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Bilaga 1

Beslut om överlämnande av projekt för yttrande
om prioritering till Strukturfondspartnerskapet i
Västsverige

Beslut

Beslutfattare: Linnea Hagblom
Övriga som varit med vid den slutliga handläggningen: Jasmine Heinrup, Mohamed Ben
Abdelhamid, Andreas Norling
Programområde: Västsverige
Ansökningsomgång: 2020:2

Motivering till beslut
Den förvaltande myndigheten ska enligt 2 kap 8§ förordningen (2014:1383) om förvaltning
av EU:s strukturfonder kontrollera att ansökan avser stöd som är förenligt med det berörda
strukturfondsprogrammet samt med tillämpliga nationella och gemenskapsrättsliga
bestämmelser.
Beslut
Förvaltande myndighet finner att nedan angivna ansökningar avser stöd som är förenligt
med det berörda strukturfondsprogrammet och med tillämpliga nationella och
gemenskapsrättsliga bestämmelser samt att urvalet av projekt har skett enligt
urvalskriterierna för det operativa programmet. Ansökningarna ska därför enligt 2 kap 8§
förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder överlämnas till
strukturfondspartnerskapet för yttrande om prioritering.
Projekt som enligt detta beslut överlämnas för yttrande om prioritering till
Strukturfondspartnerskapet i Västsverige:
ÄrendeID/Dnr

Projektägare

Projektnamn

20201927

Industrial
Development
Center West
Sweden AB
Högskolan Väst
Högskolan i Borås
Innovatum

Catalyst - för smart och
hållbar industri

20201538
20201656
20201305

Sida 1(2)

Tillväxtverket

RepLab
Ways2Taste
SSWS (Innovatum
Inkubator 2.0 - Space
Sucess for West Sweden)

Sökt EU-stöd
(SEK)
2 031 970

Föredragande/
Handläggare
Mohamed Ben
Abdelhamid

5 489 895
1 763 898
1 600 000

Linnea Hagblom
Jasmine Heinrup
Jasmine Heinrup

Lysekils kommun
Astazero AB

20292523

Johanneberg
Science Park AB

Beslut om överlämning version 1.0 150424

20292364
20292487
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CoBro (förstudie)
AstaZero; Förstudie SMFsamverkan
Förstudie Innovation i
samverkan små och stora
företag - Liten möter
Stor

120 000
288 745

Andreas Norling
Andreas Norling

400 000

Andreas Norling

Utlysning 2020-2

Bilaga 2

Utveckla Västsveriges konkurrenskraft
Det regionala strukturfondsprogrammet Västsverige utlyser stöd för
insatser som skapar samverkan inom forskning och innovation, stärker
små och medelstora företags konkurrenskraft samt övergången till en
mer koldioxidsnål ekonomi.

1) Vem kan söka?
Ni som sö ker stö d ska vara en juridisk person; privat- eller offentligrä ttslig.
En offentligrä ttslig juridisk person kan till exempel vara universitet och hö gskola,
regionfö rbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat
juridisk person ä r aktiebolag eller ideella och ekonomiska fö reningar.
Enskilda nä ringsidkare och privatpersoner kan inte ansö ka om stö det.

Det är också möjligt för organisationer som idag driver pågående projekt med
finansiering av regionala strukturfondsprogrammet Västsverige att ansöka om utökad budget i samband med utökad verksamhet.

2) För vad kan vi söka?

Insatserna inom ert projekt ska vara till nytta för små och medelstora företag och
vara anpassade efter rådande samhällssituation, med effekterna av covid-19. Syftet
är att möta dagens behov hos regionens företag. Därför ska godkänd ansökan innehålla en analys runt företagens förändrade behov utifrån covid-19, på kort och lång
sikt.
Det är även möjligt för pågående projekt att ansöka om utökad budget.

Enskilda företag kan inte beviljas medel för utveckling av egen verksamhet.

Er ansökan ska vara inriktad mot något av följande insatsområden och möta nedan
beskrivna krav. Det är möjligt att söka stöd inom programmets samtliga tre insatsområden:
•

Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation,

Insatsområdet avser att bidra till stärkt samverkan mellan små och medelstora företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig sektor inom forskning och innovation, i regionala styrkeområden.
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•

Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag, Det är inte
möjligt att söka stöd för projekt inom finansiella instrument.

Insatsområdet avser bidra till att främja entreprenörskap och/eller stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt och ägna sig åt innovationsprocesser.
•

Insatsområde 3: Innovation för en koldioxidsnål ekonomi

Insatsområdet avser att bidra till stärkt samverkan inom forskning och innovation i
regionala styrkeområden och/eller till stärkt förmåga att kommersialisera nya produkter och tjänster som bidrar till en mer koldioxidsnål ekonomi.

Behovet av insatser för att stödja företag i kris är mycket stort och det är av yttersta
vikt att insatserna kan påbörjas så snart som möjligt. Det kräver även en snabb
handläggning. För att möjliggöra detta behöver er ansökan ha en tydlig logik, med
lättillgänglig analys som kopplar an till mål och aktiviteter som är enkla att följa
upp.
När Tillväxtverket handlägger er ansökan kommer den att bedömas utifrån hur väl
hållbarhetsaspekterna har integrerats i projektets olika delar. De tre hållbarhetsaspekterna som alla projekt ska förhålla sig till är: miljö, mångfald och jämställdhet.
Ni ska beakta hållbarhetsaspekterna då ni planerar, genomför och följer upp ert
projekt. Läs mer om hållbarhetsaspekterna.

Utlysningen är öppen för ansökningar inom hållbar stadsutveckling som kopplar an
till integrerade territoriella investeringar.
Läs programmet, i kortversion eller i sin helhet.

3) När kan vi söka?
Utlysningen ä r ö ppen: 1 juni 2020 och 2 september 2020
Prioritering sker: 3 december 2020
Ansö kningar om utö kad budget i på gå ende projekt kommer prioriteras lö pande
under hö sten. Tillvä xtverket å terkommer med information.

Om en ansö kan kommer in efter sista ansö kningsdag kommer den att avslå s.

4) Vad är viktigt att veta?

Ansö kningar som har kommit in till Tillvä xtverket ä r allmä nna handlingar. Det
innebä r att Tillvä xtverket ska lä mna ut ansö kan till den som begä r det. Om nå gon
del i er ansö kan innehå ller affä rshemligheter, som bö r omfattas av sekretess, bö r ni
ange det i ansö kan.
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Om ert projekt beviljas stö d innebä r det inte att stö det per automatik betalas ut. En
fö rutsä ttning fö r utbetalning ä r att stö dmottagaren fö ljer bestä mmelserna fö r
stö det.
Tillvä xtverket kan också upphä va ett beslut om stö d helt eller delvis och å terkrä va
stö d om stö dmottagaren inte fö ljer gä llande regler.

Du hittar information om vad som gä ller fö r stö det i Handbok fö r EU-projekt, avsnitt
planera. Vill ni redan innan ansö kan berä tta om och testa er projektidé med
handlä ggare på Tillvä xtverket? Lä s mer om och hä mta mall fö r beskrivning av tidig
projektidé . Mallen ä r ä ven en fö rberedelse infö r de frå gor som ni sedan ska besvara
i ansö kan om ni bestä mmer er fö r att sö ka stö d.

5) Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansö kan ska mö ta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser
och aktiviteter som bidrar till programmets specifika må l och indikatorer som finns
fö r det insatsområ de och den investeringsprioritering som er ansö kan gä ller.
Ansö kningar som inte mö ter dessa krav kommer att avslå s.
EU programmen styrs frä mst av fö ljande dokument:
- Europaparlamentets och rå dets fö rordning 1301/2013
- Europaparlamentets och rå dets fö rordning 1303/2013
- Fö rordning om fö rvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillvä xtverkets fö reskrifter TVFS 2015:1.
Gå till sidan fö r de styrande dokumenten. Fö r er som sö kande och eventuell
stö dmottagare finns en Handbok fö r EU-projekt som vä gledning i arbetet med
projektet. Fö r att ett projekt ska beviljas stö d och fö r att stö det ska betalas ut krä vs
det att de krav och villkor som anges i handboken fö ljs. Handboken uppdateras
kontinuerligt.
Ni kan beviljas medel endast fö r kostnader som uppstå tt inom projektperioden. En
projektperiod kan starta tidigast frå n det datum som ansö kan inkommit till
Tillvä xtverket elektroniskt. Kostnader som uppstå tt innan projektstart gå r ej att få
ersä ttning fö r.

Ni som ansö ker om stö d behö ver ha en god likviditet fö r att kunna genomfö ra
projektet. Utbetalning av stö d sker i efterskott, fö r de kostnader som ä r betalda och
uppfyller ö vriga krav fö r stö dberä ttigande kostnader. Dä rfö r ä r det viktigt att ni
planerar fö r likviditeten i projektet. Det finns dock mö jlighet till fö rskott under vissa
fö rutsä ttningar. Er ansö kan om fö rskott bedö ms av Tillvä xtverket i varje fall. Det ä r
alltså ingen given rä ttighet att få fö rskott.

EU:s så kallade statsstö dsregler begrä nsar mö jligheterna att stö dja fö retag med EUmedel. Dä rfö r ska ni i er ansö kan beskriva hur ert projekt fö rhå ller sig till
statsstö dsreglerna. Ni bedö mer sjä lva om hela projektet på nå got sä tt berö rs
av statsstö dsreglerna. Utifrå n ansö kningsuppgifterna gö r sedan Tillvä xtverket den
slutgiltiga bedö mningen av fö rhå llandet till statsstö dsreglerna.
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Statsstö d kan se ut på må nga olika sä tt. Om ert projekt exempelvis gynnar ett
fö retag eller en grupp fö retag kan det rä knas som en form av statsstö d. Exempel på
vad så dana insatser kan gä lla:
- Rå dgivning
- Kompetens- eller affä rsutveckling
- Projekt fö r internationalisering
- FoU
- Innovation
- Kluster- och nä tverkssatsningar

Ibland behö vs ett sä rskilt godkä nnande av EU-kommissionen, vilket i så fall krä ver
speciella fö rberedelser. Hä nsyn till statsstö dsreglerna kan också tas genom att
tillä mpa kommissionens regler om så kallat fö rsumbart stö d/de minimis. Då krä vs
inte nå got sä rskilt godkä nnande av EU-kommissionen. Det gä ller också fö r projekt
dä r det ä r mö jligt att utnyttja EU:s regler om så kallat gruppundantag. Omfattar ert
projekt exempelvis att stö tta fö retag inom forskning och utveckling kan det vara
mö jligt att ge stö d enligt gruppundantagsbestä mmelserna.
Gå till sidan fö r statsstö d, fö r mer information. Kontakta Tillvä xtverket fö r att
diskutera mö jligheter och villkor, gä rna redan innan ni bö rjar utforma projektet.

6) Hur länge kan projektet pågå?
•
•
•
•
•

Fö rsta mö jliga dagen fö r projektstart ä r det datum då ansö kan kommer in
till Tillvä xtverket.
Projektet kan som lä ngst på gå i 36 må nader med tillä gg fö r 4 må naders
avslutsarbete, totalt 40 må nader.
Vid fö rlä ngning och utö kning av på gå ende projekt gö rs bedö mning av
rimligheten i total projektlä ngd, utifrå n inkommen ansö kan.
Sista datum fö r att genomfö ra aktiviteter inom ramen fö r ett projekt ä r 28
februari 2023.
Sista dag fö r projektperiod, inkl. slutredovisning: 30 april 2023.

7) Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?
Ert projekt kan få hö gst 40 procent i medfinansiering frå n regionalfonden.
Resterande stö d ska utgö ras av offentliga och/eller privata medel.
Fö rstudier kan maximalt få 400 000 kronor i stö d.

Programmets totala budget fö r projektstö d under perioden 2014–2020 ä r cirka 493
miljoner kronor (reviderad siffra efter budgetjustering och ä ndring av
valutakursen).

Hur mycket medel som å terstå r inom respektive insatsområ de ä r beroende av utfall
i på gå ende projekt. Fö r nä rmare information, hö r av er till Tillvä xtverkets kontor i
Vä stsverige.
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8) Hur ansöker vi?
Vid ansökan om nytt projekt
Ni ska gö ra er ansö kan via den elektroniska tjä nsten Min ansö kan. Obligatoriska
bilagor till ansö kan finns under Ansö ka och rapportera, ansö k om stö d.
Lä s mer om Min ansö kan och de frå gor och områ den som ansö kan innehå ller i
Handbok fö r EU-projekt på sidan så fyller ni i ansö kan om stö d

Lä s om vad ni behö ver veta, om anvä ndarkonto och om E-legitimation, i Handbok
fö r EU-projekt på sidan innan ni skickar er ansö kan
Vid ansökan om utökad budget och utökad verksamhet
Vid ansö kan om utö kad budget gö rs ansö kan via mail, och det blir formellt en
begä ran om ä ndring av projekt.

Er begä ran om ä ndring ska innehå lla:
• Beskrivning av ä ndringen
• Bakgrund, inklusive analys utifrå n covid-19
• Reviderat budgetfö rslag
• Reviderad finansiering, inklusive medfinansiering
• Reviderad aktivitetslista
• Nya må lvä rden fö r de indikatorer som projektet ska mä ta och fö lja upp
• Reviderade projektmå l och delmå l
• Tillkommande obligatoriska bilagor, som exempelvis medfinansieringsintyg
Skicka den samlade informationen till projektets tilldelade handlä ggare på
Tillvä xtverket. Hä r finns kontaktuppgifter till Tillvä xtverkets kontor i Vä stsverige.

9) Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillvä xtverket bedö mer om en ansö kan uppfyller kraven i fö rordningar, lagar och
fö reskrifter samt anvisningar i Handbok fö r EU-projekt. Tillvä xtverket bedö mer
ä ven ansö kan utifrå n om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning
och utifrå n så kallade urvalskriterier. Handlä ggare på Tillvä xtverket kontaktar alltid
er som sö kande under beredningen.
Ansö kningar som Tillvä xtverket bedö mer uppfyller kraven tas upp fö r prioritering
av Strukturfondspartnerskapet vid deras mö te den 3 december 2020. Ansö kningar
om utö kad budget i på gå ende projekt kommer prioriteras lö pande under hö sten.
Tillvä xtverket å terkommer med information.

Tillvä xtverket ger besked om ansö kan inte kommer att lyftas till prioriteringsmö te.
Vid prioritering av ansö kningar anvä nder Strukturfondspartnerskapet så kallade
principer fö r urval. Lä s mer om vilka de ä r i aktuellt program.

Nä r protokollet frå n prioriteringsmö tet ä r justerat fattar Tillvä xtverket beslut enligt
prioriteringarna.

Sida 5(6)

Tillväxtverket

10) Kontakt
Hör gärna av er till oss på kontoret i Göteborg så kan vi ge er feedback på ert
framtida projekt inför er ansökan. Det är bra att utgå från frågorna i mallen fö r
beskrivning och projektidé eller skicka oss ett utkast från Min Ansökan, via mail.

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverkets kontor i Västsverige. Kontaktuppgifter till Tillvä xtverkets kontor i Vä stsverige.
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Strukturfondspartnerskapet Västsverige Ansökningsomgång 2020:2 Tilläggsansökningar
Ansökningsomgång 2020:2 Tilläggsansökningar

Bilaga 3

Ärendelista ERUF, Insatsområde 1 - Samverkan inom forskning och innovation
Ärendenummer

Dnr / TVV

Sökande/Projektnamn

1

20292213 Högskolan i
Borås/Ways2Taste: Demo

2

20201538 Högskolan i Väst/ Replab

Summa

Sökt
belopp
SEK

Förslag till prioritering

1 763 898 Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Strukturfondspartnerskapet
Västsverige prioriterade projektet Ways2Taste i ansökningsomgång 2018:1. Strukturfondspartnerskapet
prioriterar utökningen av projektet med tillhörande budgetjustering.
5 489 895 Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Strukturfondspartnerskapet
Västsverige prioriterade projektet Replab i ansökningsomgång 2017:2. Strukturfondspartnerskapet
prioriterar utökningen av projektet med tillhörande budgetjustering.

7 253 793

Bilaga 3. Ärendenummer 1

version 1.0 160222

Underlag för prioritering för projekt med utökad budget
Ways2Taste
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering
Typ av projekt
Tidigare beviljad projektperiod
Län som omfattas av projektets
verksamhet
Kommuner som omfattas av
projektets verksamhet
Sökt utökade EU-medel
Tidigare beviljade EU-medel
Sökt EU-medel, totalt
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Ny Total projektbudget
Handläggare
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Högskolan i Borås
Västsverige
20201656
2020:2
Samverkan inom forskning och innovation
Stärkt samverkan inom forskning och innovation
i regionala styrkeområden
Samverkansprojekt
2018-09-01 – 2021-12-31
Västra Götaland
Samtliga kommuner i Västra Götalands län
1 763 898
8 204 397
9 968 295
9 734 426
5 219 460

24 922 181
Jasmine Heinrup

version 1.0 160222

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Borås, Chalmers Tekniska Högskola,
Dalslandskommunernas Kommunalförbund samt Innovatum och syftar till att skapa en
plattform för svampbaserade produktinnovationer. Högskolan i Borås är med sin miljö ”Swedish
Centre for Resource Recovery (SCRR)” världsledande och har forskat på svamparters förmåga
att omvandla olika restprodukter till exempelvis etanol, djurfoder och klimatsmarta proteiner
under många år. Utifrån avfallshierarkin ska projektet tillsammans med regionala företag
utveckla nya metoder och processer som underlättar produktåtervinning av avfallsströmmar
och biprodukter.
Utökning av budget innebär en vidareutveckling av pågående verksamhet och ytterligare
delprojekt för demonstrationsverksamheten och ytterligare anknytning till näringslivet.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning

Ansökan om utökning av verksamhet med uppdaterade mål och aktiviteter ligger i linje med
tidigare beslut.

Projekt-PM
Beskrivning av ändringen (Projektets beskrivning)
Genom WAYS2TASTE har parter utvecklat hittills flera spår med att använda filamentösa
svampar för att omvandla olika låg-värde material till produkter:
a) Svampodling i fastfas har fokus att utveckla en process som kan vara intressant för små
bagerier framförallt för att odla svamp på gårdagens bröd som blir en ny produkt med
högre protein som ser ut som hamburgare och kan säljas till kunder. Projektet håller
med att utvärdera olika aspekter av denna process.
b) Avfall (matavfall, cellulosa, gödsel osv) röts i ett annat arbetspaket till flyktiga fettsyror
med hjälp av membranreaktorer. Sedan svampar odlas på fettsyror med syfte att bli
foder. Detta kräver mer arbete och även hur det kan gå vidare med hänsyn till
lagstiftning.
c) Svamp odlades i vätska på olika råvaror som räknas som restströmmar som annars
skulle blivit avfall eller råvaror som är tillåtet att bli livsmedel eller foder. Projektet har
flera resultat på det som kan vara intressant att utvecklas. Ett spår som har gått vidare i
samarbete framförallt mellan Högskolan i Borås och Raw Food i Borås, var att odla
svamp på material med låg värde, skörda svampen och sedan omvandla det till olika
produkter såsom proteinrikt bröd, korv, biff, köttbulle osv. Många företag och de som
smakade prototyper visade stora intresse för dessa prov och önskar att se en vidare
utveckling.
Det innebär att resultat av framförallt den sist nämnda delen i Ways2Taste har stor potential att
leda till tillväxt i Sverige och regionen för tillämpning inom livsmedelsindustrin. Nuvarande
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resultat är framtagna från labbskala där försök har visat goda resultat i 1,3 m3 reaktor; största
reaktorn som är tillgänglig på Högskolan i Borås (HB).
Det innebär att projektet har möjlighet att framställa några kilogram av produkter, men
projektet ser behov av att utforska vidare och utveckla den nuvarande processen för att
framställa större mängd av produkter såsom ett ton för att:
a) Göra sensorisk analys av allmänheten på olika produkter och skapa intresse till
svampprodukter
b) Testa olika produkter hos olika företag såsom ICA, Max, Axfood snabbgross,
restauranger, större bagerier osv.
En demoskala som dels visar att uppskalningsmöjligheterna är fullt möjliga och samt att
processen kan tillämpas i en industriell skala saknas i dagsläget. Även att eventuella okända
parametrar för att producera en större mängd kommer till kännedom.
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Bakgrund till ändring
Inom WAYS2TASTE har påvisats en rad resultat framförallt i form av livsmedelsprodukter som
är av intresse för näringslivet att vidareutveckla för att de så småningom ska bli naturliga inslag
i vår vardag. Det nya arbetspaketet syftar på att bygga ett fungerande prototypsvampbioraffinaderi för att framställa svampprodukter i demoskala för att påvisa den
ekonomiska hållbarheten från svamparna.
I nuläget har resultaten från WAYS2TASTE påvisat att ett flertal lösningar är görbara i labbskala
upp till den största kapaciteten vid Högskolan i Borås, samtidigt som det finns ett stort intresse
från företag i regionen att använda sig av resultaten i sin dagliga livsmedelsproduktion och
testas intresse av allmänheten. Glappet finns just nu i uppskalningsprocessen, vilket leder till
projektet i fråga som ska garantera att innovationen kommer till nytta för näringslivet och
samhället i stort. Detta steg är viktigt för att se om lösningen blir teknisk, miljömässig och
ekonomisk hållbar för företagen, och i slutskedet för deras kunder.

Aktivitetslista

Komplett aktivitetslista, de nya eller uppdaterade aktiviteterna i kursiv stil.

Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Extern
kommunikation och
resultatspridning

Extern kommunikation och
resultatspridning sker till olika
målgrupper på olika sätt:
ARBETSMÖTEN (FÖR
SAMARBETSPARTNERS): Arbetsmötet
är vanligt för att kommunicera med
samarbetsparters och medverkande
företag i projektet. Syftet är att öka
kompetensutbytet mellan forskarna och
företag, men även mellan företagen.
Detta kommer ske kontinuerligt under
projektet med möten mellan två
enskilda parter eller gemensamt mellan
flera parter i projektet.
INTERNATIONELLT UTBYTE De flesta
ätbara svampar som används i projektet
har ursprung från olika maträtter i
framförallt Asien och därför kan bättre
internationella kontakter leda till bättre
förståelse för samarbetspartner att
förstå hur dessa svampar används på
dagliga maträtter, och kan leda till
snabbare introduktion till Svenska eller
Europeiska marknaden. Denna aktivitet
innebär att forskare och
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Startdatum Slutdatum
2018-09-01 2021-12-31

Kostnad
1 110 218
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Aktivitet

Beskrivning
företagsrepresentanter deltar i två
internationella utbyten med universitet
och företag om ämnet. Dessutom ska
utländska forskare som jobbar med
liknande svampar bjudas in till öppna
seminarier för att presentera deras
resultat och kunskap. SCRR har redan
kontakt och samarbete med flera
Indonesiska universitet såsom Gadjah
Mada University, eller i andra länder
som Asian Inst. of Technology
(Thailand), Saigon University (Vietnam)
som används för kopplingar i detta
aktivitet. VETENSKAPLIGA ARTIKLAR
Aktiviteten syftar till publicering av
konferensbidrag, vetenskapliga artiklar,
licentiatavhandlingar och
doktorsavhandlingar. Genom
aktiviteten stärks forskningsprofilen
Resursåtervinning på Högskolan i Borås
samt så bidrar aktiviteten till ökad
samverkan med andra universitet och
lärosäten inom projektets
fokusområden. All publicering sker efter
samråd med berörda samarbetspartner
om ev. patentering och kommersiellt
skydd. Publicering är även viktig för
företag för att kunna locka framtida
samarbetspartner inom cirkulär
bioekonomi och andra branscher.
RIKTAD KOMMUNIKATION Denna
aktivitet innebär projektets planerade
kommunikation i form av
informationsbrev, sociala medier,
nyhetsbrev riktad till personer i
medverkande företag, företag i
innovationsmiljöernas nätverk,
branschorganisationer såsom
Avfallsverige och livsmedelacceleraton
och personer i regionen med intresse av
området. Aktiviteten syftar till att öka
kunskapen och medvetenheten i
regionen om projektets verksamhet och
resultat. Hållbar Utvecklings Västs ska
ha nyckelrol i denna aktivitet.
Information om projektet kommer även
att publiceras på Högskolans hemsida
samt medverkande företags hemsidor.
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Startdatum Slutdatum

Kostnad
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Aktivitet

Beskrivning

Öppna seminarier och
workshops

Ett antal öppna seminarier och
workshops inom projektet ska planeras.
Till seminarierna kommer företag och
organisationer, såsom restauranger,
livsmedelaffärer, avfalls- och
energibolag, och foderbolag som inte
deltar i projektet men kan anses bidra
till ämnet och intresserade av resultaten
att bjudas in. Syftet är att öka och sprida
information om en ny vision till avfall
som är "usch till resurs", tanken bakom
resursåtervinning, hur svampar kan
leda till cirkulär bioekonomi, och om
den nya tekniken kan skapa
affärsmöjligheterna för flera företag i
regionen. Struktur och material på
seminarierna kommer att anpassas
utifrån att deltagare som inte har
bakgrund och tidigare kunskap om
området kommer att delta. Aktiviteten
kommer bidra till nya innovationer och
ökad samverkan mellan företag och
universitet.
Aktiviteten syftar till att sammanställa
projektets resultat, vetenskapliga
artiklar, avhandlingar,
projektdokumentation, framtagna
metoder och modeller samt forskning
och innovationsbeskrivningar baserat
på projektets målsättning. Inom
aktiviteten ingår även att kommunicera
och diskutera resultatet till
medverkande företag, styrgrupp,
referensgrupp, finansiärer och andra
intressenter. Även en slutrapport ska
framtas. Inom aktiviteten ingår också
distribution och kommunikation av
slutrapporten till projektets
intressenter.
Utvärdering av projektet sker
kontinuerliga genom projektets gång på
olika sätt: (a) Vetenskaplig grund och
resultat utvärderas internationellt
genom publicering av refereegranskade artiklar, konferensbidra och
MSc-, licensiat- och
doktorsavhandlingar (b) Kommersiella
nyhetsvärden av projektet utvärderas

Avslutsarbete

Utvärdering och
lärande
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Kostnad

2021-09-01 2021-12-31

708 847

2019-01-01 2021-12-31

360 000

175 000
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Aktivitet

Beskrivning

WP1: Svampprodukt
från rena och fasta
biprodukter
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Startdatum Slutdatum

genom patentering av resultat som
granskas externt av olika myndigheter
(c) Uppföljning av horisontella mål.
Bättre Miljö utvärderas separat i de
olika arbetspaketen, och i detalj i WP5.
Lika Möjligheter och Jämställdhet
utvärderas enligt framtagen plan. (d)
Projektledaren samlar kvartalvis
resultat från olika delprojekt och work
package för att kunna utvärdera mot
projektetsmål och göra eventuella
justeringar i arbetet. (e) En extern
granskare/utvärderare utses till
projektet för att kunna följa upp och
utvärdera projektet. Syftet med detta är
att stödja projektet och bidra till
kontinuerliga lärande av projektet.
Utvärderaren ska vara med styrgruppen
och projektmålgrupper för att kunna
följa arbetet och sprida resultat.
Två processer kommer att utvecklas
2018-09-01 som främst skiljer i storlek. Den mindre 2021-08-31
processen (WP1.1) kommer att baseras
på returbröd från enskilda bagerier
med lösningar hos de enskilda
bagerierna eller överbliven mat från
restaurang. Den storskaliga processen
(WP1.2) kommer att baseras på
fodermjöl och vara inriktad mot
fullskalig industri. Gemensamt är att
råvarorna håller livsmedelsklass. Båda
processerna kommer att utvecklas som
fast-fas fermentering, där svampen får
växa på fast material och minimalt med
vatten används. En lyckad odling i fast
fas kommer kräva att vissa parametrar
för jäsningen optimeras. Dessa
inkluderar främst : a) temperatur; b)
fukthalt; c) luftning; d) tillsats av
näringsämnen som kväve, fosfor,
spårmetaller, och vitaminer; och e) hur
den filamentösa svampen tillsätts.
Optimering av dessa faktorer utförs i
laboratorieskala. Statistisk
försöksplanering och utvärdering
kommer att användas för att kunna
säkert skilja effekterna av de enskilda
faktorerna från varandra. Utvecklingen

Kostnad

2 813 948
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Aktivitet

Beskrivning

WP2: Biprodukter och
restströmmar till
svampprodukter

Sida 8 (15)

Tillväxtverket

Startdatum Slutdatum

kommer att kopplas direkt till WP6
(livsmedel/foder-kvalité), WP5
(miljömässig påverkan), och WP4
(tekno-ekonomisk bärighet). Denna
koppling kan komma att ställa nya krav
på processerna som utvecklas. Arbetet
på labb och pilotskala ska genomföras
hos forskarna på Högskolan i Borås,
medan storskaliga försök ska
genomföras hos företagen.
Olika råvaror/vätskeströmmar kommer 2018-09-01 användas och blandas för att designa en 2021-04-30
ny förädlingsprocess med hjälp av ätbar
filamentös svamp. Råvarorna kommer
delas upp i två grupper: vegetabiliskt
ursprung (WP2.1) och animaliskt
ursprung (WP2.2) och processerna
hållas åtskilda för att undvika problem
vid foderproduktion. Råvaror
inkluderar rester från veteförädling,
ärtrester, vegetabilisk glass och
kikärtor, lakvatten från inlagd sill,
fiskfett, och grisfett. De två processerna
kommer utvecklas för att producera
livsmedel/foder/etanol/pigment/annat.
Utvecklingsarbetet kommer börja i
mindre skala för att under projektets
gång minst skalas upp till pilotskala.
Uppströmsprocesser kommer variera
beroende på de egenskaperna som de
inkommande biproduktströmmarna
kommer ha. Detta kommer troligen att
inkludera värmebehandling (för
hygienisering och för att underlätta
nedbrytning), enzymbehandling, och
kemisk behandling. Nedströms handlar
det mestadels om skörd av svampen och
torkning av denna, men även separation
och upprening av andra eventuella
produkter. Processen kommer att
utvecklas och utvärderas på liknande
sätt som i WP1. Även halterna av
organiskt material kvar i lösning efter
svampodling kommer att utvärderas, då
höga utsläpp ger negativ miljöpåverkan.
Jämfört med WP1 finns också en god
förutsättning för att producera fler
produkter än livsmedel/foder, vilket

Kostnad

4 035 938
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Aktivitet

Beskrivning

WP3: Ett nytt sätt att
handskas med avfall

WP4: Teknoekonomisk
utvärdering
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under projektets gång kommer
diskuteras och utvärderas tillsammans
med de involverade företagen.
Två processer kommer att utvecklas, en
för växtbaserade avfall (WP3.1) och en
för animaliebaserade avfall (WP3.2). I
båda fallen kommer processerna vara
baserade på två steg. I det första steget
kommer ett konsortium av
mikroorganismer under anaeroba
förhållanden användas för att bryta ner
råmaterialet till mestadels flyktiga
fettsyror (liknande biogasprocessen).
Detta resulterar också i att materialet
blir säkert för användning. De flyktiga
fettsyrorna kommer sedan att används
för odling av filamentösa svampar i
vätskefas för produktion av foder.
Optimala förhållanden och
kemikalietillsats för de båda
delprocesserna kommer att utvärderas i
laboratorieskala. Beroende på
nedbrytningsgraden av råvaran kan
även behov av processer uppströms,
såsom förbehandling, komma att
utvärderas experimentellt.
Slutprodukterna analyseras för
bestämning av foderkvalitén liknande
WP1.
De två mest lovande processerna från
WP1-WP3 (WP4.1, WP4.2) designas
från råvara till slutprodukt och
utvärderas tekno-ekonomiskt med hjälp
av datorprogrammet Aspen (eller
likvärdigt). Processerna kommer först
modelleras och olika iterationer
utvärderas, inkluderat olika
produktionskapaciteter, och hur dessa
påverkar processerna och behoven av
transporter. Fokus kommer vara på
behov och storlek av fasta installationer
såsom fermentorer, användning av olika
typer av energislag såsom elektricitet
och värme, och integrering med
eventuella befintliga processer. För den
ekonomiska utvärderingen kommer
även faktorer som arbetskostnader,
transportkostnader, och

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2018-09-01 2021-04-30

3 003 475

2018-09-01 2021-08-31

2 770 211
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Aktivitet

Beskrivning

WP5: Miljöeffekter
över hela livscykeln
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Startdatum Slutdatum

råvarukostnader att tas hänsyn till.
Både standardiserade kostnader, och
input från relevanta företagspartner
kommer att användas.
Investeringskostnader, driftkostnader,
och minsta erforderliga värde på
slutprodukten kommer vara
fokusfaktorer.
Två av de mest lovande processerna
2018-09-01 från WP1-WP3 kommer att väljas ut för 2021-08-31
livscykelanalys (LCA) (WP5.1, WP5.2).
Analysen kommer inkludera a) de
miljömässiga effekterna från vaggan
(produktion av råmaterial) till
slutanvändning hos konsumenter
baserat på input som råmaterial och
energi, och utsläpp inom olika
miljökategorier; b) identifikation av så
kallade "hot-spots" i systemet; och c)
jämförelse mellan de svampbaserade
processerna och andra jämförbara
produkter. För
livsmedel/foderprodukter kommer
jämförelsen baseras på både tillgängligt
protein och kaloriinnehåll för att beakta
de primära nutritionsfaktorerna för
produkten. Liknande jämförelser har
redan utförts i andra sammanhang,
vilket gör att delar av inventoriedatan
redan finns tillgänglig. I andra fall
kommer data hämtas direkt från
inblandande processer och processsimuleringar i WP4. Data från
bakgrundsprocesser kommer inhämtas
från tillgängliga kommersiella LCIdatabaser som EcoInvent och litteratur.
Miljöpåverkan kommer beräknas enligt
ILCD mittpunkt-metodik, som
förespråkas av den Europeiska Unionen
vilket tillåter framtida jämförelser med
liknande studier. Fokus kommer vara på
global uppvärmning, men även andra
kategorier som landanvändning och
vattenanvändning kommer inkluderas
för att utvärdera eventuella
avvägningar mellan olika miljömål som
kan behöva göras.

Kostnad

2 349 406
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Aktivitet

Beskrivning

WP6: Karakterisering
av svampbiomassan
ur ett foder- och
livsmedelsperspektiv

Startdatum Slutdatum
2019-09-01 2021-04-30

Svampbiomassa från WP1-3 (WP6.1,
WP6.2, WP6.3) kommer under olika
stadier av processutvecklingen sändas
till Chalmers för nyckelanalyser såsom
totala halter protein, fett och fibrer samt
toxiska ämnen, vilka sedan kan styra
vidare processutveckling, exempelvis
via variation av råvara. När processerna
blir mer optimerade, och
svampbiomassan är närmare sin
"slutform", kommer djupare
näringsanalyser utföras såsom
aminosyror, fettsyror, vitaminer och
mineraler. Prover kommer förvaras i
referensfrys (-80°C) mellan provtagning
och analys för att undvika kemisk
nedbrytning. Vidare kommer batch-tillbatch variationer beaktas och flera
prover kommer tas från samma typ av
svampbiomassa. De metoder som
kommer användas är väl etablerade och
baserar sig främst på spektrofotometri
och gas- eller vätskekromatorgrafi
kopplat till masspektrometri (MS)detektion. Resultaten kommer jämföras
ur närings-/säkerhetsperspektiv med
liknande proteinkällor som
svampbiomassan kan komma att
ersätta.
Arbetspaket 1: Designa Svampar ska framställas av socker 2020-11-01
och
installera och/eller spannmål, skördas, avvattnas, 2021-04-30
demoanläggning
torkas och processas vidare till olika
produkter. Projektet har idag på HB
kapacitet på 1,3 m3, men ska utveckla en
process med 20 m3 reaktorskapacitet för
svampframställning
och
andra
kringutrustning. I detta arbetspaket ska
specialbyggda
reaktorer
för
framställning av svampar designas och
byggas eller beställd. Maskinutrustning
(Torkugn,
matberedare,
malkvarn,
formpress och övriga kökstillbehör) ska
beställas och projektet för dessa
apparater
ska
belasta
med
avskrivningskostnader. Dessutom ska en
lokal i Borås hyras under projektets tid
och demoanläggningen ska installeras
och köras på lokalen. Alla ev. tillstånd för
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Kostnad
3 185 394

415 000
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Aktivitet

Beskrivning

Arbetspaket
Framställa
svampprodukter

Arbetspaket
Undersöka
svampprodukter

Sida 12 (15)

att köra demoanläggning och framställa
produkter kommer att skaffas av HB eller
projektpartner. Konsulttjänst i detta
arbetspaket kan förekomma.
2: Demoanläggningen kommer först att
testa och provköras och alla apparater
ska testas. Sedan ska en råvara
(spannmål) väljas och svampbiomassa
och olika produkter framställs med
utlovade kapacitet som finns i målen.
Produkter blir i olika former med
paketering, fryst och färsk för olika
intressanta samarbetspartner. Totalt
minst ett ton svampprodukter ska
framställs i detta arbetspaket.
3: Svampprodukter kommer att undersökas
mot marknaden genom att:
• Delta i större event som
restaurangmässan, hotellmässan
osv, Besök hos livsmedelsbutikers
handlare, restauranger, osv att
diskutera om produkter och
uppvisa detta för slutkunder.
• Diskutera
med
investeringsföretag
om
ev.
investering
och
kommersialisering av produkter.
• Genomföra en sensoriskanalys
mot minst 300 deltagare på HBs
lokaler för att utvärdera faktorer
som smak, konsistens, sociala
aspekter och köpviljan till
framtagna
produkter
hos
slutkunder.

Tillväxtverket

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2021-05-01
2021-12-31

3 140 000

2021-05-01
2021-12-31

859 000
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Aktivitetsindikatorer
Projektet förväntas inte nå fler företag totalt sett, utan att kvalitén på en del av det hela ska öka.
Aktivitetsindikatorer utifrån usprungsbeslut:
Namn
Antal företag som får stöd
Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner
Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya produkter
Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd

Värde
60
15
0
60

Resultatindikatorer i linje med specifika mål
- Andel företag som samarbetar i sin innovationsverksamhet
- Företagens (produkt- och/eller processinnovativa, 10-249 anställda) utgifter för sin egen FoUverksamhet
Projektet bedöms ligga i linje med resultatindikatorerna.
Resultatindikatorer följs upp genom statistik på regional nivå.
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Reviderad budget
Kostnader
Kostnadsslag
Personal
Extern sakkunskap och externa tjänster
Resor och logi
Investeringar, materiel och lokaler
Schablonkostnader
Summa kostnader
Summa faktiska kostnader
Privat bidrag i annat än pengar
Summa totala kostnader

Tidigare beviljad
Ny total
budget
projektbudget
7 805 478
8 165 787
1 191 000
2 221 000
388 000
458 000
2 762 000
4 132 348
5 536 919
5 804 586
17 683 397
20 781 721
17 683 397
20 781 721
2 829 040
4 140 460
20 512 437
24 922 181

Medfinansiering
Finansiär

Tidigare beviljad
budget

Offentlig kontantfinansiering
Högskolan i Borås
Total offentlig kontantfinansiering
Privat kontantfinansiering
Lantmännens forskningsstiftelse
Privat bidrag i annat än pengar
Lantmännen Agroetanol
Steinbrenner Nyberg
FOV Fabrics
Raw Food Café AB
Total privat finansiering

Ny total
projektbudget

8 400 000
8 400 000

9 734 426
9 734 426

1 079 000

1 079 000

869 125
301 220
606 820
1 051 875
3 908 040

869 125
301 220
606 820
2 363 295
5 219 460

Stöd
Finansiering
EU-medel

Tidigare beviljad budget

Ny total
projektbudget
8 204 397
9 968 295

Sammanställning
Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader
Stödandel (EU-medel) av stödgrundande finansiering
Stödandel (EU-medel) av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel)
Andel privat finansiering
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48 %
40 %
40 %
39,1 %
20,9 %
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Underlag för prioritering för projekt med utökad budget
RepLab
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering

Typ av projekt
Ny projektperiod
Tidigare beviljad projektperiod
Län som omfattas av projektets
verksamhet
Kommuner som omfattas av
projektets verksamhet
Sökt utökade EU-medel
Tidigare beviljade EU-medel
Sökt EU-medel, totalt
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Ny total projektbudget
Handläggare
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Högskolan Väst
Västsverige
20201538
2020:2
Samverkan inom forskning och innovation
Främja företagsinvesteringar inom forskning och
innovation och utveckla kopplingar och
synergieffekter mellan företag, forsknings- och
utvecklingscentrum och den högre
utbildningssektorn, särskilt främjande av
investering i produkt- och tjänsteutveckling,
tekniköverföring, social innovation,
miljöinnovation, offentliga tillämpningar,
efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen
innovation genom smart specialisering, och
stödja teknisk och tillämpad forskning,
pilotverksamhet, tidiga
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för
avancerad produktion och
förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig
möjliggörande teknik och spridning av teknik för
allmänna ändamål
Samverkansprojekt
2018-01-01 - 2023-04-30
2018-01-01 - 2021-04-30
Västra Götaland
Samtliga kommuner i Västra Götalands län
5 489 895
8 600 000
14 089 895
11 134 841
11 134 841
35 224 737
Linnea Hagblom

version 1.0 160222

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Syftet med projektet är att vidareutveckla forskningsmiljön på Produktionstekniskt Centrum i
Trollhättan med fokus på additiva tekniker och återtillverkning. Fem demonstratorprojekt
kommer att genomföras i nära samverkan med regional industri och nationella
forskningsmiljöer. Projektets ekonomiska tyngd ligger på ett antal forskningstjänster på
Högskolan Väst, Chalmers och företaget GKN samt på förbrukningsmaterial som ska användas i
redan befintlig labbutrustning.
Utökning av budget innebär en vidareutveckling av pågående verksamhet och ytterligare
delprojekt inom ramen för de fem demonstratorer som utvecklats inom projektet.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan om utökning av verksamhet med uppdaterade mål och aktiviteter ligger i linje med
tidigare beslut.
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Projekt-PM
Beskrivning av ändringen
Projektet Replab är ett samverkansprojekt mellan Högskolan Väst, Chalmers och GKN och har
som övergripande mål att bygga upp en regional forskningsresurs vid PTC inom
återtillverkning/reparation med hjälp av additiv tillverkning (AM). Utöver
infrastrukturuppbyggnad genomförs projekt tillsammans med företag fem demonstratorprojekt
för att leverera teknologier för AM och återtillverkning. Demonstratorprojekten syftar till att
höja kompetensen inom AM och återtillverkning hos deltagande företag för att öka den globala
konkurrenskraften och skapa nya arbetstillfällen. Dessutom utvecklas i projektet en omfattande
samverkansmodell med Swerea-IVF och omgivande företag inom AM. Inom projektet har hittills
ett antal intressanta resultat kommit fram till exempel nya reparationstekniker för
gastturbinkomponenter med termisk sprutning, nya typer av reparationsbeläggningar, en
framgångsrik samverkansmodell med Swerea-IVF inom SLM, samt signifikant ökad
externfinansiering till PTC och nya internationella samarbeten. Genom den stora satsningen vid
Högskolan Väst genom det av KK-stiftelsen finansierade KK-miljöprojektet PRIMUS, har
dessutom utvecklingen av AM teknologier fått en framskjuten position både vid lärosäten och
samverkan med omgivande industri.
Fortsättningsprojektet av RepLab kommer att bygga vidare på dessa resultat och slutföra de
pågående delprojekten inom additiv tillverkning genom de specifika teknikerna
Lasermetalldeponering med pulver (Laser Metall Deponering – Pulver LMD-P),
Höghastighetsflamsprutning (High Velocity Air Fuel HVAF), Egenskapsutvärdering och
Pulverbädd. Vidare avser fortsättningsprojektet utvärdera olika simuleringstekniker för ökad
processförståelse inom LMD-P och pulverbädd inom ett separat delprojekt.
Av totalt cirka 100 forskare som är engagerade i produktionsteknisk forskning vid Högskolan
Väst är idag ca en tredjedel engagerade i AM forskning. Genom de olika samverkansnätverk som
ingår i satsningen inom KK-miljön Primus samverkar Högskolan Väst med över 100 olika
företag, både multinationella företag som GKN och Sandvik, men även ett stort antal SMF. Denna
snabba utveckling mot en nationellt ledande position inom AM, ger att projektet RepLAB har en
stor möjlighet till fortsatt och ökat effekt av samverkansforskning och utveckling av teknik och
kompetens inom AM i projektet.
Förlängningen av RepLab innebär även att fler resultatseminarier och andra
informationsspridningsaktiviteter kommer att genomföras för att öka regionens kunskap om
hur AM tekniker kan tillämpas för reparation och återtillverkning och hur PTC kan vara en
resurs för utvecklingsarbete inom AM området.

Bakgrund till ändring
En av mänsklighetens största utmaningar är minskad miljöpåverkan och resursförbrukning.
Tillverkningsindustrin i Västra Götalandsregionen är miljöbelastande men genom additiv
tillverkning (AM) kan såväl resursutnyttjandet som miljöpåverkan drastiskt minskas.
Produktion med AM förväntas signifikant öka såväl regionalt, nationellt och internationellt och
påverka både leverantörskedjor och affärsutveckling. Det valda tillämpningsområdet
återtillverkning, d.v.s. att bygga om eller reparera felbearbetade/ utslitna eller skadade delar är
under stark utveckling. En stor utmaning i detta sammanhang är att minimera
resursförbrukning och miljöpåverkan. En annan stor utmaning är en transformation av
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leverantörskedjorna där återtillverkning är integrerat i hela produktframtagningsprocessen.
Tekniken möjliggör såväl tillverkning och återtillverkning på plats med en design som kan ha
skapats tusentals kilometer bort och skickas elektroniskt. Produkterna kommer därmed att
tillverkas/modifieras/repareras lokalt enligt kundens individuella krav. Återtillverkning innebär
även att kunden, som äger den fysiska produkten, kommer att integreras i värdekedjan vilket
öppnar upp för nya affärsmodeller där nya tjänster erbjuds som funktionalitet och tillgång
snarare än produktägande.
Hållbarhet och att nå målen för Agenda2030 är en avgörande faktor för många företag. Inte bara
av kostnads och miljöskäl. Utan även för ett flertal andra faktorer som varumärkesbyggande,
attraktivitet som arbetsgivare, men även att framtidens affärsmodeller är i förändring. Från att
varit producenter av produkter, sker ett skifte till att leverera service, funktion och som för
fordonsindustrin att leverera transport istället för flygplan och bilar. Detta medför ett ökat
intresse för att produkter som tas fram har längre hållbarhet samt att reparation i syfte att öka
hållbarhet och dessutom effektiva sätt till reparation att komplexa detaljer blir avgörande.
Möjlighet till reparation genom AM teknologi är därför en avgörande faktor för framtida
internationell konkurrenskraft inom produktionsindustrin.
Återtillverkning är därför högintressant för många industrisektorer, inte minst för regionens
flyg- och fordonsindustri eftersom tekniken möjliggör att hela produkt- och materiallivscykeln
kan betraktas. Återtillverkning kan därmed signifikant öka resurseffektiviteten för hela
produktlivscykeln. Genom att behålla komponenter och deras ingående material i bruk under
längre tid kan även betydande energivinster göras och betydande utsläpp till luft och vatten
(t.ex. CO2 och SO2) undvikas. Förutom miljöfördelar ger återtillverkning goda möjligheter för
skapandet av högkvalificerade jobb och ekonomisk tillväxt. Såväl flyg- som fordonsindustrin,
liksom många andra industrisektorer, har identifierat AM och återtillverkning som en
nyckelteknologi för att möta framtida miljö och kostnadsmål.
Projektet är en del av en strategisk plan för en västsvensk plattform i den nationella AM-arenan
och kompletterar mycket väl andra pågående projekt som Prosam, 3D-Print, 3D-PrintPlus,
SpaceLab och Replab inom vilka en strategisk forskningssamverkan mellan Högskolan Väst,
Chalmers och Swerea har byggts upp. En viktig del i detta projekt är att vidareutveckla denna
gemensamma samverkansplattform.
Replab har identifierat problemet med att engagera SMF i forsknings och
utvecklingsverksamhet. En svårighet är att nå ut med information till dessa som med fördel ges
via uppsökande verksamhet. Innovatum har därför engagerats i Replab för både uppsökande
verksamhet och för andra typer av riktad informationsspridning till denna målgrupp. Det finns
på HV en stor bredd av väl upparbetade samarbeten med företag och nätverksorganisationer
inom forskning och utbildning kopplade till forskningsmiljön Produktionsteknik Väst (PTV).
Dessa nätverk har nyttjats för att identifiera behov hos SMF i utökningen av projektet. Som
underlag för nya projekt sker behovskartläggning dessutom löpande med branschorganisationer
och verksamheter såsom Fordonskomponentgruppen, IUC Sverige och IUC Väst, samt
omvärldsbevakning tillsammans med bland RISE. Genom detta stora nätverk och kontakter med
både organisationer och enskilda företag samt inbjudningar till forskningssamarbeten,
seminarier och utbildningsinsatser fångar lärosätet och projekt upp behoven både från de större
industrierna som GKN, Siemens, Volvo och ett stort antal SMF.
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Inom ramen för Replabs demonstratorprojekt har SMF företagen Brogren Industries, TSE
Engineering, TOOLTEC medverkat. BAE Systems Hägglunds och Siemens Trollhättan är egna
resultatenheter men ingår i större koncerner. IUC och Innovatum har även <250 anställda.
Utöver dessa har även informationsspridningsaktiviteter genomförts där SMF deltagit.
Seminariet ”Replabdagen” är ett exempel där ett antal företag deltog (se tabell nedan).

Västsvenska näringslivets akuta behov kopplat till COVID-19
Coronakrisen har slagit hårt mot svenska företag med marknader som i princip försvunnit, i
många fall stopp på leveranser och stängda gränser som gjort det svårt eller till och med
omöjligt att bedriva internationell handel. Produktionsstopp, permitteringar och en stor oro
bland personal har försatt både näringsliv och yrkesarbetare i en stor risk för depression.
Samtidigt har krisen också öppnat möjligheter för företag med hög omställningsförmåga och i
många fall har en omställning till olika digitala lösningar skett snabbt. En stark förmåga till
omställning är kritisk för att hantera negativa effekter på näringslivet som orsakas av
Coronapandemin. En del av omställningsförmågan består i att utnyttja möjligheter till
kompetensutveckling och i vissa fall förbereda för förändringar av viss verksamhet. I detta
omställningsarbete spelar lärosäten som Högskolan Väst en viktig roll.
Utvecklingsbehoven hos företagen skiljer sig inte alltför mycket från de behov som blivit tydliga
de senaste åren när det gäller produktionsteknik, elektrifiering och automation. Skillnaden
ligger i att Coronakrisen medfört att den kompetensutveckling som tidigare legat i fleråriga
planer nu måste genomföras omgående. Med detta följer också ett stort behov av att kunna
rekrytera hög och rätt kompetens, samt att kompetensutveckla och behålla sin egen personal.
I tider av förändringsarbeten, som den pågående Corona-pandemin, är det extra viktigt med
samverkan runt forskning och kompetensförsörjning. I en tid då produktion går ner och till viss
del personal friställs och permitteras skapas både utrymme och krav på industrin att strategiskt
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planera för omställning. Detta gäller i synnerhet produktionsindustrin i Västsverige med
omfattande industri inom transportfordon och flyg. Omställning mot elektrifierade fordon samt
teknikskiften som additiv tillverkning formar framtidens industri. Inom dessa områden har
Högskolan Väst i samverkan men industrier som GKN, Siemens, Sandvik, Volvo samt institut som
Swerea, RISE och andra lärosäten en nyckelroll. Tillsammans med våra industripartners kan
Högskolan Väst skapa plattformar i form av högteknologiska laboratorier, demonstratorer och
testbäddar för icke-konkurrerande samverkan inom forskning och tidig produktutveckling. Just
dessa samverkansarenor fr FoU är i tider som Corona-pandemin och teknikskiften oerhört
viktiga, då det är inom dessa arenor som framtidens teknik och internationella konkurrenskraft
skapas i samverkan.
Projektet Replab har en väl fungerande samverkansstruktur mellan Högskolan Väst, GKN och
Chalmers. Projektet Replab har även initierat väl fungerande samarbeten med regionens företag
(t.ex. GKN, Brogrens, Tooltec) samt fått spin-off effekter i nya samarbeten och ökad
externfinansiering från Vinnova, EU och KK-stiftelsen. Fortsättningsprojektet kommer att bygga
vidare på denna plattform och vidareutveckla samverkansstrukturen och även fördjupa
samarbeten med strategiska partners i regionen (t..ex GKN, Innovatum, IUC Väst och
prioriterade SMF). Fortsättningsprojektet kommer även verka för att öka externfinansieringen
till FoU verksamheten vid PTC.
Inom produktionsteknik är till övervägande del män verksamma. Projektet verkar för Högskolan
Västs mål om jämställd fördelning och arbetar aktivt för att öka andelen kvinnor i
teknikområdet. I all verksamhet som bedrivs på Produktionstekniskt Centrum (PTC) skall
likabehandling gälla som en naturlig del i arbetet med att nå högre forskningsresultat. Med
likabehandling menas att alla har respekt för olikheter vad gäller kön, etnicitet, ålder, sexuell
läggning, religionstillhörighet mm. Med den stora andelen internationella forskare, studenter
från både akademi och industri som möts inom en forskningsarena som PTC, skapas en oerhört
viktig plats för integration och jämlikhet.

Aktivitetslista
Uppdaterad aktivitetslista. Samtliga aktiviteter förlängs, inga nya är tillkommande.
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Reviderade indikatorer
Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen
Indikator
Antal företag som får stöd
Antal företag som samarbetar med
forskningsinstitutioner
Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya
produkter
Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd

Tidigare
värde
16

Nytt värde
19

16

16

10

12

16

19

Aktivitetsindikatorer följs upp på projektnivå.

Resultatindikatorer i linje med specifika mål
- Antal företag som samarbetar i sin innovationsverksamhet
- Företagens (produkt- och/eller processinnovativa. 10-249 anställda) utgifter för sin egen FoUverksamhet
Projektet bedöms ligga i linje med resultatindikatorerna.
Resultatindikatorer följs upp genom statistik på regional nivå.
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Reviderad budget – den nya totalbudgeten
Kostnader
Kostnadsslag

5 095 278

Ny total
projektbudget
7 862 355

3 025 000
626 669

4 785 302
400 248

3 124 400
3 628 653
15 500 000
15 500 000

6 512 614
5 664 218
25 224 737

Tidigare beviljad budget

Personal
Extern sakkunskap och
externa tjänster
Resor och logi
Investeringar materiel och
externa lokaler
Schablonkostnader
Summa kostnader
Summa faktiska
kostnader
Bidrag annat än pengar
Privat bidrag i annat än
pengar
Summa totala kostnader

6 000 000

25 224 737
10 000 000

6 000 000
21 500 000

10 000 000
35 224 737

Medfinansiering
Finansiär

Tidigare
beviljad
budget

Offentlig kontantfinansiering
Västra Götalandsregionen
Högskolan Väst
Chalmers Tekniska högskola
Total offentlig
kontantfinansiering
Total offentlig finansiering
Privata bidrag annat än
pengar
GKN Aerospace AB
Total privat finansiering

Ny total
projektbudget

5 000 000
1 000 000
900 000

8 300 000
1 734 841
1 100 000

6 900 000
6 900 000

11 134 841
11 134 841

6 000 000
6 000 000
6 000 000

10 000 000
10 000 000
10 000 000

Stöd
Finansiering

Tidigare
beviljad
budget
8 600 000

EU-medel

Totalt

14 089 895

Sammanställning
Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader
Stödandel (EU-medel) av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel)
Andel privat finansiering
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55,86%
40,00%
31,61%
28,39%

Strukturfondspartnerskapet Västsverige Ansökningsomgång 2020:2 Tilläggsansökningar
Ansökningsomgång 2020:2 tilläggsansökningar

Bilaga 4

Ärendelista ERUF, Insatsområde 2 - Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Ärendenummer

Dnr /
TVV

Sökande/Projektnamn

1

20201305 Innovatum/Space Success
West Sweden

2

20201927 Industrial Development
Center West Sweden /
Catalyst

Summa

Sökt
belopp
SEK

Förslag till prioritering

1 600 000 Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med
VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020.
Strukturfondspartnerskapet Västsverige prioriterade projektet Space Sucess West Sweden i
ansökningsomgång 2017:1. Strukturfondspartnerskapet prioriterar förlängningen av projektet
med tillhörande budgetjustering.

2 000 000 Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med
VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020.
Strukturfondspartnerskapet Västsverige prioriterade projektet Catalyst - för smart och hållbar
industri i ansökningsomgång 2018:2. Strukturfondspartnerskapet prioriterar utökningen av
projektet med tillhörande budgetjustering.
3 600 000

Bilaga 4. Ärendenummer 1
version 1.0 160222

Underlag för prioritering för projekt med utökad budget
SSWS (Innovatum Inkubator 2.0 - Space Sucess for West Sweden)

Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering

SSWS
Västsverige
20201305
2020:2
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Att främja entreprenörskap, särskilt genom att
underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya
idéer och främja skapandet av nya företag,
inklusive genom företagskuvöser.

Typ av projekt
Ny projektperiod
Tidigare beviljad projektperiod
Län som omfattas av projektets
verksamhet
Kommuner som omfattas av
projektets verksamhet
Sökt utökade EU-medel
Tidigare beviljade EU-medel
Sökt EU-medel, totalt
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Ny Total projektbudget
Handläggare

Projekt
2017-09-01 - 2023-04-30
2017-09-01 – 2020-12-31
Västra Götaland
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Samtliga kommuner i Västra Götalands län
1 600 000
2 400 000
4 000 000
6 000 000
0
10 000 000
Jasmine Heinrup
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Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet

Innovatum har för avsikt att, genom projektet, utveckla sin inkubatorverksamhet till ett nytt
spetsområde, rymdindustrin. Detta gäller nystartade bolag som utnyttjar data eller innovationer
från rymdindustri för en civil marknad (downstream) och nystartade bolag som levererar
produkter/tjänster till traditionell rymdindustri (upstream). Bakgrunden till projektet är att ett
svenskt konsortium bildats bestående av tre svenska inkubatorer, initierat av Rymdstyrelsen
och ESA, European Space Agency. Projekt avser stödja nya svenska rymdstartups med
affärsrådgivning samt vidareutveckla stöd och metoder till rymdstartups.
Utökning av tid och budget innebär att projektet kan fortsätta skapa aktiviteter och resultat som
bidrar till projektmålen, dels genom att delta i ESA BIC aktiviteter i slutet av 2020 och början av
2021 som annars hamnat utanför projekttiden, och dels genom att dra nytta av den omställning
till digitala event som har utarbetats under våren och som gör att projektet kan planera in event
och aktiviteter med målgrupperna oavsett om de kan genomföras fysiskt eller inte.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning

Ansökan om utökning av verksamhet med uppdaterade mål och aktiviteter ligger i linje med
tidigare beslut.

Projekt-PM
Beskrivning av ändringen

Med bakgrund i nedanstående beskrivning vill projektet göra en ansökan om förlängning av
projektet med en utökad budget med totalt 4 Mkr för perioden 2021-01-01 till 2023-04-30 med
aktivitetsslut vid 2023-02-28. Innovatum och Västra Götalandsregionen kommer att gå in som
medfinansiärer enligt samma procentuella fördelning som i pågående projekt, och avsikten är
att fortsatt samverkan med ESA BIC och dess ingående partners för rymdinkubation.

Bakgrund till ändring

Syftet med Space Sucess for West Sweden (SSWS) är att stötta nya företag i uppstartsskedet.
Trots att rymdbranschen har stor betydelse och har stort fotfäste i regionen genom stora
industriföretag såsom GKN och RUAG, är rymdstartups och rymdinkubation ett relativt nytt
område. Innovatum Startup har genom projektet SSWS skapat ett intresse hos SMF att söka till
rymdsektorn genom konsekventa informationskampanjer och möten. Projektet är i fas med de
indikatorer och mål som satts upp i SSWS och det finns flera observationer som pekar på att en
utökning av projektet skulle ha positiva effekter på de effekter som eftersträvas. Nedan
presenteras och diskuteras några av de aktuella observationerna. Generellt kan det konstateras
att Sverige i form av finansiering genom Rymdstyrelsen gör avsevärda investeringar i
rymdinfrastruktur i form av uppskjutningssystem och satelliter. För att dessa satsningar skall ge
god avkastning behövs projekt som Startup Space Sucess for West Sweden som underlättar för
nya entreprenörer att omsätta dessa satsningar i produkter och tjänster.
Påverkan av covid-19
Projektet har under nuvarande projektperiod drabbats av en del oförutsedda förskjutningar och
omplanering av budgeterade projektaktiviteter och event, vilket har påverkat upparbetning.
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Aktiviteter planeras genomföras under förlängningen i de fall de ej kommer kunna genomföras
under 2020.
En förlängning av projekttiden tom 2023-04-30 skulle innebära att projektet kan fortsätta skapa
aktiviteter och resultat som bidrar till projektmålen, dels genom att delta i ESA BIC aktiviteter i
slutet av 2020 och början av 2021 som annars hamnat utanför projekttiden, och dels genom att
dra nytta av den omställning till digitala event som har utarbetats under våren och som gör att
projektet kan planera in event och aktiviteter med målgrupperna oavsett om de kan genomföras
fysiskt eller inte.
Även om fortsättningen av projektet bedöms ha samma innehåll vad gäller projektaktiviteter,
mål och resultat ser projektet en justering av fördelningen mellan kostnadsslagen för att kunna
hantera ändrade förutsättningar vid genomförande av aktiviteterna.
Projekt Space Success West Sweden har under pågående projektperiod 2017-09-01 – 2020-1231, trots påverkan av covid-19 under 2020, genererat resultat och arbetssätt som tydligt
motiverar en fortsättning i samma omfattning som pågående projekt.
Projektet har:
• Ett kompetent, jämlikt och diversifierat team med 2 kvinnor, 3 män, 5 nationaliteter och
där alla är högskoleutbildade och har olika kompetenser inom rymdinkubation.
• Spridit kännedom om rymdinkubatorn och fått allmän acceptans som rymdinkubatorn i
Västsverige
• Levererat på beslutade indikatorer och där vissa indikationer passerats med råge
• Utvecklat marknadsmaterial som används för spridning
• Deltagit i framtagning av rapport om rymd för Business Region Göteborg där betydelsen
av ett starkt rymdkluster belyses. Rapporten är framtagen för kommunstyrelsen men
delar av resultaten offentliggörs genom en artikelserie som startar sept 2020 (publiceras
på BRG’s hemsida)
• Arrangerat och medverkat vid flera lyckade och synbara event tex;
o Hackathons: Space Data Hackathon med AI Innovation of Sweden, Copernicus
Hackathon Sweden, Act in Space
o En lunchseminarieserie där projektet besökt högskolorna i Västra Götaland
o Medverkat vid flera programpunkter under rymdveckan på Universeum,
Föreläsning på Kvalitetsmässa och på Dome of Visions på Lindholmen
o Medverkat och ställt ut på Rymdforum
o Ställt ut på Slush två gånger med ett urval av våra bolag
• Alla våra bolag har fått finansiering (ESA BIC, Copernicus, Vinnova, EU-medel och privata
investerare), ett par är på väg att få kommersiella framgångar såsom Vultus, Equilab,
FlyPulse och Wavr.
• Skapat en samverkan mellan inkubatorer (Borås först ut med bolaget Fureho)
• Skapat en expertgrupp med företrädare från branschen som stöttar våra bolag i frågor
kring marknadsvalidering och affärsmodeller. Projektet har kunnat genomföra denna
aktivitet trots covid-19.
• Medverkar till att bygga en nordisk hubb för rymdinkubatorer (S, N, SF, DK och E)
• Arbetar aktivt för att jämställdhet och att vara inkluderande. Har genomfört event med
DoubleCup, YesBox, VinnGroup och Women in Tech
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•
•
•
•
•

Instiftat ett rymdpris som delas ut i samband med Venture Cup. Medverkar från hösten
2020 i Venture Cups Sverige-jury.
Arbetar för att göra utvärderingar löpande och efter avslutade event för en kontinuerlig
läroprocess till förbättring genom enkäter
Arbetar löpande med bolagen där coachningsmöten hålls varannan vecka samt
uppföljning och utvärdering när de blir alumni
Två av våra bolag inleder en dialog med indiska företag för kommersiella samarbeten
med start under hösten 2020.
Lagt plan för kommande event
o Skapar Nordens första Space Investment Day
o Genomför sidoevent under Rymdforum 2021

Aktivitetslista

Komplett aktivitetslista, de nya eller uppdaterade aktiviteterna i kursiv stil.

Reviderad tidoch
aktivitetsplan
Aktivitet
Affärsrådgivning

- Expertkompetens

- Affärsrådgivning
rymdinkubatorföretag

- ESA BIC Sverige

- Deaflow- arbete
rymdinkubator
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Beskrivning

Startdatum Slutdatum

Kostnad

Deaflow-arbete
rymdinkubator, ESA
BIC Sverige,
affärsrådgivning
rymdinkubatorföretag
, tillförsel av
expertkompetens,
process och redskap
rymdinkubator.
Tillförsel av extern
kompetens inom
expertområden såsom
ekonomi, juridik/ip,
varumärke,
internationalisering.
Support vid uppstart
av nya företag och
coachnings/affärsrådg
ivningsinsatser till
företag antagna i
rymdinkubatorn.
Stötta utvalda nya
rymdföretag i
paketering till ESA BIC
Sverige. Medverkan i
juryarbete.
Genomföra löpande
uppsökningsarbete

2017-09-01 – 2023-0228

8 904 668 kr

2017-09-01 – 2023-0228

2 409 668 kr

2017-09-01 – 2023-0228

3 065 000 kr

2017-09-01 – 2023-0228

1 630 000 kr

2017-09-01 – 2023-0228

1 500 000 kr
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- Process och redskap
rymdinkubator
Integration och
Mångfald

Resor

Utvärdering och
lärande

Extern
kommunikation och
resultatspridning
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och aktiviteter
kopplat till dealflow
av rymdidéer.
Utveckla erbjudande,
process och redskap
för rymdinkubatorn.
Under
projektperioden
genomförs aktivitet
som syftar till att öka
kunskap om
integration och
mångfald hos
rymdinkubatorföretag
en.
Medverkan i
juryarbete kopplat till
ESA BIC Sverige samt
medverkan i relevanta
sammanhang kopplat
till regionala,
nationella och
europeiska
sammanhang kopplat
till entreprenörskap,
innovation och rymd.
Rapportering och
utvärdering av
projektet,
presentation för
projektdeltagare och
projektägare,
förbättrade metoder
och arbetssätt inom
projektet av
projektdeltagarna.
En projekthemsida
kommer att skapas.
Innovatum kommer
att vara
sammankopplade
med andra
rymdinkubatorer
(ESA BICs) i Europa
med återkommande
möten i ESAs regi
3ggr/år där
aktiviteter och
resultat från projektet
kommer spridas.

2017-09-01 – 2023-0228

300 000 kr

2017-09-01 – 2023-0228

120 000 kr

2017-09-01 – 2023-0228

205 332 kr

2020-09-01 - 2023-0430

315 000 kr

2017-09-01 - 2023-0430

255 000 kr
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Avslutsarbete

Resultat och metoder
kommer att
dokumenteras i den
mån det är möjligt för
att försäkra spridning
och lärdomar av
projektet.

2022-10-01 - 2023-0430

200 000 kr

Reviderade indikatorer
Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen
Namn
Antal företag som får stöd
Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd
Sysselsättningsökning i företag som får stöd

Nytt värde
29
29
65

Resultatindikatorer i linje med specifika mål
- Antal SMF per 1000 invånare
- Omsättning i små- och medelstora företag
Projektet bedöms ligga i linje med resultatindikatorerna.
Resultatindikatorer följs upp genom statistik på regional nivå.
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Tidigare värde
15
15
45
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Reviderad budget
Kostnader
Kostnadsslag
Personal
Extern sakkunskap och externa tjänster
Resor och logi
Schablonkostnader
Summa kostnader
Summa faktiska kostnader
Summa totala kostnader

Tidigare beviljad
Ny total
budget
projektbudget
2 428 823
4 688 275
1 854 739
2 038 649
160 000
205 332
1 556 438
3 067 744
6 000 000
10 000 000
6 000 000
10 000 000
6 000 000
10 000 000

Medfinansiering
Finansiär

Tidigare beviljad
budget

Offentlig kontantfinansiering
Västra Götalandsregionen
Innovatum AB
Total offentlig kontantfinansiering
Total offentlig finansiering

Ny total
projektbudget

3 000 000
600 000
3 600 000
3 600 000

5 000 000
1 000 000
6 000 000
6 000 000

Stöd
Finansiering
EU-medel

Tidigare beviljad budget
2 400 000

Sammanställning

Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader
Stödandel (EU-medel) av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel)
Andel privat finansiering
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Ny total
projektbudget
4 000 000

40.00%
40.00%
60.00%
0.00%

Bilaga 4. Ärendenummer 2
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Underlag för prioritering för projekt med utökad budget
Catalyst - för smart och hållbar industri
Sökande organisation
Programområde

Industrial Development Center West
Sweden AB
Västsverige

Ärende ID

20201927

Ansökningsomgång

2020:2

Insatsområde

Typ av projekt

Konkurrenskraftiga små och medelstora
företag
Stödja kapacitet för SMF att växa på
regionala, nationella och internationella
marknader och att ägna sig åt
innovationsprocesser
Projekt

Ny typ av projekt

Samverkansprojekt

Ny projektperiod
Tidigare beviljad projektperiod
Län som omfattas av projektets verksamhet

2019-01-01 – 2022-04-30
2019-01-01 – 2022-04-30
Samtliga kommuner i Västra Götaland
och Hallands län
Samtliga kommuner i Hallands län och
Västra Götalands län
2 031 970
9 824 655
11 856 625
17 810 000
0
29 666 625
Mohamed Ben Abdelhamid

Investeringsprioritering

Kommuner som omfattas av projektets verksamhet
Sökt utökade EU-medel
Tidigare beviljade EU-medel
Sökt EU-medel, totalt
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Ny total projektbudget
Handläggare
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Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Det övergripande målet med projekten är att den tillverkande industrin i Västra
Götalandsregionen ska öka sin konkurrenskraft och lönsamhet genom nya affärsmodeller och
omställning till en allt mer attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet. Detta genom att operativt
adressera, vidareutveckla och samla insatserna i Västsverige för att skapa ett helhetsgrepp
avseende deltagande företags utveckling. Som koordinerande part kommer Catalyst dirigera
företag till de olika IUC insatser där störst nytta skapas beroende av insatsbehov. Deltagande små
och medelstora företags (SMF) verksamheter kommer analyseras och nära stöd erbjudas för att
utveckla nya arbetssätt. Projektet ämnar även ge SMF tillgång till Innovations- och testmiljöer.
Insatsen väntas resultera i förbättrat nyttjande av befintliga resurser och strukturer både
regionalt och interregionalt.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Tillväxtverket bedömer att ansökan om utökning av verksamhet med uppdaterade mål och
aktiviteter ligger i linje med tidigare beslut.

Projekt-PM
Beskrivning av ändringen
Utökningen avser ett nytt utvidgat Arbetspaket, AP 6 Geografisk utökning, vilket innebär utökat
geografiskt område och fördjupad samverkan för stärkt kompetens inom cirkulära affärsmodeller
samt spridning av pågående satsning för hela Västsveriges små och medelstora företag.
Målet är ett fortsatt regionsöverskridande arbetssätt och samverkan för den industriella
utvecklingen och omställningen. Projektets målgrupp kommer erbjudas en än bättre träffsäkerhet
av projektets redan pågående insatser samtidigt som vi skapar en bas och en förutsättning för
likriktning i arbetssätt och metoder i hela Västsverige. Arbetssättet ger möjlighet att katalysera
till rätt aktör och pågående satsningar och nå ut till små och medelstora tillverkande företag
genom de redan uppbyggda strukturerna för regional samverkan. Tillsammans har vi under flera
år byggt upp analyser, metoder, verktyg och olika koncept för utveckling av den tillverkande
industrin. Fokus kommer fortsatt att vara omställning till cirkulära affärsmodeller. I den
strategiska och stärkta samverkan för utveckling kring arbetssätt, metoder och verktyg ingår även
att med samlad kompetens och erfarenhet från IUC:erna kvalitetssäkra erbjudandet till den
tillverkande industrin.
Covid-19 situationen har till viss del bromsat in pågående aktiviteter men vi tror samtidigt att
situationen kan ha skapat nytt fokus hos deltagande företag och att de är mer redo nu än tidigare
att möta kommande krav på omställning både på kort och lång sikt.
Samverkan
Samverkan handlar till stor del om att gå från teori till praktik och att hitta verktyg och arbetssätt
för att skapa förändringsviljan och lyfta insikten hos företagen att gå mot en omställning till en
cirkulär affärsmodell. Vår övertygelse är att vi genom samverkan blir mer resurseffektiva och mer
träffsäkra samt att vi genom denna utökning fortsätter förstärka de regionala strukturerna.
Metoden i projektet är ett gemensamt arbetssätt över hela Västsverige som bygger på lärdomar
från tidigare satsningar men genom att integrera och vidareutveckla dessa skapas nu ett nytt unikt
helhetsgrepp avseende deltagande företagsutveckling genom omställning till en mer attraktiv,
hållbar och cirkulär verksamhet.
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Samverkansprojekt
Under resterande projekttiden 2021-01-01 – 2022-04-30 kommer detta projekt att genomföras
som ett samverkansprojekt och handläggs enligt de krav som anges i Tillväxtverkets handbok.
Förutom att stödmottagaren IDC (Industrial Development Center) West Sweden AB erhåller stöd,
även följande samverkansparter kommer erhålla stöd i projektet genom stödmottagaren: IUC
(Industriella Utvecklingscentra) Väst och IUC Sjuhärad.
Stödmottagare och samverkansparter har för projektets genomförande ingått ett
samverkansavtal.
Målgrupp
Revidera projektets målgrupp: Enligt ursprungliga beslutet vänder projektet sig till Små och
medelstora tillverkande företag i Skaraborg. Det ursprungliga uppdraget är att långsiktigt stärka
konkurrenskraften och lönsamheten i den tillverkande industrin i Skaraborg. I och med
utökningen kommer projektet nu även att omfatta små och medelstora tillverkande företag i
Fyrbodal och Sjuhärad och på så sätt omfatta en än större del av Västsveriges industriföretag. Via
samarbetsparterna blir effekten att målgruppen rent geografiskt nås i hela Västra
Götalandsregionen och region Halland.
Uppdatering av projektets resultat och effekter
Utökad regional utveckling - förbättrat nyttjande av befintliga resurser och strukturer.
Västra Götalandsregionen ligger mycket väl i position på ett nationellt plan då det gäller regional
utveckling. Projektet stärker detta ytterligare över tid och genom denna utökning geografiskt då
arbetssättet mellan aktörer och pågående satsningar än mer integreras. Detta ger en ökad
resurseffektivitet och skapar synergier mellan kompletterande aktörer och erbjudanden. De små
och medelstora tillverkande företagen får dessutom del av hela innovationssystemet i hela
regionen och en ökad förståelse för det regionala "ekosystemet". Genom fortsatt och förstärkt
fokus gällande cirkulära affärsmodeller stärks och fördjupas kompetens inom cirkulära
affärsmodeller, metoder, verktyg och arbetssätt genom aktiv regional samverkan.
Organisation och genomförande
Samverkansparterna har lång erfarenhet av att stötta företag som står inför och genomgår en
förändring. IDC West, IUC Väst, IUC Sjuhärad samt IUC Halland har sedan 2019-01-01 samverkat
genom respektive Catalyst projekt. Genom gemensamma arbetssätt, metoder och verktyg och
utveckling av dessa är målet att den tillverkande industrin i Västsverige ökar sin konkurrenskraft
och lönsamhet genom nya affärsmodeller och omställning till en mer attraktiv, hållbar och
cirkulär verksamhet.
I uppdragen ingår även att med samlad kompetens och erfarenhet från IUCerna kvalitetssäkra
erbjudandet till den tillverkande industrin. Arbetssättet ger möjlighet att katalysera till rätt aktör
och pågående satsningar och nå ut till små och medelstora tillverkande företag genom uppbyggda
strukturer för regional samverkan. Tillsammans har vi under flera år byggt upp analyser, metoder,
verktyg och olika koncept för utveckling av den tillverkande industrin. Metoden i projektet är ett
gemensamt arbetssätt över hela Västsverige som bygger på lärdomar från tidigare satsningar men
genom att integrera och vidareutveckla dessa skapas nu ett nytt unikt helhetsgrepp avseende
deltagande företags utveckling genom omställning till en mer attraktiv, hållbar och cirkulär
verksamhet.
- Delprojektledare för den geografiska utökningen ansvarar för att planen följs mot uppsatt
mål
- Regelbundna veckoavstämningar med projektledare.
- Planerade lärtillfällen, sambesök kommer att löpa på som tidigare för alla
projektmedarbetare.
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Ett nytt arbetspaket: Geografisk utökning (AP 5)
Aktiviteterna i AP 5 har fortsatt fokus på hållbar produktion och innehåller
affärsmodellsinnovation mot cirkulära verksamheter likväl fokus kring arbete med
kompetensförsörjning och mot att företagen ska bli attraktiva arbetsgivare. Genom aktuell
påverkan från pandemin har företag permitterat och fått ändrade förutsättningar och ser nu
behovet av att arbeta med sin värdegrund, teambuilding, kompetens mm. Genom projektets
aktiviteter lyfts frågan i syfte att skapa attraktiva och hållbara arbetsplatser. Hållbara
medarbetare skapar hållbara organisationer. Genom metoder och verktyg coachas företagen att
arbeta med sina medarbetare så att de känner mer engagemang och driv och mindre stress, vilket
genererar fler idéer till lösningar, produkter, arbetssätt mm hos företagen.

Bakgrund till ändring
Catalyst ursprungliga syfte att adressera framför allt områdena Hållbar produktion och
Kunskapslyft industri och att på ett effektivt sätt tillvarata andra aktörers erbjudanden för att
skapa synergier mellan pågående projekt och insatser kommer nu att förstärkas ytterligare
genom den önskade geografiska utökningen. På så vis kompletterar projektet redan pågående
insatser och projekt, vilket gör att parterna tillsammans kan möta utmaningarna och göra dessa
till möjligheter. Det initiala målet med projektet är att den tillverkande industrin ökar sin
konkurrenskraft och lönsamhet genom nya affärsmodeller och omställning till en allt mer
attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet.
Takten i arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi behöver öka för att nå miljö- och
klimatmålen, liksom flera globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030.
Under våren 2020 har smittspridningen och den ekonomiska krisen till följd av det nya
coronaviruset, påverkat samhället kraftigt. Världen efter Coronapandemin kommer inte att se ut
som den gjorde före krisen. Sverige och Västsveriges tillverkande industriföretag har genom
projektet möjlighet att nyttja denna strukturella utmaning och vända den till en konkurrensfördel.
Genom att skapa tydliga strukturer och samverkansformer skapar vi möjligheter att fokusera på
hållbar produktion och produktdesign, hållbara sätt att konsumera och använda material,
produkter och ökad förändringsvilja att ställa om till en cirkulär affärsmodell.
Utökningen av projektverksamhet är välförankrad hos Västra Götalandsregion. VGR deltar i
Catalyst samverkansgrupp för att hålla sig uppdaterad om projektet och aktivt delta i styrning och
samordning med andra regionala insatser och projekt.

Reviderade aktiviteter
(Komplett aktivitetslista, de nya eller uppdaterade aktiviteter i kursiv stil)
Aktivitet

Beskrivning

Extern
För extern kommunikation
kommunikation och används i första hand medier
resultatspridning
såsom webb, sociala medier och
nyhetsbrev.
Resultatspridningen sker även
via
IDC
West
Sweden
samarbetspartners och IUC
nätverket i Sverige. I dagsläget
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2021-01-01 –
2021-12-31

Kostnad

1 090 555
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återfinns 1479 tillverkande
företag bland IUC nätverkets
delägare och medlemmar.
Metoder, verktyg och arbetssätt
delas och sprids till våra
regionala
och
nationella
samverkansparter.
Avslutsarbete
Utvärdering
lärande

Slutrapportering

2022-01-01
2022-04-30

och Extern
2019-03-01
utvärderare/följeforskare
2021-12-31
kommer att upphandlas för att
följa projektet. IDC West
Sweden upplever det som
ytterst viktigt att utvärderaren
redan från början följer
projektet och därigenom kan
utgöra
ett
viktigt
styrinstrument
för
projektledningen.

- 0
- 600 000

AP1 - Identifiera

Arbetspaketet syftar till att
identifiera
och kartlägga deltagande
företags
utmaningar och möjligheter
utifrån
tillväxtpotential och via
affärsmodellsinnovation,
möjligheten till
ökad konkurrenskraft och
lönsamhet
genom omställning till mer
cirkulära
affärsmodeller. Identifiera
består av
delmomenten analysera och
affärsmodellsinnovation.

2019-01-01
2021-08-31

- 5 783 525

Analysera

En behovsinventering initierar 2019-01-01
arbetspaketet, där företagets 2021-08-31
egna
övergripande
behov
identifieras. Inventeringen är
ingen analys där personal från
IDC ger vår syn, utan där
företaget själva berättar om
utmaningarna och behoven så
som de ser det. Detta följs av en

- 3 759 291
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företagsanalys
med
målsättningen att peka ut
färdriktningen
på
kort,
medellång och lång sikt.
Metodiken
avseende
företagsanalysen har utvecklats
löpande sedan 2009 och ger nu
en väl överensstämmande
helhetsbild
av
deltagande
företags nuläge, utmaningar
och framtida möjligheter.
Resultatet
av
analysen
sammanställs i en rapport
vilken återrapporteras till
företagets
ledningsgrupp.
Beroende på analysresultatet
och företagets prioriteringar
går projektet vidare med
fördjupade analyser inom: Ledning
och
styrning
Produktionseffektivisering
Produktutveckling - Strategisk
kompetensförsörjning
Marknad - Ekonomistyrning –
Digitalisering.
Samtliga
analyser finns väl beskrivna och
dokumenterade. Det finns även
vägledningsmaterial framtaget
till
genomförande
och
återrapportering till deltagande
företag
med
tillhörande
presentationsmaterial
och
rapportmallar
för
att
säkerställa en hög kvalitet.
Analysmetoderna är under
ständiga förbättringar utifrån
att vara uppdaterade för att
fånga upp företagens behov och
ge
en
tydlighet
i
de
utmaningarna man står inför
utifrån
strukturella
förändringar och omvärldens
krav. Analyserna behöver inte
alltid genomföras i sin helhet.
Då det gäller bland annat
produktionsanalysen
kan
delmoment
genomföras,
exempelvis en
5S revision.
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Affärsmodellsinnovation Efter
analysdelen
arbetar
projektet, tillsammans med
företaget,
igenom
deras
affärsmodell och kartlägger
möjligheten att ställa om till en
mer cirkulär affärsmodell.
Metoden är baserad på IDEOS
circular design guide och
kommer att anpassas till små
och medelstora tillverkande
företag.
Resultatet
av
fördjupningsanalyserna
och
affärsmodellsinnovation
presenteras även dessa för
deltagande
företags
ledningsgrupp och ligger till
grund för
arbetspaket 2, Planera.
AP2 - Planera
I arbetspaket 2 tas en
genomförandeplan
fram
avseende deltagande företags
utveckling på kort, medellång
och lång sikt. Utgångspunkten
för förbättringsarbetet är de
rapporter som analyserna och
affärsmodellsinnovation ovan
ger, samt företagsledningens
egna ambitioner. För att kunna
ta fram en genomförandeplan
är projektet helt
beroende av arbetspaket 4,
Samverka. Detta för att nyttja
de gemensamma erbjudanden
som finns i Västsverige
avseende; insatser, projekt,
industriella
innovations-,
utvecklingsoch
forskningsarenorna och på ett
nytt
sätt
koordinera
utvecklingsbehoven
i
deltagande företag till rätt
aktörer för att skapa synergier
och inte bygga parallella
strukturer.
AP3 - Genomföra
Arbetspaket 3 är själva
genomförandet av deltagande
företags åtgärdsplan. Efter att
ha arbetat med utveckling av
den tillverkande industrin i
snart 11 år har IDC West
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2019-01-01
2021-08-31

- 2 024 234

2019-03-01
2021-09-30

- 2 313 410

2019-04-01
2021-12-31

- 10 410 344
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Sweden för första gången ett
helhetskoncept för små och
medelstora industriföretag. Det
övergripande målet är att här,
baserat på åtgärdsplanen, att ge
rådgivning
och
coacha
företagen i att implementera
prioriterade
förbättringsprojekt.
En
gemensam arbetsmodell har
tagits fram i syfte att ge tillgång
till en helhet genom att nyttja
hela regionens kompetenser
och kontaktnät. Företaget
behåller samma ansvarig från
IDC genom insatserna, vilket
innebär minskad risk för
informationstapp
i
förbättringsprojekten
och
behållet
helhetsbild
över
företagets
utveckling.
Arbetspaketet består av två
delaktiviteter:
Standardiserade metoder och
verktyg för utveckling av
huvudprocesser - Koordinera
Standardiserade
metoder och verktyg för
utveckling
av
huvudprocesser
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Delar av förbättringsarbetet 2019-04-01
genomförs utifrån konceptet 2021-12-31
”hjälp till självhjälp” där
deltagande företag nyttjar
standardiserade metoder och
verktyg
kopplade
till
analysresultaten ovan och med
hjälp
av
coachning
implementerar
dessa
förbättringar. Framkommer det
exempelvis
i
produktionsanalysen ett behov
av att förbättra ”Renhet och
ordning” är det naturligt att då
starta upp ett 5S arbete, vilket
de själva får förutsättningar att
göra genom detta arbetssätt. I
projektet integreras samtliga
framtagna metoder och verktyg
från
tidigare
projekt,
nyutvecklar utifrån ett
helhetsgrepp och skapar ett
helt
nytt
koncept.

- 7 287 241
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Standardiserade metoder och
verktyg finns och kommer att
vidareutvecklas inom områden
såsom: - Ledning och styrning Produktionseffektivisering
Produktutveckling - Strategisk
kompetensförsörjning
Marknad - Ekonomistyrning Digitalisering
Affärsmodellsinnovation
Cirkulär ekonomi
Projektet har tillgång till
ovanstående men fokus för
utveckling
av
deltagande
företags huvudprocesser i
Catalyst kommer operativt att
ligga på Hållbar produktion,
Strategisk
kompetensförsörjning
och
Affärsmodellsinnovation,
då
andra pågående satsningar väl
adresserar utmaningarna inom
de andra områdena i

handlingsplanen för Smart
industri.
Koordinera
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Tyngdpunkten för aktiviteten 2019-04-01
ligger
i
att
koordinera 2021-12-31
utvecklingsbehoven
till
pågående insatser och nyttja
uppbyggda
strukturer
för
regional
utveckling.
Övergripande för projektets
arbetssätt är att identifiera
företagens behov, ha god
kunskap
om
andra
organisationer och utförare,
koordinering av insatser så att
företagen själva kan ta nästa
steg men hela tiden med stöd av
en
coach/rådgivare.
Omfattande satsningar pågår
redan
utifrån
exempelvis
digitalisering inom ramen för
de två projekten som utgörs av
"Digiresan"
och
inom
produktutveckling
utifrån
delaktiviteter inom ramen för
ASSAR.
För
att
kunna
koordinera krävs en bred

Tillväxtverket

- 3 123 103
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regional
samverkan
och
omvärldsbevakning, se vidare

arbetspaket 4, Samverka.
AP4 - Samverka

Innovationsmiljöer
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Genom detta arbetspaket ska
små
och
medelstora
tillverkande företagen få ökad
nytta av uppbyggda strukturer
för regional utveckling, andra
aktörers erbjudanden och
pågående
projekt
och
satsningar
i
Västsverige.
Grundläggande för arbetssättet
är att aldrig bygga
parallella strukturer utan att
insatser koordineras med andra
aktörer och i aktiv dialog med
Västra Götalandsregionen och
andra finansiärer. Projektet
ämnar ha en katalyserande
funktion då projektet har god
kunskap om pågående insatser
utifrån regional utveckling men
behöver
ytterligare
omvärldsbevakning och en
förnyad
kartläggning.
Arbetspaketet omfattar även
den regionala samverkansdelen
över hela vårt Nuts-område
utifrån ett starkt partnerskap
mellan
de
industriella
utvecklingscentra; IDC West
Sweden, IUC Väst, IUC Sjuhärad,
IUC Halland och Göteborgs
tekniska college.
Den här delen handlar om hur
de små och medelstora
företagen i större utsträckning
ska kunna nyttja de västsvenska
forsknings-, innovations och
utvecklingsmiljöerna
(Testbädd Sverige). Miljöerna
är också beroende av ett
ständigt inflöde av tillverkande
företag som vill arbeta med
förbättringsprojekt,
innovationer, utveckling samt
ta del av forskningsresultat, ny
kunskap och få inspiration. Det
är ibland en för stor tröskel för
små och medelstora företag att

2019-01-01
2021-12-31

- 4 626 820

2019-01-01
2021-12-31

- 2 082 069
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komma in och kunna nyttja de
regionala innovationsmiljöerna
där den större industrin ofta är
part. Det kan behövas stöd i
form av kompetenshöjning,
nätverk, lotsning och stöd på
vägen. Med ett ökat deltagande
av de små och medelstora
företagen
i
innovationsmiljöerna och i
gemensamma forsknings- och
utvecklingsprojekt finns en stor
utvecklingspotential för både
små och stora företag som idag
inte används fullt ut.
Pågående projekt och Det finns ett stort utbud av 2019-01-01
andra aktörer
erbjudanden från andra aktörer 2021-12-31
och pågående projekt i
Västsverige för att stimulera
den regionala utvecklingen,
vilka projektet ämnar nyttja på
ett
än
effektivare
sätt.
Uppbyggda samarbeten finns
idag med flertalet aktörer men
arbetssätten behöver revideras
för att verkligen kunna
dra nytta av varandra fullt ut.
Inom ramen för FoU samverkan
utgör instituten en viktig
samarbetspart. Här har bland
annat
ett
nationellt
samarbetsavtal har skrivits
mellan IUC Sverige och RISE,
något
nätverket
nu
vidareutvecklar på regional
nivå. Ett första möte avseende
en gemensam handlingsplan är
genomfört den 28/8. Pågående
samarbete finns redan utifrån
Industriell
Dynamik
men
parterna kan bli betydligt bättre
på att nyttja varandra, inte
minst
kopplingen
mellan
innovationsmiljöerna
och
institutens
test-och
demomiljöer.
Genom
arbetspaket 1, Identifiera,
skapas en stor potential att
kunna koordinera deltagande
företags behov på ett än bättre
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- 1 156 705
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sätt till andra insatser och
aktörer.
Regional samverkan för Parterna samverkar i flera 2019-01-01
industriell utveckling
gemensamma
2021-12-31
utvecklingsprojekt
och
ytterligare 10 IUC företag finns
i nätverket runt om i landet. Att
långsiktigt
stärka
konkurrenskraften
och
lönsamheten
i
regionens
tillverkande industriföretag är
det övergripande uppdrag
parterna delar. Tillsammans
har partnerna under flera år
byggt upp analyser, metoder,
verktyg och olika koncept för
utveckling av den tillverkande
industrin. Metoden är ett
gemensamt arbetssätt över hela
regionen som bygger på
lärdomar
från
tidigare
satsningar men genom att
integrera och vidareutveckla
dessa skapas nu ett nytt unikt
helhetsgrepp
avseende
deltagande företags utveckling
genom omställning till en mer
attraktiv, hållbar och cirkulär
verksamhet. Det regionala
resurscentrat EDCS (Equality
Development Center West
Sweden)
är
en
viktig
samverkanspart för oss då det
gäller
framförallt
jämställdhetsintegreringen
avseende våra metoder, verktyg
och
arbetssätt.
Samverkansmöten sker 1 gång
per
månad
medan
den
gemensamma delen avseende
vidareutveckling sker löpande i
olika
tvärfunktionella
arbetsgrupper.
2021-01-01 –
AP5: Geografisk
2021-12-31
utökning
Geografisk utökning av
projektet efter pandemin
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Affärsmodellsinnovation
och
Hållbar produktion adresserar
ovanstående och bidrar till
företagens omställning, vilket kan
ge Västsveriges tillverkande företag

2021-01-01 –
2021-12-31

- 1 388 046

4 413 510
4 413 510
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den fördel de behöver för bibehållen
och ökad konkurrenskraft.
Nya affärsmodeller ger nya typer av
produkter, vilket kräver nya
tillverkningstekniker
och
produktionsprocesser.
Väntade effekter och resultat
avseende cirkulär ekonomi
Detta ger sammantaget ett ökat
ansvarstagande för framtiden
genom omställning från en linjär till
en mer cirkulär verksamhet och
tillverkningsprocess
Genom påverkan från pandemin
har företag permitterat och fått
ändrade förutsättningar och ser nu
behovet av att arbeta med sin
värdegrund,
teambuilding,
komptens mm.
Genom projektets aktiviteter lyfts
frågan i syfte att skapa attraktiva
och
hållbara
arbetsplatser.
Hållbara medarbetare skapar
hållbara organisationer. Genom
metoder och vektyg coachas
företagen att arbeta med sina
medarbetare så att de känner mer
engagemang och driv och mindre
stress, vilket genererar fler idéer till
lösningar, produkter, arbetssätt
mm hos företagen
Identifiering
och
rekrytering av företag
Behovsanalys, analys
Coaching

Samverkan
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Kartlägga möjliga företag. Dialog,
möten internt och externt

2021-01-01 –
2021-04-01

879 543

Identifiering av företagets egna
utmaningar
Efter analysdelen arbetar projektet,
tillsammans med företaget, igenom
deras affärsmodell och kartlägger
möjligheten att ställa om till en mer
cirkulär affärsmodell
Standardiserade
metoder
och
verktyg
kommer
att
vidareutvecklas inom området
Affärsmodellsinnovation -Cirkulär
ekonomi
Metod och arbetssätt kommer att
anpassas till små och medelstora
tillverkande företag.

2021-02-01 –
2021-11-31
2021-02-01 –
2021-12-31

879 543

2021-01-01 –
2021-12-31

1 407 269

1 247 155

version 1.0 160222

Reviderade Indikatorer
Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen
Namn
Antal företag som får stöd
Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd
Sysselsättningsökning i företag som får stöd

Tidigare Värde
150
150
50

Aktivitetsindikatorer följs upp på projektnivå.

Resultatindikatorer
- Antal företag med innovationsverksamhet (produkt-, process-, organisatorisk,
marknadsföring)
- Antal tillväxtföretag med årlig tillväxttakt (omsättning) med minst 10 % under tre år där
företaget hade minst 3 anställda i början av mätperioden.
- Förädlingsvärde i små- och medelstora företag.
Projektet bedöms ligga i linje med resultatindikatorerna.
Resultatindikatorer följs upp genom statistik på regional nivå.
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Nytt Värde
170
170
50
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Reviderad budget
Kostnader
Kostnadsslag

Tidigare
beviljad
budget

Personal
Extern sakkunskap och externa tjänster
Resor och logi
Investeringar materiel och externa lokaler
Schablonkostnader
Summa kostnader
Summa faktiska kostnader
Summa totala kostnader

13 712 446
1 050 000
525 000
750 000
8 787 209
24 824 655
24 824 655
24 824 655

Ny total
projektbudget
16 194 622
1 250 000
617 396
750 000
10 854 607
29 666 625
29 666 625
29 666 625

Medfinansiering
Finansiär

Tidigare
beviljad
budget

Offentlig kontantfinansiering
Västra Götalandsregionen
Skaraborgs kommunalförbund
Total offentlig kontantfinansiering
Total offentlig finansiering

Ny total
projektbudget

10 500 000
4 500 000
15 000 000
15 000 000

13 310 000
4 500 000
17 810 000
17 810 000

Tidigare
beviljad
budget
9 824 655

Utökad
budget

Stöd
Finansiering
EU-medel

Sammanställning
Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader
Stödandel (EU-medel) av stödgrundande finansiering
Stödandel (EU-medel) av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel)
Andel privat finansiering
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39,97%
39,97%
39,97%
60,03%
0,00%

11 856 625

Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2020:2 Förstudier

Bilaga 5

Ansökningsomgång 2020:2 Förstudier

Ärendelista ERUF, Insatsområde 1 - Samverkan inom forskning och innovation
Ärendenummer
1

Dnr / TVV

Sökande/Projektnamn

20292487 AstaZero/Förstudie SMFsamverkan
Summa

Sökt
belopp
SEK

288 745

288 745

Förslag till prioritering
Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020.

Bilaga 5. Ärendenummer 1

version 1.0 160222

Underlag för prioritering
AstaZero; Förstudie SMF-samverkan.
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering

Typ av projekt
Projektperiod
Målgrupp
Län som omfattas av projektets
verksamhet
Kommuner som omfattas av
projektets verksamhet
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget
Handläggare
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Astazero AB
Västsverige
20292487
2020:2
Samverkan inom forskning och innovation
Främja företagsinvesteringar inom forskning och
innovation och utveckla kopplingar och
synergieffekter mellan företag, forsknings- och
utvecklingscentrum och den högre
utbildningssektorn, särskilt främjande av
investering i produkt- och tjänsteutveckling,
tekniköverföring, social innovation,
miljöinnovation, offentliga tillämpningar,
efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen
innovation genom smart specialisering, och
stödja teknisk och tillämpad forskning,
pilotverksamhet, tidiga
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för
avancerad produktion och
förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig
möjliggörande teknik och spridning av teknik för
allmänna ändamål
Förstudie
2021-01-01 – 2021-06-30
AstaZero och SMF
Västra Götalands län
Kommuner i Västra Götalands län
288 745
440 000
0
728 745
Andreas Norling
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Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
För att AstaZero ska fortsätta vara en attraktiv forsknings- och utvecklingspartner som bidrar
till regionens attraktionskraft behöver befintlig anläggning kompletteras. Fordonsbranschens
och samhällets behov av en test- och demonstrationsmiljö för självkörande uppkopplade fordon
samt transportsystem ska mötas.
Övergripande mål med sökt förstudie är att i förlängningen göra AstaZero till en ännu bättre
test- och demonstrationsmiljö för hållbara transporter genom att öka möjligheterna för små och
medelstora företag att samverka med forskare och de stora fordonsföretagen. Förstudiens
målgrupp är SMF och AstaZero.
AstaZero vill på ett tydligare sätt närma sig små och medelstora företag som arbetar med
innovationer och utveckling för hållbara transporter. Redan idag finns många kontakter med
småföretag och personer anställda vid småföretag. De SMF som kommer till AstaZero idag har
begränsade möjligheter att utnyttja kontor och möteslokaler på grund av platsbrist.
Förstudien syftar till att planera för möjligheterna att öka samverkan med SMF genom
förbättrade ytor för samverkan och innovation. En förstudie ger möjlighet att identifiera SMF,
förstå deras behov samt projektera lokaler.
Frågor som ska besvaras i förstudien är:
- Hur många små och medelstora företag i Västsverige har verksamhet där man kan ha nytta av
AstaZero?
- Vilka delar av AstaZeros utbud används idag av SMF?
- Finns det delar eller tjänster som saknas av SMF?
- Hur bygger AstaZero bäst kontinuerliga kontakter med SMF?
- Hur utformar AstaZero bäst sina lokaler för att passa SMFs behov?
För att besvara frågeställningarna kommer förstudien genomföra en systematisk kartläggning
av små och medelstora företag i Västsverige som har verksamhet där man kan ha nytta av
AstaZero. Även andra industrier än fordonsindustrin ska omfattas. För att förstå SMF kommer
kontakter och intervjuer genomföras med SMF. Projektering av ytor för samverkan och
innovation, ritningar och kalkylering av byggkostnad
Förstudien kommer ge SMF kunskap om vilka möjligheter AstaZero erbjuder. Resultatet av
förstudien kommer ligga till grund för beslut om ett eventuellt genomförandeprojekt. För att
skapa förutsättningar för samarbete med fler SMF kommer det i ett genomförandeprojekt
planeras för konkreta anpassningar av test- och demonstrationsmiljö utefter SMF-behov.
Exempel är att det skulle kunna ställas nya krav på AstaZeros lokaler. Med mer ändamålsenliga
lokaler skulle AstaZero kunna erbjuda möjlighet att arbeta i lokalerna i samband med försök på
banan.
I förstudien kommer samtliga tre hållbarhetsaspekter integreras i arbetet. Genom att utgå från
likabehandling och ickediskriminering samt jämställdhet ska AstaZero i ett
genomförandeprojekt kunna ge samma möjligheter till SMF vars personal har skiftande
bakgrund; svenskfödda, utrikes födda, män och kvinnor. Förstudien ska identifiera vilka
skillnader som kan finnas och om speciella åtgärder måste vidtas i genomförandeprojektet.
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Fordonsindustrins expeditioner till andra länder är inte miljömässigt hållbara. Företagen
transporterar fordon till andra länder, och flyger ned personal för att genomföra försöken. Det
finns goda möjligheter att både minska miljöbelastningen och att minska de ekonomiska
kostnaderna om fler försök kan göras hos AstaZero. Genom att integrera aspekten hållbarhet ska
förstudien undersöka hur väl detta stämmer för SMF.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Förstudien bedöms uppfylla de särskilda krav som ställs på förstudier avseende projektets
längd, stödbelopp och vilket resultat förstudien ska uppnå genom fastställda resultatkriterier.
Ansökan bedöms vara i enlighet med Europeiska regionalfondsprogrammet för Västra
Götalandsregionen och sökt utlysning. Ansökan bedöms uppfylla minst en av de vägledande
principerna för urval inom investeringsprioriteringen.
Förstudien ska bygga upp kunskap om små och medelstora företag som arbetar med
innovationer och utveckling för hållbara transporter. Kunskapen ska leda till att små och
medelstora företag i större grad samverkar med forskare och de stora fordonsföretagen. Detta
ska i förlängningen göra AstaZero till en bättre test och demonstrationsmiljö för hållbara
transporter.
Blir resultatet av förstudien enligt förväntan bedöms den kunna leda till ett
genomförandeprojekt som genom utvecklande av test och demonstrationsmiljö bidrar till
styrkeområdet hållbara transporter och den forskning som bedrivs inom fordonsindustrin. Ett
framtida projekt kan bidra till samverkan mellan forskning och innovation inom
fordonsbranschen.
Projektägaren bedöms utifrån tidigare genomförda projekt ha kapacitet och erfarenhet som
krävs för att genomföra en förstudie finansierad med medel från Europeiska regionala
utvecklingsfonden. Ett framtida genomförandeprojekt bedöms ha förutsättningarna för att nå
upp till nå upp till nivån godkänd avseende samtliga obligatoriska urvalskriterier.

Sida 3 (4)

Tillväxtverket

version 1.0 160222

Urvalskriterier
0 = Ej uppfylld
1 = Godkänd
2 = Väl Godkänd
3 = Mycket Väl Godkänd

Obligatoriska urvalskriterier*
*Kriterier som ska vara uppfyllda för att en projektansökan ska lämnas vidare för prioritering
0

Samordning med andra strategier och program
Överlevnad och långsiktighet
Näringslivets medverkan
Förnyelse och utveckling
Horisontella urvalskriterier

Total poäng för projektet: 5
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X
X
X
X
X
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3

Bilaga 6

Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2020:2 Förstudier

Ansökningsomgång 2020:2 Förstudier

Ärendelista ERUF, Insatsområde 2 - Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Ärendenummer

Dnr /
TVV

Sökande/Projektnamn

1

20292364 Lysekils kommun/CoBro

2

20292523 Johanneberg Science
Park/Förstudie Innovation i
samverkan små och stora
företag- liten möter stor
Summa

Sökt
belopp
SEK

Förslag till prioritering

120 000

Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med
VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020.

400 000

Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med
VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020.

520 000
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Underlag för prioritering
CoBro
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering

Typ av projekt
Projektperiod
Målgrupp
Län som omfattas av projektets
verksamhet
Kommuner som omfattas av
projektets verksamhet
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget
Handläggare

Lysekils kommun
Västsverige
20292364
2020:2
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Främja entreprenörskap, särskilt genom att
underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya
idéer och främja skapandet av nya företag,
inklusive genom företagskuvöser
Förstudie
2021-01-01 – 2021-09-30
Projektägare och SMF
Västra Götalands län
Kommuner Västra Götalands län
120 000
110 000
70 000
300 000
Andreas Norling

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Lysekils kommun strävar efter att ständigt utveckla förutsättningarna för människors och
företags kreativa initiativ, såväl i stadskärnan som på landsbygden. Hittills har fokus i många
utvecklingsprojekt varit kopplade till kommunens centralort i södra delen av kommunen. I
Lysekils kommuns norra delar finns bland de bästa klätterbergen i Sverige och därför har
klättring blivit en allt viktigare del av att utveckla platsens attraktivitet för både boende och
besökare. Klättringen i Brodalen betraktas vara i världsklass och är internationellt välkänd i
klättersammanhang.
Under de senaste åren beräknas att mer än åttio personer köpt hus och flyttat till området på
grund av klättringen. Många av dessa har egna företag och jobbar ofta i ett globalt och digitalt
företagande, och dessa företagare väljer sin boendeplats utifrån platsens attraktivitet. Det finns
en efterfrågan hos företagare i området på en gemensam plats där de kan sitta och arbeta. Det
finns flera anledningar som att vissa inte har fiberanslutning i sina hus, de har svårigheter att
arbeta i sin hemmiljö och/eller att de söker gemenskap och möjligheter att dela kompetenser.
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Brodalen kan vara en intressant plats för coworking, som i en förlängning ökar områdets
attraktionskraft för fler företagare att flytta till området, vilket leder till fler kommuninvånare
och en positiv samhällsutveckling.
Förstudien har som mål att ge svar på om det finns förutsättningar för att med en livsstilsgrupp i
fokus skapa en coworkingplats i Brodalen. Målgrupp för förstudien och ett planerat
genomförandeprojekt är personer inom det valda livsstilssegmentet klättring samt politiker,
tjänstemän företagare och organisationer.
Under förstudien ska aktiviteter genomföras för att öka förståelsen bland politiker, tjänstemän,
företagare och organisationer om vad en coworking plats är och hur det skiljer sig från ett
gängse företagshotell, affärskontor och hemmakontor. För att uppnå detta kommer projektet
genomföra intervjuer, seminarieserie och studiebesök.
Förstudien ska visa hur coworking kan stimulera företagande, integreras i en innovationsarena
och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Avsikten är även att visa hur olika coworking platser
i Sverige och internationellt integrerat hållbarhet i sina strategier och verksamheter.
Förstudien kommer utgå från följande frågeställningar:
1. Hur har andra coworking ställen arbetat med livsstilsgrupper och hur kan det stärka
företagandet och destinationens varumärke?
2. Hur stort är intresset bland främst klättrare att skapa en coworking plats i Brodalen?
3. Vilka behov behöver säkerställas i form av lokaler och infrastruktur för en fungerande
coworking plats i Brodalen?
4. Vilka faktorer är viktiga för att skapa en väl fungerande coworking plats ur ett
jämställdhetsperspektiv?
5. Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut för en väl fungerande coworking plats?
6. Hur kan erfarenheterna av projekten Urban Platsinnovation och Maritim Utveckling i
Bohuslän (MUB) tillvaratas i ett genomförandeprojekt?
7. Hur ska ett genomförandeprojekt formuleras?
I förstudien kommer hållbarhetsaspekterna jämställdhet och likabehandling och
ickediskriminering vara särskilt närvarande i intervjufrågor för att fånga de olika behov och
förutsättningar som finns i målgruppen.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Förstudien bedöms uppfylla de särskilda krav som ställs på förstudier avseende projektets
längd, stödbelopp och vilket resultat förstudien ska uppnå genom fastställda resultatkriterier.
Ansökan bedöms vara i enlighet med Europeiska regionalfondsprogrammet för Västra
Götalandsregionen och sökt utlysning. Ansökan bedöms uppfylla minst en av de vägledande
principerna för urval inom investeringsprioriteringen.
Förstudien förväntas ge svar på om klättring som attraktionskraft kan ge de förutsättningar som
krävs för att skapa en coworking plats i Brodalen. Studien kommer informera om hur Coworking space kan stimulera företagande och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Visar
förstudien att det finns ett intresse och ett behov av en platsbaserad utvecklingsarena kan det
leda till att främja utveckling av fler nya innovativa företag och att stimulera utveckling i små
och befintliga medelstora företag.
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Projektägaren bedöms utifrån tidigare genomförda projekt ha kapacitet och den erfarenhet som
krävs för att genomföra en förstudie finansierad med medel från Europeiska regionala
utvecklingsfonden. Ett framtida genomförandeprojekt bedöms ha förutsättningarna för att nå
upp till nå upp till nivån godkänd avseende samtliga obligatoriska urvalskriterier.

Urvalskriterier
0 = Ej uppfylld
1 = Godkänd
2 = Väl Godkänd
3 = Mycket Väl Godkänd

Obligatoriska urvalskriterier*
*Kriterier som ska vara uppfyllda för att en projektansökan ska lämnas vidare för prioritering
0

Samordning med andra strategier och program
Överlevnad och långsiktighet
Näringslivets medverkan
Förnyelse och utveckling
Horisontella urvalskriterier
Total poäng för projektet: 5
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Underlag för prioritering
Förstudie Innovation i samverkan små och stora företag - Liten möter Stor
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering
Typ av projekt
Projektperiod
Målgrupp
Län som omfattas av projektets
verksamhet
Kommuner som omfattas av
projektets verksamhet
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget
Handläggare

Johanneberg Science Park AB
Västsverige
20292523
2020:2
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Stödja kapacitet för SMF att växa på regionala,
nationella och internationella marknader och att
ägna sig åt innovationsprocesser
Förstudie
2021-01-01 – 2021-09-30
Johanneberg Science Park och de finansiärer som
kan finansiera ett genomförandeprojekt
Västra Götalands län
Kommuner i Västra Götalands län
400 000
600 000
0
1 000 000
Andreas Norling

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Små företag har innovativa idéer, är snabbrörliga och flexibla. Stora företag har resurser,
strategier och marknadskanaler. Samskapande innovation mellan små och stora företag är
fortfarande ovanligt på grund av fundamentala skillnader i kultur, strategier, organisatoriska
strukturer mm. Skillnaderna kan sammanfattas i samlingsbegreppet "asymmetri". Förstudien
ska starta arbetet för att avsevärt öka förekomsten och kvaliteten hos dessa samarbeten och
därigenom realisera en hittills outnyttjad potential för innovation och ekonomisk utveckling i
regionen.
Projektet vänder sig i första hand till samhällsbyggnadsbranschen där denna typ av samarbeten
idag är ovanliga jämfört med viss andra branscher. Syftet med förstudien är att förbereda för
"Liten möter Stor", ett genomförandeprojekt som syftar till att öka innovationskraften i den
västsvenska ekonomin genom att initiera och facilitera samskapande innovationsprocesser där
små och stora företag arbetar tillsammans. Detta skall uppnås genom att utveckla, testa och
optimera en generell process för hur matchning mellan små och stora företag kan gå till.
Målgruppen i ett genomförandeprojekt är primärt företag i samhällsbyggnadsbranschen.

Sida 1 (3)

Tillväxtverket

version 1.0 160222

I förstudien ska följande frågor besvaras:
-Hur vidareutvecklas den preliminära processbeskrivning som tagits fram för "Liten möter
Stor"?
-Vilka delprocesser och aktiviteter ska ingå i en process för att skapa långsiktigt hållbara och
produktiva innovationssamarbeten mellan små och stora företag?
-Vilka parter i det västsvenska innovationssystemet kan vara värdeskapande aktörer i en sådan
process?
För att besvara frågeställningarna kommer förstudien kommer att ha följande huvudaktiviteter:
- Omvärldsanalys, för att identifiera och knyta kontakt för lärande från liknande initiativ i andra
branscher
- Behovsanalys, kontakter med små och stora företag för att förstå bevekelsegrunder och behov,
identifiera hinder och drivkrafter för samarbete samt skapa engagemang för deltagande i
innovationssamarbeten.
- Förankring, säkerställa engagemang via "Letter of Intent" att delta i genomförandeprojekt från
minst 4 större företag i samhällsbyggnadsbranschen
- Detaljerad utformning av processen "Liten möter Stor" som en process för samskapande
innovation mellan stora och små företag från idé till prototyp
Ett framtida genomförandeprojekt förväntas leda till att diversifiera näringslivet och öka
innovationskraften i den västsvenska ekonomin genom att initiera och facilitera samskapande
innovationsprocesser inom samhällsbyggnadssektorn där små och stora företag arbetar
tillsammans. I praktiken innebär detta att implementera det utvecklade konceptet för "Liten
möter Stor" som initierar och faciliterar innovationssamarbeten mellan små och stora företag
under hela processen från idé till prototyp.
Projektet kommer utveckla metodik för att kvalificera innovationsprojekt utifrån ekologisk,
ekonomisk och social hållbarhet för att i genomförandeprojektet kunna prioritera projekt med
hållbarhetspotential. Detta kommer konkret att omfatta följande aktiviteter inom arbetspaketet
Konceptutveckling, delaktivitet Genomförande.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Förstudien bedöms uppfylla de särskilda krav som ställs på förstudier avseende projektets
längd, stödbelopp och vilket resultat förstudien ska uppnå genom fastställda resultatkriterier.
Ansökan bedöms vara i enlighet med Europeiska regionalfondsprogrammet för Västra
Götalandsregionen och sökt utlysning. Ansökan bedöms uppfylla minst en av de vägledande
principerna för urval inom investeringsprioriteringen. Förstudien bedöms kunna leda till att ett
genomförandeprojekt tar sin utgångspunkt i företagens behov och att öka samverkan mellan
små, medelstora och stora företag. Arbetssättet i förstudien kommer innebära att
hållbarhetsaspekterna integreras och lägger en grund för ett genomförande projekt där
hållbarhetsaspekterna kan fungera som en hävstång för att nå projektets mål och resultat.
Projektägaren bedöms utifrån tidigare genomförda projekt ha kapacitet och erfarenhet som
krävs för att genomföra en förstudie finansierad med medel från Europeiska regionala
utvecklingsfonden. Ett framtida genomförandeprojekt bedöms ha förutsättningarna för att nå
upp till nå upp till nivån godkänd avseende samtliga obligatoriska urvalskriterier.

Sida 2 (3)

Tillväxtverket

version 1.0 160222

Urvalskriterier
0 = Ej uppfylld
1 = Godkänd
2 = Väl Godkänd
3 = Mycket Väl Godkänd

Obligatoriska urvalskriterier*
*Kriterier som ska vara uppfyllda för att en projektansökan ska lämnas vidare för prioritering
0

Samordning med andra strategier och program
Överlevnad och långsiktighet
Näringslivets medverkan
Förnyelse och utveckling
Horisontella urvalskriterier

Total poäng för projektet: 5
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