent 
låta Science Park Jönköping AB bemanna de centrala funktionerna. 

Science Park-systemet erbjuder kvalificerat affårsstöd för att utveckla innovationer mot 
kommersialisering och företag. Tidigare har Science Park-systemet huvudsakligen vänt sig till 
nyföretagare. Det finns dock stor potential i befintligt näringsliv att ta nya tillväxtsteg eller 
avknoppa ideer i nya företag vilket också ett tydligt område for SP-systemet att verka inom. 
Kunskapen om de innovations- och tillväxtstöd som finns natioellt och regionalt är relativt 
lågt i industrin och ett hinder för den regionala utvecklingen. Genom tillväxtprogramavtal 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN 
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med befintliga företag kan SP-systemet bidra till arbetet kring utvecklingspotentialen i ideer 
och nya strategier och identifiera de resurser som är tillgängliga i form av fmansiering, 
innovationsstöd, bemanning och marknadsutveckling. Ä ven sociala företag med attarside som 
bar tillväxtpotential är välkomna till Science Park-systemet. Den bärande tanken i 
arbetsmodellen är att tillgängliggöra resurser lokalt på hemmaplan där entreprenören finns. 

För nya entreprenörer med tillväxtambitioner är det oerhört viktigt att tänka globalt ifrån 
början. Det är därför av stor vikt för Science Park-systemet att odla internationella kontakter 
och att skapa förutsättningar för fler företag att tidigt förstå förutsättningarna på de marknader 
man har som ambition att verka på. Nya kunskapsbaserade företag och internetbaserade 
aff'arsmodeller addresserar direkt globala marknader och målgrupper vilket också ställer höga 
krav på frågor som internationell juridik, immaterialrätt och handelsfrågor. 

Som en effekt av detta utvecklas nu gemensamma erbjudande och insatser för innovations
och affärsstrategi er, finansiering och riskkapital samt nya marknader genom snabbare 
internationalisering i länet. Målet är att bidra till ett allt mer kunskapsintensiv1 och växande 
näringsliv i lönköpings län. Science Park-systemet har redan utökat sin samverkan med 
branschorganisationer, projektägare och övriga innovationsak1örer och bidrar genom sitt 
närhet och coachande förhållningssätt till entreprenörer och företag att m större effekt av 
länets tillväl(tarbete. 

För att leda och utveckla Science Park-systemets framåt söker Science Park Jönköping AB 
därför finansiering för verksamhetsledning av SP-systemet. Dessa medel kommer att utgöra 
medfinansiering i EU-projekt samt nationella projekt och utlysningar kommer att sökas under 
perioden. 

Mål (Vad ska projektet uppnå för resultat?) 

REGIONFORBUNDET J0NK0PINGS LAN - ss: Box255,SE..s611. ~ I_ V...,. $-Il A 
T et 038 10 75 571 Fax 038 10 20 111 E_. ,...,..,.~'"'letQo_ .. .._ ... 
WW«~.se 
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Tillväxrarenorna i Jönköpings län är tillsammans på god väg att etablera en årlig hållbar 
resultatnivå. Samtidigt som det är önskvärt att upprätthålla en hög nivå nya fåretagsstarter har 
Science Park-systemet en tydlig inriktning på fomyelse for att skapa tillväxt i såväl nya som 
befintliga företag. 

Årliga mål under projekttiden: 
- l 000 unika ideer (innovationer eller affårsideer) 
-Medverkar till 300 fåretagsstarter 
- Sammantaget bidrar till 200 - 400 nya arbetstillfållen per år 

(nya heltidsföretagare + tillkommande anställningar i befintliga företag) 
-Coachar 50 företag med tillväxtavtal i länets arenor 
-Ha 20 bolag (varav 13 i Science Park Jönköping) i det s k nationella inkubatorsprogrammet 
i länet. 

Långsiktiga mål: 
Science Park-systemets långsiktiga mål är att vara en betydelsefull aktör i regionens 
utveckling av nya och befintliga företag. Science Park-systemet inspirerar och skapar effektiv 
tillgång for innovatörer och entreprenörer till affärsutvecklande tjänster och tillväxtkapital i 
hela länet. 

Det är Science Park-systemets ambitioer på sikt att tillsammans med övriga 
innovationsaktörer bidra till följande effekter: 

• Det nationellt bästa innovations- och nyforetagarklimatet. 

• Internationell uppmärksamhet for vår verksamhet och goda resultat som bidrar till regionens 
attrakt i vi t et. 

• En ökad andel såväl nya som befmtliga företag med konkreta innovations- och 
tillväxtstrategier i regionen. 

• En ökad andel kunskapsbaserade företag. 

• Bidra till att antalet innovationer/patent som används i regionens företag har en ökningstakt 
som är procentuellt högre än i andra svenska regioner. 

• Regional utbildning/forskning används till konkret och praktisk nytta i företagen. 

Målgrupp (Vem/vilka vänder sig projektet till?) 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS L.ÄN 
Postadress: Box 255, SE-551 14 Jönköping l Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 
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Erbjuder såväl nya entreprenörer som befintligt näringsliv affärsutvecklingsstöd med fokus på 
iMovation, tillväxt och internationalisering. 

Genomförande (Hur ska projektet genomföras, vilka aktivileler är planerade?) 

Det operativa ledningsarbetet inom Science Park-systemet omfattar dels löpande utveckling 
av verksamhetens tjänsteerbjudande i fOrhållande till målgrupper samt ledning av 
aff'arscoachcr i länet. Den strategiska nivån av ledningsarbetet omfattar koncept· och 
verksamhetsutveckling såväl på länsövergripande nivå som att aktivt medverka om så önskas i 
enskilda kommuners näringslivsarbete. Verksamhetsledaren är aktiv i ett antal projekt och 
forum på såväl nationell som regional nivå for erfarenhetsutbyte, medverka i 
utvecklingsfrågor och hitta samverkan med Science Park-systemets organisation. I rollen 
ligger även att arbeta med den långsiktliga finansieringen av verksamheten samt söka fOr 
verksamheten relevanta projekt. DeiUla roll bemannas f n av en verksamhetsledare på 75% 

Funktionen fOr kommunikation, media och genomforande av events bemannas till 30% av 
marknadsfOrings-och kommunikationsansvarig inom Science Park Jönköping AB. Genom 
samordning av aktiviteter och informationsmaterial har redan betydande kostnadsbesparingar 
gjorts. Dels tas gemensamma aktiviteter fram fOr att arbeta med över hela länet samtidigt som 
dialog sker med lokal kommun eller näringslivsbolag fOr att anpassa arbetet till den enskilda 
kommunens fOrutsättningar. 

Science Park-systemet bemannas även av en central affårsutvecklare till 50% samt ytterligare 
50% bestående av specialistinsatser inom exempelvis export, finansiering och 
iiUlovationsrådgivning. Dessa resurser är tillgängliga for de lokala affårscoacherna i länet for 
att på bästa sätt möta olika idebärares och entreprenörers behov av coaching och 
specialistkompetens. 

Science Park-systemet i J ön köpings län kommer under projektperioden inrikta sitt arbete på 
ett fortsatt breddinriktat arbete for att stimulera entreprenörskap i stort, gärna i samverkan 
med andra aktörer och projekt. För att bidra till regionens tillväxtmål kotruner arbetet med 
iiUlovationer och befintliga fOretag med tillväxtambitioner ta ett ökat fokus i coacharbetet och 
i de aktiviteter som planeras. 

Science Park-systemet kommer att arbeta fOr ökad tillgång till kapital till nya ideer och 
fOretag i hela länet. 

REGIONFORBUNDET JONKOPINGS W 
-us:801<255.SE-65114~ l8oclk--Vise>o S>otga1an 18A 
Tot036107SS71 Fax: 0361020161 ~~10~ M 
www.~kopnoM 
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Utvecklingen av den egna verksamheten har foljande fokus: 
· Fortsatt arbete inom kompetensutveckling och kollegial samverkan mellan samtliga coacher 
inom Science park-systemet. 

• Vidarutveckla gemensamt strukturkapital och erbjudande av affårsutvecklingsinsatser. Det 
blir allt viktigare att utveckla internationella relationer och kompetens kring export. 

• Profilering och marknadsforing av tillväxtarenorna i länet. 

• Arbeta för långsiktig bemanning och finansiering av systemet och länets affårscoacher. 

Vårt erbjudande: 
· Med erfarenheter ifrån Affårsskap och Expertrummet erbjuda inspirativa och 
kunskapshöjande aktiviteter for att stimulera innovation och ökat entreprenörskap. 

• Medverka i kapitalanskaffningsfrågor samt arbeta for att lokala grupper eller nätverk av 
möjliga lokala investerare startas. Om möjligt kommer projektmedel att sökas for att växla 
upp denna satsning. 

• Verka for en närmare och tydligare koppling till högskolan for affårscoacher, tillväxtarenor 
och entreprenörer. Hitta former för matchning av studenter ut till foretag i länet. 

· Förtydliga vårt erbjudande och program for kvalificerat affårsstöd mot såväl nya som 
befintliga foretag genom tillväxtprogramavtaL 

Samverkan inom innovationssystemet 
• Vara en engagerad aktör i varje kornmuns utvecklingsarbete med fokus på innovation och 
tillväxt. Sätta aktivitets- och utvecklingsmål for såväl enskild kommun som länet 
i stort. 

• Fördjupa samverkan med länets övriga innovationsaktörer med effekt och nytta for 
entreprenörer och foretag i fokus. 

•Ambitionen är att Science Park-systemets infrastruktur av tillväxtarenor och affårscoacher i 
ökande grad samverkar med andra regionala näringslivsinsatser exempelvis 
intemationaliseringsprojekt, produktutveckling, design, utveckling av strategier för kvinnors 
foretagande, UF-foretagande och sociala innovationer. 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
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Datum AV& 2014-05-05 • 9~~ 
REGIONFÖRBUNDET 

JÖNKÖPINGSLÅN 

Utveckling och spridning av gemensamt koncept för 2015-01-01 
aflarscoachin riktat till tillväxtföreta 

2015-01-01 

BlankettversJon 

2014.01-31 

Antal sidor 
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2016-12-31 
2016-12-31 

2016-12-31 

2016- 12-31 

Regionala utveck lingsstrategin för Region Jönköping (RUS) (Beskriv projektets koppling till den 
ionala utveckli sstrnt in som du kan ladda ner å www. ion·onko · .se 

Science Park-systemets grundläggande strategier bygger på ett engagerat arbete för ett breddat 
näringsliv och en tydlig inriktning mot kunskapsintensiva företag vilket är utpekade 
strate ·ska mål i RUS. 

Horisontella kriteri er (Beskriv på vilket sått projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhälsa samt 
'ämställdhet 
Jämnställdhet: 
I de tjänsteerbjudanden som skapas och de projekt som Science Park-systemet medverkar i 
finns alltid tydlig ambition att anpassa utformning och innehåll för att nå en så bred målgrupp 
som möjligt ur ett jämnställdhetsperspektiv. Då ambitionen är att de företag vi arbetar med 
skall nå internationella marknader är olika nationella och kulturella bakgrunder en tillgång. 

Integration: 
I samverkan med högskolan och arbetsförmedlingen skapas ökade möjligheter för nysvenskar 
att utveckla id~ och starta företag. J det arbete vi bedriver för ökad internationalisering är 
blandade internationella och kulturella bakgrunder en tillgång. 

Miljö: 
Science Park-systemet har sedan start aktivt nyttjat elektroniska hjälpmedel och wcb
konferenssystem för att minska behovet av resor i länet. 

Projektet är fokuserat på förnyelse och tillväxt genom en ökande andel kunskapsintensiva 
företag och innovativa produkter och affårsmodcller. 

Genom såväl media, events, projektdeltagande och mässor som genom det stora nätverk av 
företagare, finansiärer, branschföreträdare och politiker arbetar Science park-systemet för att 
s rida resultat metoder och erfarenheter såväl nationellt som internationellt. 

RfGJONFORBUNDET JOHKOPINGS LÅN 
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Uppföljning/utvärdering av projektet 
Projektet rapporterar löpande aktiviteter och resultat främst till Science Parksystemets 

styrelse men även till andra intressenter i länet bl a Regionförbundet och tilllänets 
kommuner.Rapportering av nyckeltal sker löpande till det nationella inkubatorsprogrammet 
som f n administreras av Almi Innovation men 2015 övergår till Vinnova. 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN 
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• d b d K ostna s u Jget 
Kosinadsslag 

Egen personal 
(lnkl. sociala avgifter) 
Antal timmar. 

Lönekostnad per timme: 

Extema tjänster 

Lokalkostnader 

Investeringar (gäner inte 
medel från 
Reaionfört>undetl 
Övriga kostnader (ange 
kostnadsspecifikation l 
bilaga) 
Indirekta kostnader 
(specificera l bilaga) 

Summa kostnader 

lntllkter 

Summa {A) 

Finansierin • 
Finansiär 

Regionrorbundet 
Medlemsintiil.:1er 

Summa (B) 

Ar2015 

A!& 
9;~ 

REGIONFÖRBUNDET 
J0NK0PINGS LÅN 

Ar2ol6 Ar20 

1855000 1920000 

100000 115000 

55000 60000 

o o 

526000 541000 

2 536 000 2 636000 

- - -
2 536 000 2 636 000 

Ar2015 Ar20l6 Ar20 

2500000 2600000 

36000 36000 

2 536 000 2 636 000 

Datum 

2014-05-05 

Blankettvtt"tkw'l 

2014-01-31 

Antal tktOt 

10(10) 

Ar20 lotatt 

3 775 000 

215000 

115000 

o 

l 067 000 

o 

o o 5172000 

- - o 
o o 5 172 000 

Ar20 Totalt 

5 100 000 
l 72 000 

o 
o 
o 

- o-
o o 5 172 000 

"Tabellerna för kostnadsbudget och finansiering summeras automatiskt Genom att använda tab-langenten 
mellan fätten, får du fram l'lltt summa direkl Observera att summan i {A) måste överensstAmma med summan 
i (B). 

REGIONFORBUNDET J0NK0PINGS LÅN 
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Budget Science Park-systemet 
Verksamhet och aktiviteter 

Intäkter 
Regionförbundet 

Innovationsbron 

Medlemsintäkter 

Totala intäkter 

Kostnader 
Personalkostnader in kl omkostnader för telefoni, datorutrustning, adrr 

Externa tjänster 

lokalkostnader 

Övriga kostnader * 
Totala Kostnader 
Minskade kostnader överfört till Science Park-systemet ek förening 

Övriga kostnader . . 
Förbrukningsmaterial 

Konferenskostnad coachmöten 

Resekostnader 

Marknadsföring 

Representation intern/extern 
Telefon och IT webbplattform 

IT verktyg 

Serviceavgift branscharg 

Övriga kostnader 

summa 

. 

Bilaga: l 

2014 2015 2016 
2894000 2500000 2600000 

50000 o o 
36000 36000 36000 

2980000 2536000 2636000 

l 

1900000 1855000 1920000 
100000 100000 115000 

50000 55000 60000 
485000 526000 541000 

2535000 2536000 2636000 
445000 

5000 5000 6000 
100000 100000 100000 

60000 65000 70000 
250000 250000 250000 

5000 6000 7000 
10000 15000 15000 

o 10000 13000 
25000 25000 25000 
30000 50000 55000 

485000 526000 541000 




