
Referens tf'& Karalina Borg 1116/!1 • 9~, tr qr l 
REGIONFÖRBUNDET 

JÖNKÖPINGS LÄN pro; 

Underlag till projektbeslut 
Projektnamn: 
Projektägare: 

Regional innovationsstrategi - Jönköpings län 

Regionförbundet Jönköpings län 

År och månad för projektstart: 2014-12 

År och månad för projektavslut: 2016-12 

Status: Nytt 

l Tidigare beslut: 

Utbetalda medel: 

Projektägarens ansökan finns som bilaga. 

Regionförbundets kommentarer till ansökan: 
Reg ionförbundet har sedan tidigare uppmärksammat ett behov från länets innovationssystem 

om ett starkare regionalt ledarskap samt möjlighet till strategiska träffar inom 

innovationssystemet Innovationssystemets nyckelaktörer har varit med i framtagandet av 

ansökan och medfinansierar projektet med sin tid . Projektet syftar till att stärka samverkan 

inom innovationssystemet, lägga grunden för länets "smart spec ialisering" och ena länet 

kring en regional innovationsstrategi (RIS) . Genom detta blir ett resultat av projektet att länet 

har goda möjligheter att öka s in andel av den ex terna FoU finansieringen. 

Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS: 
Projektet har främst koppling mot målområde närings liv även om hela samhället drar stora 

fördelar av att det råder ett gott innovationsklimat i en region t.ex. i hänseende av 

attraktivitet samt hållbar och nyskapande samhällsbyggnad. Eftersom framtiden innehåller 

många tuffa utmaningar på olika nivåer t.ex . i form av klimatförändringar, demografiska 

förändringar och sjukvårds och välfärds re laterade utmaningar. Våra företag verkar i en 

internationell miljö och möter internatione ll konkurrens. Riskkapital satsas där möj ligheten 

för växande företag anses god och potentiell arbetskraft attraheras av regioner som kan 

erbjuda möjlighet till karriärmässig utveckling och en attraktiv fritid. Ett gott 

innovationsklimat kräver ett breddat när ings liv och gynnar befintlig industri . 
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Ansökans effekt på framgångsfaktorerna i RUS: 
Kunskap och kompetens: lXI Positiv lXINeutral D Negativ 

Kommunikationer: lXI Positiv ONeutral D Negativ 

Innovation: lXI Positiv ONeutral D Negativ 

Klimat och energi: D Positiv lXINeutral D Negativ 

Attrakt i vitet: D Positiv lXINeutral D Negativ 

Globalisering: D Positiv lXINeutral D Negativ 

Regional kraftsamling och ledarskap: lXI Positiv ONeutral D Negativ 

Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp: 
Projektet finansieras av Tillväxtvekets program Regionalt innovationsarbete och kluster till 

50%. Regionförbundet står för knappt 10% av projektets finansiering. Resterande 

finansiering består av medfinansiering i form av tid från Regionförbundet samt projektets 

samarbetspartners. 

Förslag till särskilda villkor för beslut: 
Ansökan om utbetalning ska göras två gånger per år och senast den 15 december 

innevarande år, annars kan projektbidraget 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). 

Medelsbeslut 
Tre-årigt medelsbeslut: 
År 2014 
År 2015 

År 2016 

1529 kr 
117 676 kr 

77 240 kr 

Utbetalningsprognos 
År 2014 beräknar vi att betala ut: O kr. 

År 2015 beräknar vi att betala ut: l 00 000 kr 

År 2016 beräknar vi att betala ut: 96 445 kr 

Nationell strategisk prioritering 

l c Nationell ämneskategorisering 

OECD-grupp 

OECD-ämne 

1:1-medel 
1:1-medel 

1:1-medel 
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Finansiering 

Budgeten för proj ektet ser ut som följ er: 
Ar Ar Ar 

Kostnader 2014 2015 2016 Totalt 
Egen personal 9 4 12 125 104 125 104 259602 

(ink!. soc iala avgifter) 

Antal timmar: 

Lönekos tnad per timme: 

Ex tema tj änster o 655 000 55 000 7 10 000 

Lokalkostnader o o o o 
In vesteringar (gäller inte medel o o o o 
från Regionförbundet) 

Övriga kos tnader (ange 4 000 198 000 309 000 5 11 000 

kostnadsspec ifikation i bi laga) 

Indirekta kostnader l 882 25 020 25 020 5 1 922 

Summa kostnader 15 294 l 003 124 5 14 124 l 532 542 

Intäkter o o o o 
Offentliga bidrag i annat o 258 282 258 282 5 16 564 

än kontanter 

Summa 15 294 1 261406 772 406 2 049 106 

Ar Ar Ar 

Finansiär 2014 2015 2016 Totalt 
Till växtverket 7 647 630 703 386 203 l 024 553 

Reg ionförbundet l 529 11 7 676 77 240 196 445 

Högskolan i Jönköping eget arb . o 50 282 50 282 100 564 

Alm i Företagspartner eget arb . o 104 000 104 000 208 000 

Science Park eget arb. o 104 000 104 000 208 000 

Regionförbundet eget arb. Il 294 150 125 150 125 3 11 544 

Summa 20 470 1156 786 871850 2 049 106 

Förutsättningar för beslutet 
Regionförbundets riktlinj er samt handledning för ansökan om regionala proj ektmedel 

gäller, se www.regionjonkoping.se/projektstod. 
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Ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

u 'ft lppgl 'kt er om proJe et 
Projektnamn 
Regional innovationsstrategi - J önköpings län 
Projektperiod Sökt belopp från Regionförbundet 

(totalbelopp) 
2014-12-01 till 2016-12-3 1 196 445 SEK 

u 'f '' k d ppgr ter om so an e 
Projektägare E-post 

Totalkostnad 

2 049 106 SEK 

Regionförbundet Jönköpings län regionforbundet@ region j on ko pi ng.se 
Postadress Telefon 
Box 255 036-10 75 57 
Postnummer och ort Mobiltelefon 
551 14 Jönköping 
Organisationsnummer l CFAR-nummer** Plusgiro l Bankgiro 
222 000-161 o 4320802600 5043-8761 
Ar sökande momsredovisningsskyldig för projektet? Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd? 
1:8:1 Ja D Nej D Ja 1:8:1 Nej .. .. 
**Arbetsstallenummer en ligt Stat1st1ska centralbyrån (Tfn: 019-17 60 00) 

p . ktl d ro je e are 
Namn Telefon 
Karolina Borg 036-10 20 24 
E-post Mobiltelefon 
karolin a. borg@ region j onkoping.se 

Ek onomihantermg 
Namn Telefon 
Carin Skepö 036-10 20 36 

E-post Mobi ltelefon 
carin.skepo@regionjonkoping.se 

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

Underskrift av behörig att företräda sökanden 
Underskrift 

Namnförtydligande 

Rolf Persson 
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Bilaga till ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Pro"ektnamn 

Innovationsstrategi-Region lönköpings län 

Sammanfattning av projektet (Max 2 000 tecken) 

Mot bakgrund av ökad efterfrågan på samverkan inom innovationssystemet och på en starkare 
innovationskultur samlar projektet innovationssystemet i lönköpings län för att utveckla 
framtida samverkansformer, ta fram en gemensam innovationsstrategi och öka andelen extern 
FoU finansiering till vår region. Projektet genomförs som en öppen process där näringsliv, 
politik och berörda aktörer får största insyn och påverkansmöjlighet Arbetet leds i nära 
samarbete mellan Regionförbundet och Högskolan i Jönköping. Arbetet utförs av aktörer i 
länets innovationssystem för att skapa bred delaktighet och tidig förankring. Projektet 
kommer att genomföras genom dialog inom och mellan berörda aktörer, kompetensutveckling 
samt omvärldsbevakning. Projektet syftar till att öka kunskapsinnehållet i länets näringsliv 
och öka konkurrenskraften hos länets företag samt tydliggöra hur länets innovationssystem 
kan adressera dessa frågor. 

OECD beskriver i sin territorial review för Småland och Blekinge länets specialisering på låg
och medellågteknologisk industri som en utmaning för framtiden. Lokala företag som vill 
bryta sig loss från underleverantörsmodellen måste förnya sig och utveckla nya produkter 
(varor och tjänster) som riktas mot nya marknader. Rapporten slår fast att stöd till 
kunskapsintensiva tjänsteföretag skulle kunna framkalla ett flöde av nya ideer och ny kunskap 
i hela det befintliga näringslivet. Vidare finns en övergripande funktionsanalys över 
innovationssystemet i Småland och Blekinge. Analysen visar på ett behov av en utökad 
samverkan inom innovationssystemet samt en efterfrågan från innovationssystemets aktörer 
av ett tydligt regionalt ledarskap samt gemensamma mål och strategier. 

Den 11 oktober 2012 antog regeringen den nationella innovationsstrategin. Under 2013 har 
Regionförbundet i lönköpings län arbetat med att ta fram en Regional utvecklingsstrategi 
(RUS) som fastställdes av Regionstyrelsen den 20 juni 2013. I RUS har lönköpings län valt 
att fokusera på innovation som en av framgångsfaktorerna för att nå strategins mål. Inom 
ramen för RUS och Högskolan i lönköpings övergripande strategi finns sedan årsskiftet 
2013/2014 ett formaliserat samarbete mellan Regionförbundet och Högskolan. Inom ramen 
för detta samarbetsavtal finns ett uttalat uppdrag att ta fram en regional innovationsstrategi, att 
öka den näringslivsnära forskningen samt att öka samordningen mot EUs olika program. 

Syfte (Beskriv avsikten med projektet) 

Projektet syftar till att öka kunskapsinnehållet i länets näringsliv och där igenom öka 
konkurrenskraften hos länets företag samt tydliggöra hur länets innovationssystem kan 
adressera dessa frågor. Utökad samverkan inom länets innovationssystem skapar större 
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möjligheter att attrahera extern finansiering tilllänet samt skapar goda förutsättningar för 
kunskapsöverföring mellan tillexempel akademi och näringsliv. Samsyn tydliggör länets 
styrkeområden och strategiska utvecklingsområden i linje med tanken om smart specialisering 
i Europa 2020. 

Projektet syftar vidare till att skapa en starkare, tydligare och öppnare innovationskultur i 
J önköpings län. Detta för att uppmuntra, stimulera och underlätta för människor i J önköpings 
län att förverkliga sina innovativa ideer. 

Mål (Vad ska projektet uppnå för resultat?) 

Samverkan mellan länets innovationsfrämjande aktörer ska öka och möjlighet till 
gemensamma forum och samverkansprojekt ska skapas 

I samverkan ska länets innovationsfrämjande aktörer ta fram en väl förankrad regional 
innovationsstrategi (RIS) för Jönköpings län. 

Länets andel av transnationell EU finansiering samt annat extern finansiering från t.ex. 
Vinnova eller KK stiftelsen ska öka. 

(Vem/vilka vänder sig projektet till?) 

Projektet riktar sig till näringslivsfrämjande organisationer inklusive akademi och 
offentligsektor i Jönköpings län samt näringslivsföreträdare och i viss mån näringslivet självt. 

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

Projektet kommer att ledas av Regionförbundet i Jönköpings län på 15 %av en 
heltidstidstjänst Projektet är ett samarbetsprojekt tillsammans med Högskolan i Jönköpings 
län och högskolan bidrar in i projektet med 3 %av en heltid i syfte att samordna högskolans 
insatser och engagemang. Organisationerna Almi Företagspartner och Science Park som är 
tydliga nyckelaktörer i länets innovationssystem kommer att ingå i projektet genom 
bemanningen av gruppledandefunktion i 4 olika arbetsgrupper. Detta sker med vardera l O % 
av 4 personers heltidstjänster under 12 månader. Vidare kommer projektet fånga upp en stor 
krets runt dessa aktörer för att erbjuda delaktighet under projektets gång tillexempel när det 
kommer till att bemanna projektets arbetsgrupper. 

Projektets styrgrupp kommer bemannas av VD från Almi Företagspartner respektive Science 
Park, den regionala utvecklings direktören för Region J önköpings län samt Högskolan i 
Jönköpings prorektor. styrgruppen kommer att träffas minst två gånger i halvåret för att följa 
utvecklingen i projektet. Forskargruppen samt arbetsgrupperna rapporterar kontinierligt 
utvecklingen i respektive grupp, till styrgruppen. 

Projektet kommer att drivas i två huvudfaser där fas l handlar om att synliggöra olika aktörers 
olika visioner parallellt med en förstudie som utförs av Högskolan i Jönköping. I huvuddelen 
av projektet, vilket utgör den andra fasen, drivs ett antal arbetsgrupper som definierats i fas l. 
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Fas l inleds med en intensiv period med ett stort informationsflöde. Informationen exponeras 
via ett bloggliknande forum på Regionens hemsida. Aktörer från länets innovationssystem 
samt annan expertis ges möjlighet att beskriva sin bild av regionen och dess utmaningar och 
möjligheter på innovationsområdet Exempel på skribenter är företrädare för det 
företagsfrämjande systemet, företrädare för offentliga organisationer samt företagare och 
innovatörer. Pararelit med detta arbete kommer ett forskningsarbete inledas från Högskolan i 
Jönköping. Forskningsgruppen kommer under 6 månader utreda vart regionen står på 
innovationsområdet idag samt kartlägga regionens styrkor och svagheter samt möjligheter och 
hot i framtiden. Forskningen planeras, genomförs och samordnas från Högskolan i Jönköping. 

I fas 2 bedrivs arbetet med att forma länets innovationsstrategi i 4 till 5 arbetsgrupper vars 
teman bestäms utifrån de resultat som genereras i fas l. Grupperna kommer att ledas av 
medarbetare från Almi Företagspartner och Science Park och bemannas av 
näringslivsföreträdare och personer verksamma i regionens innovationssystem. 
Arbetsgrupperna träffas under 4 "lunch till lunch" möten under 12 månaders tid samt 
förväntas hålla kontakt och driva arbetet framåt även där i mellan. Under arbetets gång 
kommer arbetsgrupperna samt andra nyckelpersoner erbjudas kompetensutveckling samt 
någon form av studieresa i syfte att föra nya influenser in i pågående arbete. Syftet med 
arbetsgrupperna är att stärka samarbetet i innovationssystemet, utverka möjligheter till 
framtida samarbetsprojekt samt skriva fram regionens gemensamma Innovationsstrategi. 

Längs projektets gång kan olika modeller för samordning och dialog testas och utvecklas. 
Initiativ till samverkansprojekt uppmuntras och ges stöd under projektets avslutande fas. 

Tidplan (Ange när i tiden projektet ska genomföras samt vilka aktiviteter som ska ske) 

B loggforum 2014-12 2015-03 
Forskning 2015-01 2015-06 
Arbetsgrupper 2015-08 2016-06 
Uppstart samverkansprojekt 2016-06 2016-12 

Regionala utvecklingsstrategin för Region Jönköping (RUS) (Beskriv projektets koppling till den 
regionala utvecklingsstrategin som du kan ladda ner på www.regionjonkoping.se) 

Projektet har främst koppling mot målområde näringsliv även om hela samhället drar stora 
fördelar av att det råder ett gott innovationsklimat i en region tillexempel i hänseende av 
attraktivitet samt hållbar och nyskapande samhällsbyggnad. Eftersom framtiden innehåller 
många tuffa utmaningar på olika nivåer tillexempel i form av klimatförändringar, 
demografiska förändringar och sjukvårds och välfärds relaterade utmaningar. Våra företag 
verkar i en internationell miljö och möter internationell konkurrens. Riskkapital satsas där 
möjligheten för växande företag anses god och potentiell arbetskraft attraheras av regioner 
som kan erbjuda möjlighet till karriärmässig utveckling och en attraktiv fritid. Ett gott 
innovationsklimat kräver ett breddat näringsliv och gynnar befintlig industri. 
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Horisontella kriterier (Beskriv på vilket sätt projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhälsa samt 
jämställdhe!l 

Miljö och hållbar utveckling är ett av de starkast växande innovationsområdena idag på 
nationell och internationell nivå. Hållbar utveckling är en del i den grund som det regionala 
tillväxtarbetet bygger på idag genom RUS. Hållbar utveckling kornmer vara av betydelse för 
RIS och kornmer integreras i arbetet genom en kompetenshöjande insatts för arbetsgrupperna. 

lönköpings län domineras idag av tillverkande industri och män dominerar både vad gäller 
företagsstarter och ledande funktioner i befintliga företag. OECD territorial review pekar på 
vikten av att öka andelen kvinnor i regionens privata näringsliv för att lägga grund för tillväxt 
och innovationskraft i näringslivet. RIS kommer att tas fram i samråd med länets etablerade 
nätverk och expertfunktioner på jämställdhetsområdet för att skapa en jämställdhets integrerad 
strategi som ger samrna möjligheter till innovation och entreprenörskap oavsett kön. 

Integration och mångfald är likt järnställdhet viktiga kriterier i ett fungerande 
innovationssystem där nya ideer och infallsvinklar berikar alla former av 
innovationsprocesser. Integration kornmer därför likt jämställdhet integreras i RIS. 

Ordinarie verksamhet- projekt (Specificera vad som är särskiljande och unikt) 

Regionen har sedan tidigare samlat sig kring en regional utvecklingsstrategi. RUS tar upp 
innovation som en viktig framgångsfaktor men i övrigt finns inga pågående initiativ som 
samlar länets aktörer i syfte att lyfta innovationsområdet 

Projektet kommer inte att ta specifik hänsyn till pågående eller nya projekt utan fokusera på 
det samlade innovationsarbetet i länet på en strategisk nivå. 

Pågående verksamhet och tagna initiativ inom länet innovationssystern kornmer vara av 
största vikt för projektet. Tanken är att befintliga mötesplatser och nätverk samt upparbetade 
kommunikationskanaler ska användas i möjligaste mån. 

Spridning (Ange hur information om projektet ska spridas) 

Tidigare nämnd blogg kommer leva vidare under hela projektets gång som en möjlig kanal för 
informationsspridning. Den ska också erbjuda möjlighet för tillexempel det regionala 
innovationssysternet, politiker och näringslivet att följa tillexempel forskargruppens eller 
arbetsgruppemas arbete i projektet. Förhoppningen är att resultatet av projektet ska kunna 
spridas redan under projekts gång som ett led i förankringsarbetet för den regionala 
innovationsstrategin. 

Innovationsstrategin beslutas av Region kommunen och förankras och operationaliseras 
genom fortsatt arbete med RUS. Innovationsstrategin och dess rekornenderade 
samverkansmöjligheter kommer att spridas brett främst genom innovationssystemets egna 
upparbetade kanaler. 
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Uppföljning/utvärdering av projektet 
Utvärdering sker vid fyra avstämningspunkter inom projektet för att ge en indikation om att 
samverkan och tydlighet inom regionens innovationssystern stärks. Ett annat syfte med 
utvärderingen är att säkerställa att projektet fångar upp länets befintliga näringslivs 
perspektiv. Tillexempel kan inte länets företagare förväntas ta en aktiv roll i arbetet med att ta 
fram den regionala innovationsstrategin men de kan ge en önskad bild av resultatet och 
därmed bedöma riktningen av projektet redan under projektets löptid. 

Resultatet av ett tydligare innovationssystern och en starkare innovationskultur ger effekter 
först på längre sikt och en uppföljning av detta finns inte planerad inom ramen för projektet. 
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K d b d ostna s u Jget * 
Kostnadsslag Ar20l4 

Egen personal 9412 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 

625 
Lönekostnad per timme: 

380 
Externa tjänster 

Lokalkostnader 

Investeringar (gäller inte 
medel från 
Regionförbundet) 
Övriga kostnader (ange 4000 
kostnadsspecifikation i 
bilaga) 
Indirekta kostnader 1882 
(specificera i bilaga) 

Summa kostnader 15 294 
Intäkter -

Offentliga bidrag i annat 
än kontanter 
Summa (A) 15 294 

Finansierin * 
Finansiär Ar20l4 

Tillväxtverket 7647 

Regionförbundet 1529 

Högskolan i 
Jönköping eget arb. 

Almi Företagspartner 
eget arb. 

Science Park eget arb. 

Regionförbundet eget 11294 
ar b. 
Summa (B) 20 470 
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Ar2015 Ar20l6 

125104 125104 

655000 55000 

198000 309000 

25020 25020 

l 003 124 514 124 

- -

258282 258282 

l 261 406 772 406 

Ar20l5 Ar 2016 

630703 386203 

117676 77240 

50282 50282 

104000 104000 

104000 104000 

150125 150125 

l 156 786 871 850 

Datum 

2014-10-27 

Blankettversion 

2014-01-31 

Antal sidor 

7(8) 

Ar20 Totalt 

259 620 

710 000 

o 
o 

511 000 

51 922 

o l 532 542 

- - o 

o 2 049 106 

Ar20 Totalt 

l 024 553 

196 445 

100 564 

208 000 

208 000 

311 544 

o 2 049 106 

*Tabellerna för kostnadsbudget och finansiering summeras automatiskt. Genom att använda tab-tangenten 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 

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

Tel: 036 1 O 75 57 l Fax: 036 1 O 20 16 l E-post: regionforbundet@ regionjonkoping.se 
www.regionjonkoping.se 
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Kostnadsspecifikation övriga kostnader 
Informationsspridning Blogg 
Kick-off (lokal, förtäring) 

4000 kr 
15000 kr 

Arbetsgrupper (konferenskostnader 4 lunch tilllunch möten, studieresa) 450 000 kr 

Upprätta innovationsstrategi (informationsspridning) l 000 kr 

Kick-out (lokal, förtäring) 15000 kr 

Uppstart samverkansprojekt (informationsspridning, möteskostnader) 

ERFA Tillväxtverket (resor, boende) 

Summa: 

10 000 kr 

16 000 kr 

511 000 kr 

Datum 

2014-10-27 

Antal sidor 

1 (~) 


