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Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

2018-06-01

Tidsplan utlysningar 2018
ERUF

ESF

15 dec-15 feb
Hållbara transporter

5 feb – 5 mars Förlängnings-utlysning.
Förenklat förfarande med ändringsbeslut.

23 mars

-

1 juni

Strukturfondspartnerskapets
prioritering 2018:1
1 juni – 20 september

Strukturfondspartnerskapets prioritering
2017:3
-

2018
2018:1

2018:2

Samtliga insatsområden är
öppna. Undantag är
riskkapital och ITI Hållbar
stadsutveckling

9 april – 3 september
Programområde 1, kompetensförsörjning:
- Stärkt digital kompetens för vård- och
omsorgssektorn – utlyst belopp 50
mkr
-

Hållbart arbetsliv och breddad
rekrytering – utlyst belopp 30 mkr

Programområde 2, öka övergångarna till
arbete:
- Öka övergångarna till arbete eller
studier – utlyst belopp 60 mkr

7 december

-

Ökade övergångar till arbete och
studier för unga (15-24 år) – utlyst
belopp 60 mkr

-

Ökade övergångar till arbete för
utrikesfödda, fokus på kvinnor – utlyst
belopp 40 mkr

Strukturfondspartnerskapets prioritering 2018:2
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EN EU-BUDGET
FÖR FRAMTIDEN
2 maj 2018

EN MODERN BUDGET FÖR ETT EU SOM
SKYDDAR, FÖRSVARAR OCH SÄTTER
MEDBORGARNA I CENTRUM
”I dag är ett viktigt ögonblick för vår union. Den nya budgeten är ett tillfälle att
forma vår framtid som ett nytt och ambitiöst EU med 27 medlemmar som förenas
i solidaritet. Med dagens förslag målar vi upp en vision för det EU vi vill ha, men
lägger också fram en pragmatisk plan för hur vi ska nå dit. För första gången
i vår historia får vi en rättsstatsmekanism som garanterar en sund förvaltning av
EU-budgeten och av skattebetalarnas pengar. Nu ligger bollen hos parlamentet
och rådet och jag tror att vi ska sikta på en överenskommelse före valet till
Europaparlamentet nästa år. ”
Jean-Claude Juncker, Europeiska kommissionens ordförande, 2 maj 2018

”Det här budgetförslaget handlar verkligen om EU:s mervärde. Vi satsar ännu mer
på områden där medlemsländerna inte kan agera på egen hand eller där det är
effektivare att agera tillsammans. Det handlar om sådant som forskning, migration,
gränskontroll och försvar. Samtidigt fortsätter vi att finansiera traditionella – men
moderniserade – politikområden som den gemensamma jordbrukspolitiken och
sammanhållningspolitiken, eftersom vi alla gynnas av jordbruksprodukter av hög
kvalitet och av att regioner får möjlighet att komma ikapp ekonomiskt.”
Günther H. Oettinger, EU-kommissionär med ansvar för budget och personal, 2 maj 2018

EN POSITIV BUDGET FÖR EN POSITIV AGENDA
Nästa långtidsbudget börjar gälla den 1 januari 2021 och kommer att vara den första för ett EU med 27 medlemmar.
Det blir ett avgörande ögonblick för EU, en tidpunkt då EU ska vara redo att omsätta sina löften i praktisk handling.
Kommissionen föreslår en ny, modern och målriktad budget som stöder de politiska prioriteringarna i den positiva agenda
som kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker presenterade i sitt linjetal den 14 september 2016 och som de
27 EU-ländernas ledare sedan godkände vid mötet i Bratislava den 16 september 2016 och i Romförklaringen den
25 mars 2017. I budgetförslaget kombineras nya instrument med moderniserade program för att effektivt förverkliga
EU:s prioriteringar och ta itu med nya utmaningar.
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Viktiga inslag i nästa EU-budget

Högre anslag till
prioriterade områden

En ny mekanism för att
skydda EU-budgeten
mot ekonomiska
risker kopplade till
rättsstatsprincipen

Mer fokus på EU:s
mervärde och på
resultat

EU-budgetens storlek i procent
av bruttonationalinkomsten (BNI)

Mindre krångel för
stödmottagarna

En flexiblare och
smidigare budget med
tydligare och enklare
struktur

Hur de viktigaste politikområdena i EU-budgeten
har utvecklats

Tak för åtaganden i % av EU:s BNI
0,03 %

60 %

40 %

30 %

Övriga program

20 %

10 %

Europeiska utvecklingsfonden
(*) Skattade åtaganden för 2014–2020 (Storbritanniens utgifter
borträknade), i % av EU-27:s BNI
(**) Inklusive Europeiska utvecklingsfonden (”budgeterad”)
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Ekonomisk, social och territoriell
sammanhållning
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Jordbruk och fiske

50 %
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0,03 %
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0,03 %

0,03 %
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0,02 %

Källa: Europeiska kommissionen.
* Justerat för 1995 års utvidgning

Källa: Europeiska kommissionen.

INRIKTNING PÅ POLITISKA
PRIORITERINGAR
I sina förslag formar kommissionen budgeten efter EU:s positiva agenda för tiden efter 2020. Förslagen bygger på en
noggrann utvärdering av vilka resurser som krävs för att EU ska kunna nå sina mål och av hur ändamålsenliga utgifterna
på varje enskilt område är, och vilket mervärde de tillför. Därför föreslår kommissionen en pragmatisk strategi som ger
ett välavvägt stöd till nya och gamla prioriteringar, samtidigt som man täpper till det underskott som uppstår efter
Storbritanniens utträde ur EU.
Programmen ordnas kring ämnesindelade utgiftsprioriteringar, som motsvarar rubrikerna i den formella budgetstrukturen.
Inom varje prioritering grupperas programmen i kluster som avspeglar årsbudgetarnas avdelningar. Med den nya
strukturen blir det enklare att se vad EU-budgeten används till och hur de olika delarna av budgeten bidrar. Den ska
också ge större flexibilitet så att EU kan reagera på nya behov och oförutsedda nödlägen på områden som säkerhet
och migration.
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DEN NYA BUDGETRAMEN FÖR 2021–2027
EN BUDGET FÖR ETT EU SOM SKYDDAR, FÖRSVARAR OCH SÄTTER MEDBORGARNA I CENTRUM
I miljarder euro – löpande priser

I. INRE MARKNADEN,
INNOVATION OCH DEN
DIGITALA EKONOMIN
187,4 MD EURO

SÄKERHET
OCH FÖRSVAR
27,5 MD EURO

27,5 md euro
187,4 md euro

12 Säkerhet

1 Forskning och innovation

123 md euro

13 Försvar

2 Europeiska strategiska investeringar

14 Krishantering

3 Inre marknaden
442,4 md euro

4 Rymden

279,4
€€11087.2

85,3 md euro

34,9 md euro

GRANNLÄNDER
OCH OMVÄRLDEN
123 MD EURO

SAMMANHÅLLNING
OCH VÄRDERINGAR
442,4 MD EURO
5 Regional utveckling och sammanhållning

15 Yttre åtgärder

378,9 md euro

16 Föranslutningsstöd

6 Ekonomiska och monetära unionen
7 Investera i människor, social sammanhållning
och värderingar

MIGRATION
OCH GRÄNSFÖRVALTNING
34,9 MD EURO

NATURRESURSER OCH MILJÖ
378,9 MD EURO
8 Jordbruk och havspolitik
9 Miljö och klimatpolitik

EU:S OFFENTLIGA
FÖRVALTNING
85,3 MD EURO
17 EU:s offentliga förvaltning

10 Migration
11 Gränsförvaltning

TYDLIGT
OCH ENKELT
Kommissionen föreslår en mer konsekvent, målinriktad och transparent budgetram. Budgeten får en tydligare
struktur som är bättre anpassad till EU:s prioriteringar. Kommissionen vill minska antalet program med mer än en
tredjedel, t.ex. genom att man för samman splittrade finansieringskällor och radikalt rationaliserar användningen av
finansieringsinstrument.
Den nuvarande budgetramen omfattar
58 program

58

Program och instrument i det nya
förslaget

37
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MATCHA
POLITISKA AMBITIONER
Om vi ska nå resultat med EU:s positiva agenda behövs en budget som matchar våra ambitioner. Om vi satsar på
forskning och innovation, unga människor och den digitala ekonomin kommer investeringarna att ge god utdelning för
kommande generationer. Därför föreslår kommissionen ökade anslag till prioriterade områden.

Ökning enligt den nya
långtidsbudgeten
Forskning, innovation och digitalisering

× 1,6

Ungdomar

× 2,2

Lifeprogrammet, klimat och miljö

× 1,7

Migration och gränser

× 2,6

Säkerhet

× 1,8

Externa åtgärder

× 1,3

20 % av budgetramen för 2014–2020,
EU 28 = 206 miljarder

25 % av budgetramen
för 2021–2027, EU 27 = 320 miljarder

Samlad ökning = +114 miljarder euro

Anm.: Jämfört med budgetramen för 2014–2020 med 27 EU-länder, inkl. Europeiska utvecklingsfonden.
Källa: Europeiska kommissionen.

doi:10.2775/00629
doi:10.2775/93911

× 1,6

Print ISBN 978-92-79-84421-8
PDF ISBN 978-92-79-84412-6

Klimatfrågor
i all politik bidrar till klimatmålen

NA-04-18-348-SV-C
NA-04-18-348-SV-N

Samlad ökning = +109 miljarder euro
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EN EU-BUDGET
FÖR FRAMTIDEN
#EUBudget #EURoad2Sibiu #FutureofEurope
2 maj 2018

REGIONAL UTVECKLING
OCH SAMMANHÅLLNING
VARFÖR ÄR DET HÄR ETT PRIORITERAT OMRÅDE?
Sammanhållningspolitiken är EU:s främsta investeringsstrategi, eftersom den är en viktig drivkraft för
sysselsättningsskapande, hållbar tillväxt och innovation i olika regioner i Europa. Den stöder den ekonomiska, sociala och
territoriella sammanhållningen i vår union. Även om Europas ekonomi håller på att återhämta sig, finns det fortfarande
skillnader mellan och inom EU-länderna.
Idag behöver EU-länderna och regionerna ytterligare stöd för att klara av nya och återkommande utmaningar, t.ex.
hur vi bemöter globaliseringen och den industriella omvandlingen, anammar innovationer och digitalisering, hanterar
migrationen på lång sikt och bekämpar klimatförändringarna.
De sammanhållningspolitiska fonderna förvaltas i nära partnerskap med EU-länderna och regionerna och de kommer
även i fortsättningen att främja ekonomisk konvergens och social sammanhållning. De bidrar också till att förbättra
investeringsklimatet i Europa.

HUR PÅVERKAS EU-BUDGETEN?
EUROPEISKA REGIONALA
UTVECKLINGSFONDEN OCH
SAMMANHÅLLNINGSFONDEN
En budget på 273 miljarder euro
Investera i forskning och utbildning
Stödja småföretag
Hjälpa med övergången till en koldioxidsnål
ekonomi
Stödja digitala nätverk samt energi- och
transportnätverk
Finansiera bättre hälsa, utbildning och social
infrastruktur samt hållbar stadsutveckling

EUROPEISKA SOCIALFONDEN+
En budget på 101 miljarder euro
Investera i människor
Garantera rättvisare möjligheter för alla
Finansiera färdigheter,
ungdomssysselsättning och social
inkludering
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VAD ÄR NYTT I KOMMISSIONENS FÖRSLAG?
> En starkare koppling till den europeiska planeringsterminen som styr planeringen och övervakningen av
fonderna för att stödja tillväxtfrämjande reformer.
> Ett enklare ramverk och mindre byråkrati för dem som får stöd från fonderna.
> En mer skräddarsydd strategi för regional utveckling.
●●

●●

Ökad nationell samfinansiering stärker egenansvaret och främjar verkningsfulla utgifter.
Den relativa per capita-inkomsten kommer därför att förbli det viktigaste kriteriet för tilldelning av medel, medan
andra faktorer, som arbetslöshet och klimatförändringar, också kommer att beaktas.

PÅ VILKA ANDRA SÄTT BIDRAR EU-BUDGETEN PÅ DET HÄR
OMRÅDET?
> Ett nytt, stärkt reformstödprogram med en budget på 25 miljarder euro kommer i alla EU-länder att ge incitament
till viktiga reformer och skapa de rätta förutsättningarna för att öka sysselsättningen, tillväxten och investeringarna.
> Den nya fonden InvestEU med en budget på 15,2 miljarder euro som kan generera 650 miljarder euro i ytterligare
investeringar samlar befintliga finansieringsinstrument i ett gemensamt instrument och främjar investeringar på
strategiska områden såsom forskning och innovation, digitala nätverk och koldioxidsnål ekonomi i hela Europa.
> Vid sidan av stödet från sammanhållningspolitiken till social integration kommer den stärkta asyl- och
migrationsfonden med en budget på totalt 10,4 miljarder euro att rikta in sig på migranters kortsiktiga behov
efter ankomsten.

Lagförslag om
utgiftsprogrammen på området

28-29/
06/2018

Europeiska
rådet

12/09
2018

18-19/
10/2018

Jean-Claude Europeiska
rådet
Junckers tal
om tillståndet
i unionen

13-14/
12/2018

Europeiska
rådet

21-22/
03/2019

Europeiska
rådet

09/05
2019

Toppmötet
i Sibiu

doi:10.2775/704007
doi:10.2775/08877

Paketet om budgetramen
efter 2020

29/05
2018

Print ISBN 978-92-79-84458-4
PDF ISBN 978-92-79-84468-3

02/05
2018

NA-02-18-461-SV-C
NA-02-18-461-SV-N

NÄSTA STEG

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige

Förslag till Dagordning

Förslag till dagordning
SFP:s strategidagar i Varberg, 13–14 september 2018
Var: Varbergs Stadshotell & Asia Spa
När: torsdag, 13 sep ca. 15.00 -, fredag, 14 sep, ca. 9.00-15:00
Torsdag 13 september
- Projektbesök på ett projekt i Varbergs närområde
- Gemensam middag för Strukturfondspartnerskapet

Fredag 14 september
Förslag på dagordningspunkter:
- Strukturfondspartnerskapet i Västsverige – hur fungerar det, vad kan förbättras?
- Fondsamordning – för vem och till vilken nytta?
- Förslag framtida sammanhållningspolitiken (prel. SKL)
– hur påverkar förslagen Västsverige?
- Översyn av arbetsordning
- Redovisning av klusterutvärdering inom ESF
- Kvarvarande medel och återföringar. Några särskilda satsningar?
Formellt SFP-möte:
- Sammanträdesdatum 2019
- Kort rapport inkomna ansökningar ESF 2018:2 (deadline 3 september)
- Samråd ESF och ERUF 2019:1
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2018-05-16

Uppföljning av programgenomförande av Socialfonden i Västsverige
Denna rapport följer upp programgenomförandet i Västsverige avseende genomförda utlysningar,
intecknade medel och nådda mål. I rapportens första avsnitt presenteras genomförda utlysningar och
pågående utlysningsomgångar under 2018. Rapportens andra avsnitt beskriver fördelningen av medel och
utfall uppdelat mellan programområden och särskilda mål. Det tredje avsnittet följer upp kvalitativa och
kvantitativa mål enligt den regionala planen.

1. Genomförda och planerade utlysningar
Under programperioden har åtta utlysningsomgångar genomförts och en är pågående i Västsverige. Totalt
innehåller dessa 36 utlysningar. Nedan beskrivs respektive utlysningsomgång:
Den första utlysningsomgången genomfördes februari-april 2015 och omfattade sex utlysningar:
•
•
•
•
•
•

PO1 Kompetensutveckling inom små och medelstora företag
PO1 Kompetensutveckling inom hälsoteknik och hälsoinnovation
PO1 Samverkan för arbetsgivarkontakter
PO2 Projekt som utgår från förstudier år 2014
PO2 Insatser för nyanlända
PO2 Unga i mobilitet

Den andra utlysningsomgången genomfördes juni-sept/okt 2015 och omfattade fem utlysningar:
•
•
•
•
•

PO1 Kompetensförsörjning inom vård och omsorg
PO1 Kompetensutveckling för att motverka diskriminering och öka inkluderingen på arbetsmarknaden
PO2 Underlätta övergångarna till arbete och studier för unga kvinnor och män
PO1 Utveckling av collegeverksamhet
PO2 Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt långt från
arbetsmarknaden

Den tredje utlysningsomgången genomfördes februari-mars 2016 och omfattade två utlysningar:
•
•

PO1 Kompetensförsörjning inom mottagarorganisationer för nyanlända
PO2 Insatser för nyanlända

Den fjärde utlysningsomgången genomfördes juni-september 2016 och omfattade sex utlysningar:
•
•
•
•

PO1 Kompetensutveckling för ett hållbart arbetsliv
PO1 Kompetensutveckling inom besöksnäringen
PO1 Insatser för att göra studie- och yrkesvägledning till hela skolans ansvar
PO2 Öka övergångarna till arbete eller studier för de som är eller har varit långtidssjukskrivna

Svenska ESF-rådet, Västsverige

Telefon: 031-707 73 80

Besöksadress: Södra Hamngatan 45

Fax:031-707 73 81

Postadress: Box 11280, 402 26

Webbplats: www.esf.se

Göteborg
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•
•

PO2 Öka övergångarna till arbete eller studier för unga 15-24 år
PO2 Förstudie för att använda spel- och spelutveckling för att öka övergångarna till arbete eller studier
för unga 15-24 år.

Den femte utlysningsomgången genomfördes februari-mars 2017 och omfattade tre utlysningar:
•
•
•

PO1 Kompetensutveckling inom livsmedel och gröna näringar
PO1 Insatser för att göra studie- och yrkesvägledning till hela skolans ansvar
PO2 Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt långt ifrån
arbetsmarknaden – inriktning livsmedel och gröna näringar

Den sjätte utlysningsomgången genomfördes under juni/augusti-september 2017 och omfattar fyra
utlysningar:
•
•
•
•

PO1 Kompetensutveckling små och medelstora företag inriktning digitalisering
PO1 Kompetensutveckling inom livsmedel och gröna näringar
PO2 Öka övergångarna till arbete eller studier
PO2 Öka övergångarna till arbete eller studier för utrikesfödda, fokus kvinnor

Den sjunde utlysningsomgången öppnade november 2017 och stängde januari 2018 och omfattar tre
utlysningar:
•
•
•

PO1 Effektivare matchning och breddad rekrytering
PO1 Stärkt digital kompetens, inriktning vård och omsorg
PO2 Ökade övergångar till arbete och studier för unga 15-24 år

Den åttonde utlysningsomgången var en tilläggsutlysning för pågående projekt från två tidigare utlysningar
och var öppen februari-mars 2018:
•
•

PO2 Projekt som utgår från förstudier år 2014
PO2 Insatser för nyanlända

Den nionde utlysningsomgången öppnade 9 april och stänger 3 september 2018. Utlysningsomgången
innefattar fem utlysningar och prioriteringsmöte kommer att vara 7 december 2018:
•
•
•
•
•

PO1 Stärkt digital kompetens för vård- och omsorgssektorn
PO1 Hållbart arbetsliv och breddad rekrytering
PO2 Öka övergångarna till arbete eller studier
PO2 Ökade övergångar till arbete eller studier för unga (15-24 år)
PO2 Ökade övergångar till arbete för utrikesfödda, fokus kvinnor

2. Fördelning av medel och utfall per programområde
Nedan redovisas tillgängliga medel för insatser inom respektive programområde. Med i denna beräkning
finns också utfallet efter den nionde utlysningsomgången, beräknat på det totala utlysta beloppet för
respektive utlysning.
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Programområde 1
Totalt tillgängliga medel för insatser inom PO1 för programperioden är enligt uppdaterad ram 366 mnkr.
Detta omfattar både EU-stödet och den nationella anslagsfinansierade medfinansieringen. Av medlen ska
90 procent gå till insatser inom mål 1.1 och 10 procent till insatser inom mål 1.2.
Den uppdaterade totala ramen om 366 mkr utgår från 2018 års fördelningsmodell samt den reviderade
programbudgeten. Tidigare uppföljning har utgått från en total ram på 371 mkr, dvs. att ramen för PO1 har
minskat med 5 mkr. Den totala ramen är preliminär eftersom förutsättningarna kan komma att förändras.
Den regionala fördelningen förändras varje år i och med den årliga uppdateringen av fördelningsmodellen.
Eventuell tilldelning från resultatreserven är inte heller inräknad. I beräkningen ska även inkluderas
kostnader för projektutvecklingsstöd för projekten i Västsverige, vilket belastar PO1.
Efter åtta utlysningsomgångar fördelar sig intecknat stöd enligt följande:
Mål

Enligt fördelning

Utfall efter åttonde
utlysningsomgången

Kvar att
använda

1.1

329 mnkr

252 mnkr (77 %)

77 mnkr

1.2

37 mnkr

36 mnkr (97 %)

1 mnkr

Medräknat den nionde utlysningsomgången april - september 2018 fördelar sig medlen enligt följande:
Mål

Enligt fördelning

Beräknat utfall efter nionde
utlysningsomgången*Observera

Kvar att
använda

att utfallet är beräknat på det totala
utlysta beloppet för den nionde
utlysningsomgången

1.1

329 mnkr

332 mnkr (101%)

-3 mnkr

1.2

37 mnkr

36 mnkr (97 %)

1 mnkr

Programområde 2
Totalt tillgängliga medel för insatser inom PO2 är för programperioden enligt uppdaterad ram 617 mnkr.
Detta omfattar både EU-stödet och den nationella anslagsfinansierade medfinansieringen. Inriktningen har
inledningsvis varit att 30 procent av medlen ska gå till insatser inom mål 2.1, 40 procent till mål 2.2 och 30
procent till mål 2.3. Det har dock under programperioden uppkommit ett behov av att omfördela medel från
2.2 till mål 2.1 och 2.3. Strukturfondspartnerskapet gav därför sekretariatet i samråd med ESF-rådet i
uppdrag att utreda huruvida det var möjligt att formellt omfördela medel. Det framkom då att mål 2.1 och 2.2
tillhör samma investeringsprioritering och att detta skapar möjlighet att frångå den tidigare presenterade
indikativa fördelningen mellan dessa mål. Måluppfyllelse inom respektive område måste dock beaktas om
medel från mål 2.2 ska användas för insatser inom 2.1, både ur ett regionalt och ett nationellt perspektiv.
Den uppdaterade totala ramen om 617 mnkr utgår från 2018 års fördelningsmodell samt den reviderade
programbudgeten. Tidigare uppföljning har utgått från en total ram på 630 mkr, dvs. att ramen för PO2 har
minskat med 13 miljoner. Den totala ramen är preliminär eftersom förutsättningarna kan komma att
förändras. Dessutom förändras den regionala fördelningen varje år i och med den årliga uppdateringen av

4(9)

Bilaga 4

fördelningsmodellen. Eventuell tilldelning från resultatreserven är inte heller inräknad. Efter åtta
utlysningsomgångar fördelar sig intecknat stöd enligt följande:

Mål

Enligt fördelning

Utfall efter åttonde
utlysningsomgången

Kvar att
använda

2.1

185 mnkr

129 mnkr (70 %)

56 mnkr

2.2

247 mnkr

128 mnkr (52 %)

119 mnkr

2.3

185 mnkr

132 mnkr (71 %)

53 mnkr

Medräknat den nionde pågående utlysningsomgången april-september 2018 fördelar sig medlen så här:
Mål

Enligt fördelning

Beräknat utfall efter nionde
utlysningsomgången*Observera

Kvar att
använda

att utfallet är beräknat på det totala
utlysta beloppet för den nionde
utlysningsomgången

2.1

185 mnkr

189 mnkr (102 %)

-4 mnkr

2.2

247 mnkr

188 mnkr (76 %)

59 mnkr

2.3

185 mnkr

172 mnkr (92 %)

13 mnkr

3. Uppföljning av kvalitativa och kvantitativa mål enligt regional
handlingsplan
Enligt den regionala handlingsplanen för Västsverige finns såväl kvalitativa som kvantitativa mål för varje
delmål inom de två programområdena. De redovisas här nedan kompletterade med utfallet efter de åtta
första utlysningsomgångarna. Varje målmatris följs av en sammanfattande kommentar.

Regionens kvalitativa mål 1.1
Enl.
RHP.

Verksamma kvinnor och män inom små och medelstora företag stärker sin ställning på
arbetsmarknaden genom kompetensutveckling som utgår från verksamhetens krav och
arbetsmarknadens behov.

Utfall

Kompetensnavet
Företagslyftet i Väst
Kompetens Destination Halland
Kompetens inom måltidsverksamhet
KUR
Med smak för kunskap
Digiresan – Kompetensutveckling
DigiCreate
WestKomp 0.1

Enl.
RHP.

Verksamma kvinnor och män inom vård och omsorg stärker sin ställning på arbetsmarknaden
genom kompetensutveckling som utgår från verksamhetens krav och arbetsmarknadens
behov.

Utfall

HiCube Kompetenta vården
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eGo
Nya GRannar
Den visa organisationen
Direkt
Digga Halland
Enl.
RHP.

Ökad sysselsättning och konkurrenskraft genom att verksamheter utvecklar sin förmåga att
arbeta med strategisk kompetensförsörjning, breddad rekrytering och jämställdhet på
arbetsplatsen.

Utfall

InVäst
HälsoGReppet
Hållbart arbetsliv i Skaraborg
Positiv Rörelse
En hälsosam arbetsplats
Gränsfri
Kunskap äger
FRAM i Mölndal
I princip samtliga ovanstående projekt arbetar i lägre eller högre grad även med strategisk
kompetensförsörjning samt i flera fall tydligt med breddad rekrytering och jämställdhet.

Regionens kvantitativa målvärde 1.1
Enligt RHP

Planerat utfall efter
utlysningsomgång 8

Anställda deltagare inklusive
egenföretagare

31 066 deltagare

39 787 deltagare (128 %)

Arbetslösa deltagare

818 deltagare

160 (19 %)

Kommentar
De första åtta utlysningsomgångarna har tagit totalt 77 procent av medlen i anspråk. Efter den nionde nu
pågående utlysningsomgången, där 80 miljoner är avsatt till projekt inom mål 1.1, kvarstår inga medel att
lysa ut. Det kvantitativa målvärdet för 1.1 gällande anställda deltagare har efter den åttonde
utlysningsomgången nåtts till 128% procent. Det finns projekt inom samtliga tre kvalitativa målområden och
det kvantitativa målvärdet uppnås med god marginal. Antalet deltagare i projekten kan dock komma att
minska något i genomförandet jämfört med planeringen vid projektstart, vilket gör att siffrorna bör beaktas
med viss försiktighet. Bedömningen är dock att programgenomförandet ligger väl till inom programområde
1.
Det finns dock en mycket svag måluppfyllelse avseende målet om arbetslösa deltagare i PO1-projekt.
Siffrorna som anges är mycket preliminära eftersom utfallet först kommer att ses när deltagare rapporteras
in till SCB, men det går att konstatera att måluppfyllelsen är låg. Även om det varit ett krav att inkludera
arbetslösa deltagare i tre av utlysningarna är utfallet i projekten mycket osäkert. Det har visat sig
problematiskt att i praktiken anvisa arbetslösa deltagare till PO1-insatser, exempelvis beroende på
administrativa rutiner samt att det varit svårt att få till kontakter mellan relevanta aktörer. Ett arbete pågår
inom ESF-rådet för att komma fram till lösningar på hur det ska kunna genomföras. Det finns dock
projektexempel på modeller som kan komma att fungera. Redan nu kan konstateras att det inte kommer att
vara möjligt att nå det regionala målvärdet om 818 arbetslösa deltagare inom PO1-projekten.
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Regionens kvalitativa mål 1.2
Enl.
RHP.

Göra studie- och yrkesvägledning till hela skolans ansvar och motverka könsstereotypa
utbildningsval genom att tillämpa och utveckla metoder.

Utfall

GPS Halland
Vägledning för livet
GR Samsyv
På lika villkor

Enl.
RHP.

Öka samverkan mellan utbildning och arbetsliv genom att vidareutveckla stödstrukturer.

Utfall

Lärandets torg Hammarkullen
College Väst
Collegesamverkan VG

Enl.
RHP.

Kvalitetssäkra det arbetsplatsförlagda lärandet genom att vidareutveckla och tillämpa
strukturer.

Utfall

College Väst
Collegesamverkan VG

Regionens kvantitativa målvärde 1.2

Antal projekt

Enligt RHP

Utfall efter utlysningsomgång 8

8

7 (88 %)

Kommentar
Efter åtta utlysningsomgångar har 97 procent av medlen tagits i anspråk inom mål 1.2. Totalt har sju projekt
beviljats och det finns projekt inom samtliga tre områden för att uppfylla regionens kvalitativa mål. Eftersom
regionens kvantitativa målvärde är totalt åtta projekt kommer målet inte att nås, vilket befarades redan
under hösten 2015 och har påtalats av Strukturfondpartnerskapet i en skrivelse till Socialfondens
övervakningskommitté. De sju beviljade projekten motsvarar en måluppfyllelse på 88 procent av regionens
kvantitativa målvärde inom 1.2.

Regionens kvalitativa mål 2.1
Enl.
RHP.

Tiden fram till sysselsättning, praktik eller utbildning kortas för deltagande kvinnor och män
samt stärker deras ställning på arbetsmarknaden.

Utfall

CIVIS
1000 jobb – Grundsteget
Level up Västra Skaraborg
Hikikomori
Inkluderande rehabilitering
Startskottet
Space
Ung i Europa (avbruten)
Manage your health
Friska Vindar
PARADIGM
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Nystart 2.0
Trappstegsmodellen
Enl.
RHP.

Ökad samverkan mellan relevanta främjandeaktörer i syfte att möta målgruppens behov.

Utfall

CIVIS
1000 jobb – Grundsteget
Level up Västra Skaraborg
Hikikomori
Inkluderande rehabilitering
Startskottet
Space
Manage your health
Friska Vindar
PARADIGM
Nystart 2.0
Trappstegsmodellen

Regionens kvantitativa målvärde 2.1

Arbetslösa deltagare

Enligt RHP

Planerat utfall efter
utlysningsomgång 8

4520

3548 (78 %)

Kommentar
Efter den åttonde utlysningsomgången har 70 procent av medlen inom mål 2.1 förbrukats. Det planerade
utfallet på det kvantitativa målvärdet för mål 2.1 efter åttonde utlysningsomgången gällande arbetslösa
deltagare är 78 procent. Vad gäller kvalitativ och kvantitativ måluppfyllelse ligger programgenomförandet
således förhållandevis bra till efter den åttonde utlysningsomgången.

Regionens kvalitativa mål 2.2
Enl.
RHP.

Unga kvinnor och män kommer tillbaka i utbildning eller sysselsättning.

Utfall

Sätt färg på Göteborg
UngÖst
Moving On
Unga Arena 9.0
Fullfölja studier GR
En skola för alla
Plattform Ung styrka Falköping
Spel som etableringsverktyg
Projekt Studio Ludum

Enl.
RHP.

Ökad samverkan mellan relevanta främjandeaktörer i syfte att identifiera och möta unga
kvinnors och mäns behov som hoppat av skolan.

Utfall

Sätt färg på Göteborg
UngÖst
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Moving On
Unga Arena 9.0
Fullfölja studier GR
En skola för alla
Plattform Ung styrka Falköping
Spel som etableringsverktyg
Projekt Studio Ludum
Enl.
RHP.

Förebygga skolavhopp från gymnasieskolan genom att utveckla eller tillämpa metoder.

Utfall

Sätt färg på Göteborg
UngÖst
Moving On
Unga Arena 9.0
Fullfölja studier GR
En skola för alla
Plattform Ung styrka Falköping
Spel som etableringsverktyg
Projekt Studio Ludum

Regionens kvantitativa målvärde 2.2

Arbetslösa deltagare

Enligt RHP

Planerat utfall efter
utlysningsomgång 8

6026

2280 (38 %)

Kommentar
Efter den åttonde utlysningsomgången har 52 procent av medlen inom 2.2 förbrukats. Medräknat den
nionde pågående utlysningsomgången kvarstår 59 mnkr till kommande utlysningar. Utifrån de nio projekt
som beviljats bedöms de kvalitativa målen inom område 2.2 att kunna nås. Den kvantitativa måluppfyllelsen
gällande arbetslösa deltagare är 38 procent. Ytterligare insatser behöver således göras inom 2.2 om de
kvantitativa målen ska kunna nås.

Regionens kvalitativa mål 2.3
Enl.
RHP.

Stärka kvinnors och mäns ställning på arbetsmarknaden genom ökad kompetens, större
nätverk och förbättrad självkänsla.

Utfall

Integration Halland
Exportfrämjande integration
Effektbutiken
POINT
Arbeta och leva i Väst
Göteborg tillsammans
Utvecklad etablering (avbruten)
KOM mot jobb (avbruten)
ReGarden
Framtidens arbetsplats
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Nytänk
Enl.
RHP.

Underlätta för kvinnor och män med psykisk ohälsa att återgå till arbetsmarknaden genom att
tillämpa och utveckla metoder.

Utfall

Integration Halland
Exportfrämjande integration
Effektbutiken
POINT
Arbeta och leva i Väst
Göteborg tillsammans
Utvecklad etablering (avbruten)
KOM mot jobb (avbruten)
ReGarden
Nytänk

Enl.
RHP.

Ökad samverkan mellan relevanta främjandeaktörer i syfte att möta målgruppens behov.

Utfall

Integration Halland
Exportfrämjande integration
Effektbutiken
POINT
Arbeta och leva i Väst
Göteborg tillsammans
Utvecklad etablering (avbruten)
KOM mot jobb (avbruten)
ReGarden
Framtidens arbetsplats
Nytänk

Regionens kvantitativa målvärde 2.3

Arbetslösa deltagare

Enligt RHP

Planerat utfall efter
utlysningsomgång 8

3013

4150 (138 %)

Kommentar
Efter den åttonde utlysningsomgången har 11 projekt beviljats medel inom mål 2.3, varav två har avbrutits.
Totalt har 71 procent av tillgängliga medel har tagits i anspråk. Antalet deltagare i projekten är omfattande
och det kvantitativa målet om antalet deltagare har redan överskridits med 38 procent. Både de kvalitativa
och det kvantitativa regionala målet bedöms därmed kunna uppfyllas med god marginal. Framtida
satsningar kan därmed genomföras med ett lägre antal deltagare och till en högre kostnad. Dock bör tas i
beaktande att det kan uppstå avvikelser i det faktiska utfallet av deltagare.
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Beslut om överlämnande av projekt för yttrande om
prioritering till Strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Beslut

Beslutfattare: Linnea Hagblom och Vivianne Yllenius
Övriga som varit med vid den slutliga handläggningen: Isabella Fält
Programområde: Västsverige
Ansökningsomgång: 2018:1
2018-05-16

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:
Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation
ÄrendeID

Projektägare

Projektnamn

20201660

Högskolan i Halmstad

20201639
20201659
20201637

Högskolan Väst
Göteborgs Universitet
Chalmers Tekniska
Högskola AB
Högskolan i Borås

TestMiljö Halland - framtidens vård och
omsorg med det smarta hemmet som bas
SpaceLab
SCOOT
Stärkta samverkansmiljöer under MedTech
West
WASTE2TASTE: Förädling av restprodukter
med svampbioraffinaderi
Totalt medel insatsområde 1:

20201656

Totalt sökt medel:

Sökt EUstöd (SEK)
12 600 000

Föredragande/
Handläggare
Linnea Hagblom

9 708 000
7 756 454
9 786 097

Linnea Hagblom
Linnea Hagblom
Isabella Fält

8 204 397

Isabella Fält

48 054 948

48 054 948
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Projekt som fått avslag eller återtagits
2018-05-16

Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
ÄrendeID
20201636

Projektägare

Projektnamn

Skaraborgs
Kommunalförbund

Skaraborg - en industriregion i världsklass
Totalt medel insatsområde 2:

Sökt EU-stöd
(SEK)
4 800 000
4 800 000

Insatsområde 3: Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
ÄrendeID
20201657

Projektägare
Mariestads kommun

Projektnamn
Haggården Energy Storage
Totalt medel insatsområde 3:

Totalt sökt medel:

Sökt EU-stöd
(SEK)
4 539 319
4 539 319

9 339 319

Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2018:1

Prioriteringsmöte 1 juni 2018

Ärendelista ERUF, Insatsområde 1 - Samverkan inom forskning och innovation
ÄrendeDnr / TVV
nummer

Stödsökande/Projektnamn

Bilaga 7
1(1)

Sökt belopp
Förslag till prioritering
SEK

1

20201660 Högskolan i Halmstad / TestMiljö
Halland

12 600 000

Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten (10 poäng). Projektet
överensstämmer med Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. TestMiljö Halland uppfyller
prioriteringsgrunderna väl (70%).

2

20201659 Göteborgs Universitet / SCOOT

7 756 454

Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten (12 poäng). Projektet
överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020.
SCOOT uppfyller prioriteringsgrunderna väl (66%).

3

20201639 Högskolan Väst / SpaceLab

9 708 000

Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten (9 poäng). Projektet
överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020.
SpaceLab uppfyller prioriteringsgrunderna väl (66%).

4

20201656 Högskolan i Borås /
WASTE2TASTE

8 204 397

Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten (12 poäng). Projektet
överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020.
WASTE2TASTE uppfyller prioriteringsgrunderna väl (62%).

5

20201637 Chalmers Tekniska Högskola AB /
Stärkta samverkansmiljöer under
MedTech West

9 786 097

Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten (9 poäng). Projektet
överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020.
Stärkta samvrekansmiljöer under MedTech West uppfyller prioriteringsgrunderna väl (60%).

Summa

48 054 948

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet
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PM
Ansökningsomgång 2018:1

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation
Projekt: TestMiljö Halland
Sökande organisation: Högskolan i Halmstad

Urvalskriterier

Bedömning

Koppling till regionala utvecklingsstrategier

7 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

2 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

9 (9)

Näringslivets medverkan

3 (7)

Förnyelse och innovation

4 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

6 (6)

Allmän bedömning

4 (8)

Ärendenummer 1

Bilaga 7
Ärendenummer 1
version 1.0 160222

Underlag för prioritering
TestMiljö Halland
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering

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

Sida 1 (14)

Tillväxtverket

Högskolan i Halmstad
Västsverige
20201660
2018:1
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
2018-08-01 – 2021-11-30
Halland
Samtliga kommuner i Halland
12 600 000
18 900 000
0
31 500 000
Linnea Hagblom
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Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Testmiljö Halland är ett vidare steg och en fördjupning av Hälsoteknikcentrums verksamhet vid
Högskolan i Halmstad. Målet för projektet är att möjliggöra för näringsliv, akademi och offentlig
sektor att leverera konkurrenskraftiga produkter och tjänster för offentlig och privat vård i
hemmet. Detta ska ske genom att exempelvis skapa strukturer för samverkan, uppbyggnad av en
teknisk infrastruktur för testverksamhet och idérekrytering inom akademi, företag och offentlig
sektor. En ytterligare del är att bygga ett koncept för ett boende i samverkan med andra
verksamheter och företag. Slutmålet är att möjliggöra bättre och mer effektiv vård för individen,
genom ett välutvecklat och effektivt innovationssystem, kopplat till framtidens vård och omsorg
med det smarta hemmet som bas.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde, bidrar till specifikt mål och avser det regionala
styrkeområdet ”Life Science”. Insatserna är väl förankrade, dock går varken näringslivet eller
högskolan själva in med tid eller kontanta medel. Projektet innebär en fördjupning inom
området smarta hem, och verksamheten baseras på tidigare erfarenheter i projektet HIcube. De
horisontella principerna jämställdhet och icke-diskriminering införlivas väl i projektet, främst
genom ett aktivt värdegrundsarbete och tydliga verktyg för integrering av perspektiven.
Projektet har kopplingar till ESF-projektet Digga Halland, vilket skapar en helhet runt
kompetens och innovation i inom branschen i Halland. Sökande organisationen bedöms ha den
operativa, administrativa och ekonomiska förmågan att genomföra samverkansprojektet. Det
finns inte direkt koppling till EU:s Östersjöstrategi.

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

1
X

2

3

X
X
X
X

Meriterande urvalskriterier
0

Samverkan
EU:s strategi för Östersjöregionen
Privat medfinansiering
Total poäng för projektet: 10

Sida 2 (14)

Tillväxtverket

X
X

1

2
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Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Samverkansparter
Halmstads kommun
Kungsbacka kommun
Varbergs kommun
Falkenbergs kommun
Hylte kommun
Laholms kommun
Region Halland

Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Människans hälsa är central för ett fungerande samhälle. Visionen är en värld där alla människor
- oavsett kön, inkomst och utbildning - kan involveras mer i sin egen hälsa. De resurser som
frigjorts används sen för att förbättra vården för dem som ännu inte har några
egenvårdsalternativ. Satsningen ska ge hälso- och sjukvården nya förutsättningar för
individbaserad och jämlik hälsa. Med medicinsk expertis och tidiga och täta kontakter med
slutanvändare, kan behov definieras och ge svar på flera av hälso- och sjukvårdens stora
utmaningar. Genom samverkansarenan, Hälsoteknikcentrum Halland, kan satsningen bidra med
test, utvärdering och utveckling av nya tjänster, produkter och lösningar som förbättrar
människors hälsa och gör vården mer proaktiv, effektiv och patientorienterad.
Idag står den etablerade hälso- och sjukvården, både nationellt och internationellt, inför stora
utmaningar. Kostnaderna ökar, personalen räcker inte till och arbetssättet är mer reaktivt än
proaktivt. Samtidigt som medicinska framgångar förbättrar och förlänger liv ställer en åldrande
och många gånger multisjuk befolkning nya krav på den offentliga vården. Den snabba
digitaliseringen av samhället leder i sin tur till ökade förväntningar på individanpassade
lösningar med hög kvalitet och god tillgänglighet. Utvecklingen av artificiell intelligens,
hanteringen av stora datamängder (big data) och hårt ansträngda resurser innebär ett
paradigmskifte inom hälsosektorn och i sjukvården. När intelligenta system tar över inom
områden som prevention, upptäckt, diagnos och behandling förändras flödet i sjukvården, precis
som yrkesrollerna. Sättet som vård prioriteras kommer att förändras. Hemsjukvården utvecklas.
Arbetssätt effektiviseras. Allt tyder på att antalet vårdplatser kommer fortsätta att minska och
därmed kommer allt fler att vårdas i hemmet. De förebyggande tjänsterna ökar och människor
får större inflytande över sin hälsa och vård.
Hälso- och sjukvården hanterar individer med många komplexa behov i ett lika komplext system
av samband, behov och resurser. För att möta behoven och lösa problemen behöver rätt frågor
ställas och tack vare lång erfarenhet i Halland, god teknikkompetens, metoder som involverar
användarna tidigt i processen och nya tvärvetenskapliga perspektiv kan Högskolan i Halmstad
utveckla vården i en proaktiv riktning. För att ta fram, kvalitetssäkra och implementera
innovationer inom vården behövs också ett fördjupat samarbete mellan privata och offentliga
aktörer och akademi - både nationellt och internationellt.
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Hälso- och sjukvård har en stor efterfrågan på innovationer som syftar till ökad autonomi och
som bidrar till att minska ojämlikheter inom hälso- och sjukvården. Marknaden står inför en stor
tillväxt både nationellt och globalt och det finns många innovativa företag i Sverige som ämnar
att erbjuda lösningar inom området. Sedan 2015 har Hallands samverkansarena,
Hälsoteknikcentrum Halland (HCH), arbetat med att ta fram strukturer och processer kring
erbjudandet TestMiljö Halland. TestMiljö Halland ger både näringslivet och den offentliga
sektorn ett stöd i att på ett strukturerat sätt testa och utvärdera produkter, tjänster eller
arbetssätt i verksamheter inom kommunal, regional eller privat vård- och omsorg.
För att undvika icke koordinerade stuprörslösningar och säkerställa fungerande affärsmodeller
så är samordning och kunskapsöverföring mellan näringsliv, landsting/regioner, kommuner och
akademin ett måste. Genom att bygga vidare på erfarenheter från den redan existerande
samverkansarenan i Halland, HCH, kan man arbeta för att förändra vård och omsorg, såväl som
att attrahera bolag att etablera sig i regionen.
Det övergripande målet för projektet är att möjliggöra för samhället att kunna leverera de
absolut bästa produkterna och tjänsterna för offentlig vård i hemmet, med individen i centrum.

Omvärld och samverkan
Samhället står inför både ekonomiska och sociala utmaningar då jordens befolkning blir allt
äldre samtidigt vet vi att jordens resurser är begränsade vilket ställer höga krav på att utveckla
produkter och tjänster med så lite resurser som möjligt. Det blir allt viktigare att frångå
traditionella utvecklingsprocesser till att istället utveckla innovationsprocesser med
utgångspunkt i användarens behov. Detta bidrar till ökat fokus på det som är relevant och
värdefullt för användaren samtidigt som detta gör att vi på ett effektivt sätt kan hushålla med de
resurser som finns.
Ett effektivt sätt är att i innovationsprocessen testa och utveckla innovationer tillsammans med
de framtida användarna. Att testa och utveckla innovationer tillsammans med användarna är
inget nytt, men oftast får användarna en passiv roll och nyttjas mestadels som en extern resurs.
För att innovationsprocesser ska kunna utvecklas vidare är nästa steg att inkludera användarna
som en naturlig del i projektgruppen som arbetar med innovationen. Detta innebär att
användarnas expertis respekteras och värderas på ett produktivt sätt som gynnar innovationens
utveckling.
Idag finns en pågående utveckling av olika test- och experimentplattformar. Dessa syftar alla till
att inkludera användarna för att förstå den sociala kontexten där innovationen ska användas.
Gemensamt för dessa test- och experimentplattformar är att de ska vara öppna för
resultatspridning och ägandeskap, tillåta involvering av både politiker och medborgare, testar
innovationer som är nära en marknadsintroduktion, arbetar i multidisciplinära team och verka i
både laboratorier och verkliga miljöer. Test och experimentplattformar uttrycks vanligtvis som
öppna testbäddar, living labs eller öppna innovationsplattformar.
Det är en allmän tro att prediktiv vård kommer att växa fram som en viktig del av vården,
säkerligen drivet av behov från vård och omsorg, men även av en alltmer aktiv och intresserad
medborgare. Hur framgångsrikt man kommer att kunna koppla ihop detta med en effektiv vård i
hemmet kommer troligtvis bero på två saker; 1) hur väl landets struktur är anpassad för att
möta denna utmaning och 2) hur väl dess organisationer kan samarbeta.
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Det krävs ett nära samarbete mellan kommun, region/landsting, akademi, civilsamhället och det
privata näringslivet där man gemensamt kan utveckla lösningar. Nya boendeformer behöver
utvecklas och det finns två huvudsakliga skäl till detta; prediktiv vård och vård och omsorg i
hemmet.
Individualiserad preventiv vård kan appliceras på stora delar av befolkningen, såväl yngre som
äldre. Syftet är framförallt att ge individen en bättre insikt i sin hälsa och ett stöd i vardagen men
även att få en effektiv, jämlik och kostnadseffektiv kontakt med sjukvård. För att kunna möta
detta behöver hänsyn tas till den dolda kunskap som personal inom vård- och omsorgsyrket
besitter. För att tekniken ska kunna optimera både individers hälsosituation såväl som stöd i
hemmet, kan man inte implementera den om den inte lyckas angripa de faktiska behoven.
Genom att involvera användarna i innovationsprocessen så lyfts den dolda kunskapen, och
skapar en större förståelse vid utveckling av nya produkter, tjänster och arbetssätt. Samtidigt
som vikten av de erfarenheter personalen anskaffat sig synliggörs. Det bygger på att följa och
stödja människor i hemmen och en struktur behövs där mätningar kan göras. I Halland pågår ett
forskningssamarbete (mellan Region Halland, Högskolan i Halmstad och Harvard Medical
School) som har skapat en unik databas, med information om 300 000 individers vård. Med
detta som grund kan företag, forskare och användare tillsammans utarbeta nya lösningar. En
sammankoppling mellan aktiviteterna i projektet och forskningssamarbetet kommer kunna ge
Halland en särställning i världen, genom att man kan skapa objektiva mätdata för hela
vårdkedjan. Det finns också ett nära samarbete med Health Tech Nordic, ett Interregprojekt som
syftar till att stötta företag inom mobil hälsa som har en internationell potential.
Inom det pågående projektet HIcube har framgångsrika metoder och aktiviteter utvecklats,
något som TestMijö Halland bygger vidare på. Avgränsningen är områdesspecifik i TestMiljö
Halland, där spetsområdet är smarta hem. Inom detta ska också den tekniska plattformen
byggas upp, konceptutveckling ska tas fram och nya testmiljöer skapas. Det innebär ett krafttag
och en helhet kring spetsområdet för att komma framåt inom framtidens vård och omsorg.

Koppling till det regionala näringslivet
Erfarenheten från pågående projekt HiCube - Behovsorienterad hälsoinnovationsarena, visar att
näringslivet ser HCH som en attraktiv arena för att samskapa hälsoinnovationer. Det finns en
stor efterfrågan av att kompetensöverföra erfarenheter mellan näringsliv och offentlig sektor.
Det finns affärsmöjligheter och en stor tillväxtpotential, men för att det ska kunna realiseras så
krävs det, förutom en teknisk infrastruktur, en hög grad av samarbete mellan offentlig sektor
och näringsliv. Näringslivet har varit drivande i den här ansökan samt deltagit från idé till färdig
ansökan och kommer även medverka i projektgenomförandet. En privat aktör medverkar
genom att bygga upp och tillgängliggöra ett privat trygghetsboende med 60 lägenheter. Detta
kommer verka som en testmiljö och vara en integrerad del av den halländska
innovationsarenan.
En viktig delkomponent med projektet är bygga ett öppet eko-system runt digitala tjänster.
Planen är att etablera eko-systemet med ett antal företag inom området, som kommer att satsa
på att på lång sikt etablera sig i Halland. De företag som deltagit i preliminära diskussioner visar
ett stort intresse, exempelvis Telenor, Alten och Skandia samt ett flertal mindre
utvecklingsbolag. Målet är ett öppet system och infrastruktur som bolag kan använda för att
testa och verifiera produkter och tjänster.
Det finns kopplingar till både regionala och nationella företagsnätverk och HCH är idag en del av
det regionala innovationsstödsystemet med kopplingar till grupperingar och nätverk. Bland
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annat innefattas mjukvaruutvecklingsbolag, företag som arbetar inom avancerad hemsjukvård
och AI, fastighetsförvaltningsbolag samt utbildningsbolag.
Verksamheten arbetar idag tvärfunktionellt i Region Hallands organisation, dvs både med
utveckling av hälso- och sjukvård samt mot näringslivsenheten. Målen med projektet är i lika
stor omfattning att utveckla vård och omsorg samt kommunal omsorg som att skapa tillväxt i
Region Halland. Det möjliggör arbetet med de företag som kan skapa attraktiva erbjudanden för
offentlig vård och omsorg oavsett företagets geografiska hemvist, med ambitionen om att detta
på sikt leder till etableringar av företag och kompetens i regionen. Kortsiktigt innebär det även
att Region Halland stärker sin profil som drivande i utveckling av vård och omsorg i samarbete
med akademi och näringsliv.
Projektet bygger även på den starka kompetens inom machine learning och artificiell intelligens
som Högskolan i Halmstad besitter. Det bedrivs i dagsläget mycket forskning inom området och
lärosätet är framstående nationellt. Genom att skapa en teknisk plattform och utnyttja styrkan i
samverkansplattformen öppnas möjligheten till en större grad av kommersialisering av de
kompetenstillgångar som skapas i forskning och grundutbildning och nya företag kan startas.
Genom att samtidigt arbeta med att identifiera och konceptualisera behov från regional och
kommunal vård och omsorg till verifierade och kommunicerbara idéer kan Högskolan i
Halmstad samverka med studenter och näringsliv för att därefter tillsammans utveckla
morgondagens tjänster och produkter, för avancerad hemsjukvård och omsorg i det smarta
hemmet.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Projektet har inte någon direkt koppling till EU:s strategi för Östersjöregionen.

Mål och resultat
Mål
Det övergripande målet för projektet är att möjliggöra för näringslivet och den offentliga sektorn
att kunna leverera de mest konkurrenskraftiga produkterna och tjänsterna för offentlig och
privat vård i hemmet, med individen i centrum.
Specifika projektmål:
1) Skapa en teknisk infrastruktur som möjliggör interoperabilitet mellan olika produkter och
tjänster, samt möjliggör överföring av information till vård och omsorg för att skapa
förutsättningar för ett modernt boendekoncept.
2) Skapa förutsättningar för individbaserad och jämlik vård och omsorg, genom att erbjuda
arbetsprocessen i TestMiljö Halland för applikationsområdet "framtidens vård och omsorg med
det smarta hemmet som bas".
3) Stödja näringslivet i affärsutveckling samt stödja vård och omsorg i utvecklingen av
upphandlingsprocessen för att stärka näringslivets konkurrenskraft.
4) Bygga ett koncept för ett modernt boende för den äldre målgruppen med en föränderlig form
av stöd- och övervakning som ständigt vidareutvecklas och förnyas.
5) Genom kunskapsöverföring brygga gapet mellan näringsliv, akademi och vård och omsorg
och bidra till ett förbättrat innovationsklimat hos offentliga organisationer.
6) Medverka till att påskynda arbetet för att nå regeringens mål: "att Sverige ska bli bäst i
världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter", genom att i ett
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samverkansarbete stimulera framtagandet av nya innovationer samt skapa en test- och
utvecklingsarena som arbetar med faktiska behov, med patienten och personalen i fokus.
7) Stärka och stötta forskning på Högskolan i Halmstad samt öka nyttiggörandet genom att
tillgängliggöra den för vård och omsorg och näringsliv.

Målgrupper
Primära målgrupper för projektet är: Regionalt och nationellt näringsliv inom området, Hallands
offentliga sektor, Högskolan i Halmstad och det Halländska civilsamhället, Nationella aktörer
inom offentlig sektor, exempelvis SKL.
Sekundära målgrupper för projektet är: Internationellt näringsliv inom området, Övriga
regioner och landsting i Sverige samt i Östersjöregionen, Övriga kommuner i Sverige samt
Östersjöregionen, nationella civilsamhället.
De primära målgrupperna är de som finns oss närmast och de som kommer vara operativa i
projektets olika aktiviteter. De är noga utvalda så att vårt övergripande mål och projektmål
kommer att uppnås samt skapa effekter efter projektets slut. De sekundära målgrupperna är de
som kommer att ha nytta av projektets resultat och kommer kunna bidra till att skapa
långsiktiga effekter efter projektets slut.
Målgrupp näringsliv:
Det kommer finnas ett flertal olika branscher som kommer att kunna utveckla nya tjänster.
Exempel på dessa är:
 Nya digitala tjänster inom vård och omsorg
 Fastigheter, fastighetsbolag som har ett intresse av att bygga nästa generations bostäder.
 Servicebolag, givet att tjänster kan definieras tydligare så finns det en möjlighet för bolag
att standardisera dessa tjänster, ex hemleverans av medicin.
Målgrupp Offentlig sektor:
I målgruppen offentlig sektor finns regioner och landsting, kommuner och organisationer som
verkar på nationell nivå. Det finns tydliga visioner och målbilder från våra nationella aktörer
inom området. Exempelvis utmaningen att rekrytera personal inom välfärdsverksamheterna,
där effektivisering genom ny teknik kan minska rekryteringsbehovet, enligt SKL.
Målgrupp akademi:
Projektet bygger bland annat på den starka kompetens inom machine learning och artificiell
intelligens som Högskolan i Halmstad besitter. Det bedrivs i dagsläget mycket forskning inom
området och lärosätet är framstående nationellt i denna spets. Genom att skapa en teknisk
plattform och utnyttja styrkan i samverkansplattformen öppnas möjligheten till en större grad
av kommersialisering av de kompetenstillgångar som skapas i forskning och grundutbildning
och nya företag kan startas. Resultatet kommer ge ny kunskap och vård- och teknikutveckling,
Plattformen kommer att kunna generera en mängd utbildningar inom vårdyrket samt ITområdet, liksom forskning inom detta område.

Förväntat resultat vid projektavslut
1) Att projektet har stöttat näringslivet att generera konkurrenskraftiga produkter och tjänster
som är på väg att nå en marknad/har nått marknaden.
2) Att en teknisk infrastruktur som fångar in och analyserar data, har tagits fram tillsammans
med region, de Halländska kommunerna, forskare och experter inom området.
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3) Att TestMiljö Hallands process är anpassad och modifierad för området framtidens vård och
omsorg med det smarta hemmet som bas.
4) Att de företag som vi samarbetat med har blivit mer konkurrenskraftiga på marknaden och
fått stöttning i affärsutveckling, samt att vård och omsorg har fått stöttning i
upphandlingsprocessen för att påskynda marknadsintroduktion för näringslivet
5) Att ett helhetskoncept för ett modernt boende är framtaget tillsammans med alla intressenter
i samverkansarenan, här blir värdegrunden "everyone included" extra viktig då allas perspektiv
måste inkluderas i arbetet. Konceptet skall resultera i en fullskalig demonstrator som både visas
upp i en fullt utrustad lägenhet (Halmstad Intelligent Home) samt i annat passande media som
lättare går att sprida nationellt.
6) Att under projekttiden synliggöra arbetssätt, behov och de olika yrkesrollernas
förutsättningar.
7) Att nyttiggöra den forskning som sker på Högskolan i Halmstad genom att tillgängliggöra den
för vård och omsorg
8) Att ha vidareutvecklat kompetensen hos vård och omsorgspersonal gällande de möjligheter
som framtidens vård och omsorg med det smarta hemmet som bas kan erbjuda.
9) Att skapa översikt över den teknik som redan finns på marknaden gällande smarta hem samt
arbeta med hur denna teknik kan användas i vårdsituationer.
10) Att den tekniska infrastrukturen och konceptet som är framtaget i projektmål 2 och 5, ska
vara redo och förberedd för implementering samt att det ska finnas en förvaltnings- och
utvecklingsplan för framtiden.

Förväntade effekter på lång sikt
Ett välutvecklat effektivt innovationssystem kopplat till framtidens vård och omsorg med det
smarta hemmet som bas.
Framtagandet av det nya sättet att arbeta inom vård och omsorg kommer implementeras i ett
modernt trygghetsboende som parallellt kommer byggas under projektettiden, detta kommer ge
Halland en fortsatt särställning i Sverige kopplat till området intelligenta hem.
Målgrupp individ/civilsamhälle:
 Individen har fått bättre insikt om sin hälsa och fått stöd i sin vardag.
 Individen/brukaren kommer att ha en bättre kontroll på sin hälsa och kommer,
tillsammans med vård och omsorg, att ha möjlighet att förutse de risker som
uppkommer.
 En brukare, dvs någon som har kontinuerlig vård, kommer att ha en enklare vardag. All
information, pågående mätningar såväl som vårdinformation, kommer att finnas samlat.
Hen kommer vidare att ha färre sjukhusbesök eftersom mätningar såväl som kontakt
med läkare och sjuksköterska i allt större grad kan ske via internet och digitala
lösningar. Det digitala tjänsteutbudet för individen har påverkat tillgängligheten till vård
och omsorg anpassas i större utsträckning till individens behov.
 Anhöriga känner sig mer trygga och inkluderade i vård och omsorg av sin närstående.
Målgrupp offentlig sektor:
Digitala lösningar möjliggör för regionen att erbjuda kvalitetssäkrad och kostnadseffektiv vård
med individens behov i fokus, detta genom att:
 Läkarna har bättre beslutsunderlag vilket leder till bättre vård och färre akuta fall.
 Kostnadsreduktion och effektiviseringar och vidareutveckling av tjänstekvalité har skett.
 Region Halland har utvecklat sin förmåga att arbeta med innovationsprocesser.
 Vidareutvecklat styrkeområdet hälsoinnovation i Halland
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Effektiviteten inom kommunen kommer att öka.
Bättre personcentrerat beslutsunderlag för omvårdnad och behandling samt minskad
administration.
Personalens vardag kommer att effektiviseras.
Kommunala verksamheter i Halland har utvecklat sin förmåga att arbeta med
innovationsprocesser.

Målgrupp näringsliv:
Samverkansarbetet i Halland har bidragit till utvecklingen av den nya vårdformen i Sverige.
Detta skapar en stark attraktionskraft för företagsetableringar i Halland samt att näringslivet
har ökat sin förmåga till förnyelse och långsiktig tillväxt kopplat till nya hälsoinnovationer. Det
innebär att:
 Nya konkurrenskraftiga företag har skapats
 Nya affärsområden har stärkt konkurrenskraften hos befintliga bolag
 Nya skalbara innovationer har tagits fram med stöd från samverkansarenan.
 Samverkansarenan har skapat en dragningskraft för internationella bolag.
 Svenska bolag har nått en global marknad.
Målgrupp akademi:
Högskolan i Halmstad har stärkt sin forskning inom området genom att:
 Den data som samlas in genom den tekniska plattformen används genom dataanalys för
fortsatt forskning kring hur prediktiv vård kan förbättras, genom insamling av ny
information.
 Forskningsresultat används för att utveckla nya produkter och tjänster, nya
arbetsmetoder och ny kunskap om framtidens vård och omsorg.
 Nyttiggörande av forskning genom kommersialisering och/eller samverkan med
näringslivet samt ett sätt att ytterligare stärka Högskolan i Halmstads attraktionskraft.

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Styrgruppen består av representanter från följande organisationer: Region Hallands
näringslivsavdelning och sjukhusledning, två fakulteter på Högskolan i Halmstad, Halmstad
näringsliv AB och ett företag.
Projektledning: Ansvarar för det strategiska arbetet, samt att verksamheten uppnår mål och
håller en hög kvalitet. Ansvarar för budget och verksamhetsplan och aktivitetsplan. Skapar
strategiska partnerskap samt ansökningar för verksamheten. Ansvarar för kontakterna med
kommuner och region.
Ekonomi samt inköp/upphandling: Ansvarar för ekonomin i projektet, budgetering, redovisning,
analyser/prognoser, uppföljning samt rapportering till Tillväxtverket. Allt upphandlingsansvar
åligger stödmottagaren tillika Högskolan i Halmstads ansvar, där befintlig
upphandlingsavdelning används vid varje upphandling.
Projektadministration: Ansvarar tillsammans med projektledaren och projektekonomen för
regelbunden rapportering till Tillväxtverket.
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Projektkoordinator: Ansvarar för förstudiernas genomförande, Initial kontakt med
uppdragsgivare. Skapar ett beslutsunderlag till projektgruppen.
Kommunikatör: Ansvarar för kommunikationsstrategin och löpande uppdateringar. Ansvarar
för webb, sociala medier, ansvarar för event som genomförs.
Ansvarig för horisontella kriterier: Arbetar aktivt med att utveckla verksamheten och
personalen inom området. Ansvarar för den interna utvärderingen, projektledningsstöd
avseende byggande strukturer, projektstöd avseende metoder samt dokumentation avseende
horisontella kriterier. Opinionsinsatser för att höja medvetenheten i vårt omgivande samhälle.
Näringslivs, forsknings- och studentkoordinatorer: Ansvarar för den huvudsakliga kontakten
med respektive målgrupp, koordinering, uppsökande verksamhet och spridning.
Testledare: ansvarar för den huvudsakliga kontakten med uppdragsgivaren. Inkluderar även
huvudansvar för upprättande av testplan, avtal, riskanalys, tillsättning av adekvat testgrupp,
dokumentation och kommunikation av slutresultat samt att paketera resultatet på ett
professionellt sätt till uppdragsgivaren. Koppling till Medicinsk Teknik i Halland.
Expertkompetens: Expertkompetens lyfts in från Högskolans olika akademier i testprojekten
och ansvarar för att aktiviteter blir genomförda i tid. Är ett stöd till testledaren, kommer med
aktiv feedback och är delansvarig och särskilt ansvarig för sina aktiviteter och för att
totalresultatet av blir professionellt utfört.
Kommun- och regionkoordinatorer: Ansvarar för den huvudsakliga kontakten med Region
Halland och med förankringen av verksamheten. Arbetar aktivt med kunskapsöverföring mellan
de olika aktörerna i vår arena.
Region Halland kommer bistå med tillgång till hälso- och sjukvård, och kommunerna ger tillgång
till hemsjukvård, äldreomsorg och det sociala området.

Arbetssätt
Hälsoteknikcentrum Halland fokuserar på skärningspunkten mellan vård, omsorg, människa och
teknik. Det är en katalysator för nya idéer om framtidens vård och omsorg med individen i
centrum. Samarbetspartners är Region Halland, Hallands 6 kommuner, Högskolan i Halmstad
och Sveriges näringsliv som är kopplat till området eller vill ta sig in på området. Det handlar om
innovation, design, klinisk innovation, implementering och för att hitta nya forskningsområden.
Lokaliseringen på Högskolan i Halmstad gör att insatserna kan verka där innovation,
entreprenörskap och genombrott inom forskningen sker.
Hälsoteknikcentrum arbetar efter värdegrunden "Everyone Included", en modell som används
på Stanford kring co-design och ledarskap. Det innefattar mångfald och respekt för alla kulturer
för att driva ett trovärdigt innovationsarbete. Målet är en miljö där allas kunskap värdesätts och
inkludering eftersträvas genom att lyfta in relevanta samverkanspartners i dialogerna. Detta för
att skapa en kultur i samverkansarenan där alla är betrodda och respekterade för den kunskap
man har, där öppenhet och experimenterande är norm, personer har ett personligt ägande i att
driva viktiga frågor som rör framtidens hälsa. Verksamheten ska bygga förtroende och respekt,
skapa ett mindset som är öppet för förändring, producera fler innovativa och kreativa lösningar
samt skapa en kultur som är positiv och nytänkande.

Sida 10 (14)

Tillväxtverket

Bilaga 7
Ärendenummer 1
version 1.0 160222

Att testa produkter, tjänster eller arbetssätt är viktigt för att säkerställa att verksamheten
utvecklar och implementerar användbara produkter och främjar framtidens vård- och omsorg.
Det finns olika sätt att testa en innovation. Några av de vanligaste tillvägagångssätten är: 1) test
för utveckling, 2) test för acceptans, 3) test gentemot kravspecifikation. Idag förespråkas oftast
test för utveckling som innebär att projektet genomgår en interaktiv testprocess och tillåter
utveckling av innovationen under projektets gång utifrån användarnas tankar och åsikter.
Sedan 2015 har HCH arbetat med att ta fram erbjudandet TestMiljö Halland, som ger
innovatörer möjligheten att på ett strukturerat sätt testa sina produkter, tjänster eller arbetssätt
i verksamheter inom kommunal, regional eller privat vård- och omsorg. Den redan upparbetade
metodiken i Testmiljö Halland med en tydlig process för testprojekten kommer användas och
vidareutvecklas i föreliggande satsning. Ett test initieras utifrån ett behov från kommunen eller
regionen, men kan också initieras av en innovatör eller ett företag som vill verifiera sin
innovation i verkliga sammanhang. Innovationen testas och utvärderas genom olika testfaser
som styrs och kvalitetssäkras av en projektgrupp från Hälsoteknikcentrum Halland, med
kompetens från Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna. Den
tekniska infrastrukturen kommer användas för att exempelvis utvärdera interaktion med
användare och vårdpersonal, anpassning till och certifiering mot det medicintekniska
regelverket, djupare dataanalys, skapa nya produkter och tjänster och samtidigt bidra till att ny
kunskap tillvaratas. Resultatet av testerna kan sedan användas för vidareutveckling av
innovationen utifrån användarens perspektiv. TestMiljö Halland analyserar även användarens
behov vilket ytterligare kan stimulera en framtida implementering. Kunskapen kan sedan i sin
tur återföras till akademin och beforskas.

Sida 11 (14)

Tillväxtverket

Bilaga 7
Ärendenummer 1
version 1.0 160222

Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Extern
kommunikation och
resultatspridning
Idérekryteringsaktiviteter gentemot
näringsliv,
region/kommun,
studenter och
forskare
Kunskapsöverföring

Nationella och internationella
branschmässor, seminarier, studiebesök,
opinionsinsatser och två konferenser.
Facilitering av möten,
inspirationsaktiviteter och idéutveckling
enligt olika modeller. Även spridning av
idéer och samarbete med andra aktörer
för att slussa vidare idéer.

TestMiljö Halland

Strategiskt
nätverksbyggande
Studentkoordinering

Affärsutveckling
Teknisk infrastruktur
Koncept för ett
modernt boende

Arbete för att
inkluderade
horisontella
kriterierna
Forskningskoordinering
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Plattform för kompetensutbyte mellan
vård och omsorg, näringslivet och
akademin. Översikt över existerande
teknik gällande smarta hem samt arbeta
med tillämpningen av den.
Genomföra testprojekt inom om området
”det smarta hemmet”. Det innefattar test i
lab- och boendemiljö, och en
vidareutveckling av beprövad metodik.
Tillgängliggöra kunskap runt lagar och
ramverk via DigiHealthGuide.
Besök och nätverkande med strategiska
kontakter.
Studentprojekt gentemot offentlig sektor
och näringsliv, med koordinering av
studentprojekt och samverkan med
HighFive och HH innovation.
Stödja näringslivet i affärsutveckling samt
stödja vård och omsorg i utvecklingen av
upphandlingsprocesser.
Utifrån identifierad problembild utveckla
konceptet, bygga upp infrastrukturen och
testa och utvärdera verksamheten.
Skapa koncept för ett modernt boende, i
samverkan med demonstratormiljön
Halmstad Intelligent Home och HFAB:s
satsning på smarta seniorbostäder.
Inkluderar omvärldsbevakning,
designprocess för iterativt koncept- och
innovationsarbete.
Planering av testprojekt,
visionsseminarier och uppföljning och
analys inom jämställdhet, ickediskriminering och lika möjligheter.
För forskare och deras deltagande i
projektet. Utveckla strategi för hur
forskningsresultat kan kommersialiseras
genom plattformen.

Startdatum Slutdatum
2018-08-01 2021-11-30

Kostnad

2018-08-01 2021-07-31

1 238 000

2018-08-01 2021-07-31

2 750 000

2018-08-01 2021-07-31

3 600 125

2018-08-01 2021-07-31
2018-08-01 2021-07-31

700 000

2018-08-01 2021-07-31

470 000

2018-08-01 2020-03-30

5 300 000

2018-08-01 2021-07-31

1 364 175

2018-08-01 2021-07-31

301 000

2018-08-01 2021-07-31

445 050

967 500

232 200

Bilaga 7
Ärendenummer 1
version 1.0 160222

Aktivitet

Beskrivning

Strategiska strukturer
i samverkansarenan

Skapa en struktur för strategisk
samverkan mellan näringsliv och offentlig
sektor och en operativ samverkan med
kommunerna i Halland och Region
Halland.
Utarbeta detaljerad projektplan, rekrytera
projektteam, rekrytera strategisk ledning,
utarbeta samverkansmodell,
samverkansarbete
Extern löpande utvärdering och årlig
intern uppföljning, med särskilt fokus på
de horisontella kriterierna.
Projektrapportering och projektavslut.

Projektledning

Utvärdering och
lärande
Avslutsarbete

Startdatum Slutdatum
2018-08-01 2021-07-31

Kostnad

2018-08-01 2021-07-31

2 034 825

1 364 175

2018-08-01 - 586 375
2021-11-30
2021-08-01 - 342 000
2021-11-30

Aktiviteter av socialfondskaraktär
Nej

Aktiviteter i projektet genomförs utanför det programområde som ansökan gäller, men
ska finansieras genom denna ansökan.
Nej

Indikatorer
Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen
Namn
Antal företag som får stöd
Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd
Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner
Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya produkter

Värde
80
80
30
30

Resultatindikatorer
- 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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Budget
Kostnader
Kostnadsslag
Personal
Extern sakkunskap och externa tjänster
Resor och logi
Investeringar materiel och externa lokaler
Schablonkostnader
Summa kostnader
Summa faktiska kostnader
Summa totala kostnader

2018
485 825
81 441
143 056
0
338 441
1 048 763
1 048 763
1 048 763

2019
4 747 935
2 605 522
427 419
696 774
3 308 864
11 786 514
11 786 514
11 786 514

2020
4 747 920
2 605 522
427 419
696 774
3 308 858
11 786 493
11 786 493
11 786 493

2021
2 769 620
1 519 886
252 106
406 452
1 930 166
6 878 230
6 878 230
6 878 230

Totalt
12 751 300
6 812 371
1 250 000
1 800 000
8 886 329
31 500 000
31 500 000
31 500 000

2018

2019

2020

629 257
629 257
629 257

7 071 910
7 071 910
7 071 910

7 071 895
7 071 895
7 071 895

4 126 938
4 126 938
4 126 938

18 900 000
18 900 000
18 900 000
0

2018
419 506

2019
4 714 604

2020
4 714 598

2021
2 751 292

Totalt
12 600 000

Medfinansiering
Finansiär
Offentlig kontantfinansiering
Region Halland
Total offentlig kontantfinansiering
Total offentlig finansiering
Total privat finansiering

2021

Totalt

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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40,00%
40,00%
40,00%
60,00%
0,00%

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 7

PM
Ansökningsomgång 2018:1

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation
Projekt: SCOOT
Sökande organisation: Göteborgs Universitet

Urvalskriterier

Bedömning

Koppling till regionala utvecklingsstrategier

5 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

1 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

8 (9)

Näringslivets medverkan

7 (7)

Förnyelse och innovation

4 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

4 (6)

Allmän bedömning

4 (8)

Ärendenummer 2
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Underlag för prioritering
SCOOT
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering

Typ av projekt
Projektperiod
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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Göteborgs Universitet
Västsverige
20201659
2018:1
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
2019-01-01 – 2022-04-30
Halland, Västra Götaland
Samtliga kommuner i Västra Götaland och
Halland
7 756 454
5 375 238
6 264 117
19 395 809
Linnea Hagblom
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Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Projektet SCOOT ska arbeta för att skapa ett nav för marin teknik, genom att stärka små och
medelstora företag i kommersialiseringen av nya produkter och tjänster i marin miljö. Det är ett
samverkansprojekt mellan Göteborgs Universitet, MMT Sweden AB och SMHI. Mötesplatser ska
skapas för gemensam kunskapsspridning och problemlösning. SCOOT ska genomföra öppna
utlysningar, där företag beskriver sina utmaningar och gemensamt med projektets resurser
genomför utvecklingsprojekt med tillgång till kompetens och infrastruktur. Målet är att skapa
ytterligare forskningssamarbeten, nya företag inom sektorn, och en internationellt erkänd arena
inom marin innovation och FoU.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde, bidrar till specifikt mål och avser det regionala
styrkeområdet ”Marina näringar”. Projektet är regionalt förankrat och verkar i en kontext av
regionala, nationella och internationella initiativ. Det finns också insatser för spridning av resultat
och identifiering av nya samarbeten, för att nå ut till målgruppen. Insatsen är en ny strategisk
satsning inom Göteborgs Universitet, som bygger vidare på existerande testmiljöer. Det är
förankrat i näringslivet, bland annat genom samverkansparten MMT Sweden AB. Miljöutmaningar
berörs aktivt och specifika insatser för kvinnor inom branschen ingår. Sökande organisationen
bedöms ha den operativa, administrativa och ekonomiska förmågan att genomföra projektet. Det
finns inte direkt koppling till EU:s Östersjöstrategi.

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

1
X
X

2

3

X
X
X

Meriterande urvalskriterier
0

Samverkan
EU:s strategi för Östersjöregionen
Privat medfinansiering
Total poäng för projektet: 12
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Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Samverkansparter
MMT Sweden AB
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI)

Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Västsverige är av hävd starkt präglat av marina näringar. Dessa näringar präglas idag av en
mycket snabb utveckling mot ökat teknikinnehåll, framför allt i form av ökad automatisering och
ökad robotisering. Detta är en direkt parallell till av det som sker inom andra sektorer,
exempelvis transportsektorn på land. Utvecklingen kan också beskrivas utifrån en accelererande
digitalisering och användning av artificiell intelligens.
Sektorn för marin teknik i Västsverige är idag fragmenterad och består till stor del av mindre
aktörer. I Västsverige finns två större företag som arbetar med marin mät- och plattformsteknik
(Saab Kockums samt MMT AB) samt ett tjugotal SMF inom områden som utnyttjar modern
subsea-teknik. De har sina huvudsakliga inkomster från energisektorn samt miljöövervakning
och planering. Det finns även en handfull företag som utvecklar sensorer för mätning av den
marina miljön. Fragmenteringen av sektorn gör att expansion och kompetensförsörjning för
enskilda företag är mycket besvärligt och kostsamt. Det saknas idag en plattform där marina
teknikföretag kan lösa sin kompetensförsörjning, testa sina lösningar, dela resurser och
samarbeta med andra marina teknikföretag, med forskare, med myndigheter och inte minst med
aktörer från angränsande sektorer.
I stark kontrast till situationen inom den marina sektorn, så utgör Västsverige idag en mycket
dynamisk miljö för transportsektorn på land. Ett exempel är de investeringar som kinesiska
Geely nu gör i ett mycket stort centrum för innovation på Hisingen. Det finns också möjligheter
till tekniköverföring mellan hav och land . Testning av autonoma lösningar på havet är attraktivt
eftersom risken för förlust av liv och lem ofta är mindre än (i trafik) på land.
Den marina sektorn är mansdominerad, speciellt tydligt är detta i ledningspositioner och i små
företag. Detta går delvis igen inom de marina teknikorienterade delarna av akademin och
myndigheter, men här har på senare år skett en förändring och numera finner vi fler kvinnor
som professorer och som forskningschefer. Det har alltid varit betydande av rörlighet av
personal mellan akademi, myndigheter och industri, men trots denna rörlighet har kvinnor haft
svårt att bryta igenom som entreprenörer och ledare i marina teknikföretag. Det saknas idag en
plattform där kvinnor inom marin teknik kan arbeta utan att vara i minoritet och där den
positiva trenden för jämställdhet inom akademi och myndigheter kan stimuleras att ta fart även
inom de marina teknikföretagen.
Exploateringen av havet har alltid haft ett betydande pris i form av miljöpåverkan. Det finns en
medvetenhet om att denna miljöpåverkan måste minska, men samtidigt ökar
exploateringstrycket på havet, både globalt, regionalt och lokalt. Detta driver utvecklingen mot
hållbara(re) och smarta(re) tekniklösningar baserade på automatisering. Utomlands går denna

Sida 3 (12)

Tillväxtverket

Bilaga 7
Ärendenummer 2
version 1.0 160222

utveckling snabbt framåt, men Sverige har halkat efter. Det saknas idag en plattform med fokus
på marin automatisering.
Som nämnts ovan är det betydande rörlighet mellan akademi, myndigheter och industri inom
den marina sektorn. Rörligheten speglar det faktum att i en tekniktung verksamhet som det
marina är framgång inom dessa områden sammanflätade. För att bli vetenskapligt, operativt och
förvaltningsmässigt ledande krävs ett nära samarbete med ledande aktörer inom innovation och
kommersialisering. På Göteborgs Universitet finns Sveriges största marina forsknings- och
utbildningsmiljö. På Chalmers finns Sveriges största utbildning inom sjöfart och marin teknik
samt en framstående forskningsmiljö inom mekatronik och automatiserade system. I Göteborg
finns också Havs- och vattenmyndigheten (HaV) samt SMHI:s oceanografiska avdelning, med en
stor verksamhet inom olika nationella övervakningsprogram. Det saknas idag en plattform där
akademi, myndigheter och industrin möts kring frågor inom marin teknik.

Omvärld och samverkan
Det pågår i Västsverige flera marina initiativ med tydliga kopplingar till SCOOT. Inom RISE
Viktoria pågår "Digitaliseringens effekt på den framtida automatiserade och hållbara sjöfarten"
finansierat av Vinnova UDI (Utmaningsdriven Innovation). I detta projekt utgör "autonoma
plattformar" ett av tre fokusområden och "autonoma mätningar" genom SCOOT utgör "testcaset" i det fokusområdet.
I Lysekils kommun finns idag det marina testområdet Islandsberg och Kristineberg Marine
Research and Innovation center. Lysekils kommun arbetar tillsammans med Uppsala universitet
och konsortiet runt Kristineberg (Chalmers, KTH, RISE, IVL och GU) kring att skapa en
kommersiell havsbaserad testsite, Testsite Skagerrak, i vattnen runt Orust och Lysekil. Samtal
förs runt möjliga samarbeten och gemsamma aktiviteter mellan Testsite Skagerrak, Offshore
Väst och SCOOT. I och med att testning är en central del av SCOOT:s verksamhet, så kommer
SCOOT att bli en viktig användare av både Kristineberg och Testsite Skagerrak.
De mest betydelsefulla organisationerna för SCOOT att samverka med och inom är:
- VGR:s Maritima Kluster
- Lighthouse (speciellt inom fokusområdena "Innovativa fartygskoncept och farkostteknik",
"Avancerade maritima operationer" och "Maritim informatik")
- RISE Viktoria
- Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF)
- Offshore Väst (med nätverken Västsvensk subsea, Ocean Energy Sweden, Vindenergi till havs) Innovatum (med bland annat projekten "Test Site Sweden - West" och "VINK - Västsvenska
inkubatorer")
Konsortiet bakom SCOOT är medlem i och har nära kontakter med dessa organisationer. Genom
Centrum för Hav och Samhälle, som koordinerar GU:s marina samverkansaktiviteter, finns en väl
fungerande kommunikationskanal.
Det har skett diskussioner med VGR om hur SCOOT kan bidra till regionens marina strategi.
SCOOT bidrar till flera av delarna i VGR:s "Handlingsprogram för hållbara maritima näringar",
framför allt i prioriteringsområdet "Maritima operationer och teknologier". SCOOT delar också
handlingsprogrammets fokus på SMF. Ocean Observing Technology (speciellt modern
automatiserad sådan) överlappar det som inom sjöfarten kallas för Maritim Informatik.
Handlingsprogrammet sätter upp målet att "Västra Götaland är centrum för europeiska
satsningar på maritim informatik i form av att ett projektsekretariat/kompetenscentrum
etableras i regionen". SCOOT stödjer det målet och inkluderar det bland resultat som SCOOT ska
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bidra till att uppnå. Göteborgs universitet innehar världens enda professur i maritim informatik.
SCOOT bidrar till VGR:s strategi för tillväxt och utveckling, VG2020. Av strategins 32 prioriterade
frågor bidrar SCOOT till de åtta frågorna under den temat "En ledande kunskapsregion".

Koppling till det regionala näringslivet
Västsveriges företag inom marin teknik är få och de flesta är små. MMT AB är en av de största
och ingår i SCOOT:s konsortium. De höga trösklarna gör att behovet av stöd är stort. SCOOT:s
konsortium består av tre starka parter verksamma inom marin teknik i Västsverige, som kan och
vill erbjuda det stödet. Alla parter i konsortiet känner ett starkt behov av SCOOT, eftersom det
begränsade antalet SMF inom marin teknik är ett hinder för att utveckla hela den marina
tekniksektorn i Västsverige.
Bifogat i ansökan finns uttalanden om SCOOT:s betydelse från SMF (Clinton Marine Survey,
Medins Havs och Vattenkonsulter, Marine Monitoring, Ocean Origo, Avant Marine), som alla
jobbar med marin teknik och som befinner sig i olika stadier av mognad. Företagen lyfter bland
annat att det behövs ett forum där marina företagare/innovatörer och myndigheter och forskare
kan mötas och samverka och samarbeta, att det finns en efterfrågan på testanläggningar och
utrustning och att företag vill bidra med sin kunskap in i projektet.
Ett viktigt område inom marin teknik är undervattensteknik. Industrin har tillsammans med
representanter för akademi och myndigheter tog 2016 fram en "Nationell innovationsagenda för
undervattensteknik". Agendan rekommenderar en strategi som inkluderar samarbetsforum,
demonstratorer och kompetenstillväxt.
SCOOT bedriver sin verksamhet i och runt Västsverige. Det finns inga geografiska, nationella
eller andra begränsningar för vilka aktörer som kan involveras i SCOOT. Alla som kan och vill
delta i SCOOT:s aktiviteter bemöts på samma sätt. Marina SMF är de viktigaste aktörerna i
SCOOT. Projektet når SMF dels genom att målmedvetet upprätthålla existerande kontakter, och
dels genom att kontinuerligt utvidga våra kontakter. SCOOT:s aktiviteter innebär möjligheter
och resurser som SMF normalt inte har. Däremot är de resurser som SMF faktiskt har (kunskap,
arbetskraft, kontakter, utrustning) helt nödvändiga för aktiviteterna. För att uppnå avsedd effekt
måste aktiviteterna utformas tillsammans med SMF, därför är det också avgörande med
kontinuitet i relationen mellan SMF och SCOOT.
SCOOT:s ledning sätter ramarna i form av tillgängliga resurser från SCOOT och koordinerar
utformning och genomförande av aktiviteterna, SMF utformar innehållet och står för det
huvudsakliga genomförandet. Detta betyder att de flesta aktiviteterna kommer att bedrivas som
projekt, baserat på avsevärd planering tillsammans med SMF, och baserat på resultat från
tidigare genomförda aktiviteter.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Projektet har inte någon direkt koppling till EU:s strategi för Östersjöregionen.

Mål och resultat
Mål
SCOOT:s övergripande mål är att Västsverige ska bli ett dynamiskt nav för marin teknik. Detta
mål kan bara nås genom att fler SMF etableras, växer och blir starka.
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De fem huvudmålen med projektet är:
A. Samarbeta: Nätverka och sammanföra små och medelstora företag med ledande akademiska
institutioner och myndigheter i en central arena där innovation och modernisering av state-ofthe-art marin och robotteknik kan ske.
B. Dela dyra resurser: Underlätta utnyttjande och delande av dyr marin teknisk utrustning och
teknik samt personal mellan alla parter och medarbetare. Även testområden i olika marina
miljöer kommer att tillgängliggöras.
C. Skapa innovation: Utveckla en kreativ miljö som främjar nya idéer för teknikutveckling inom
marin teknik genom att överbrygga klyftan mellan företag och de naturvetenskapliga och
tekniska disciplinerna. Målet är att skapa FoU inom avancerad teknik som leder till
kommersialisering, till exempel utvecklingen av obemannade plattformar, samt de system de
utrustas med (sensorer, software, kontrollsystem) och de tjänster som kan utföras med dem.
D. Lösa utmaningar: Ge lösningar för Sveriges framtida utmaningar i den marina miljön.
Tillväxten av FoU i den marina tekniksektorn kommer att förbättra statusen av Sveriges
ekonomiska zon genom förbättrad miljöövervakning, marin resurshantering, närvaro och
kontroll.
E. Kommunikation: En viktig del i SCOOT:s målsättning är att genom konferenser, publikationer,
media och web-baserad kommunikation nå ut till allmänhet, beslutsfattare, skolor, akademi och
näringsliv för att öka intresset för havsmiljön både som arbetsfält och naturresurs.
Tillhörande mål är:
1. Utgöra ett nätverk för marina SMF, som vill medverka i konsortier som söker stöd från
regionala, nationella eller internationella finansiärer.
2. Öka kompetensen hos nästa generations experter, tekniker och ingenjörer inom marin teknik.
3. Främja internationellt utbyte och delande av idéer, utrustning och personal inom marin
teknik.
4. Etablera Västsverige som en global "hotspot" för innovation inom marin teknik.
5. Öka samarbetet mellan marina delområdena industri, naturvetenskap, ingenjörsvetenskap,
miljöövervakning, övervakning.

Målgrupper
I den primära målgruppen ingår existerande SMF inom marin teknik, inklusive företag i
uppstartsfasen. I den primära målgruppen ingår också personer som kan och vill starta marina
teknikföretag. Dessa personer återfinns bland marina och teknikintresserade studenter
(nuvarande och nyutexaminerade), bland forskare och ingenjörer inom akademi och
myndigheter, samt inte minst bland anställda i existerande marina teknikföretag. Flera SMF
inom marin teknik i Västsverige har uppstått genom någon form av avknoppning eller spinoff.
En viktig organisation för att nå marina SMF är Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF), där
konsortiet är medlem.
Den sekundära målgruppen utgörs av övriga aktörer i områden relaterade till marin teknik, som
behövs för att SMF ska kunna växa. Denna grupp inkluderar större marina teknikföretag och
forskande marina miljöer inom akademi och myndigheter. Som organisationer utgör de en
sekundär målgrupp, personerna i dessa organisationer kan emellertid höra till den primära
målgruppen, se ovan. Denna grupp inkluderar också regionala, nationella och internationella
organisationer, som driver marina och marintekniska frågor. Här ingår potentiella finansiärer av
utvecklingsprojekt. Personkännedom ger möjlighet att stödja SMF när de navigerar i dessa
organisationer, att förmedla avgörande kontakter och att föreslå och initiera effektiva
samarbeten.
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En särskild målgrupp utgörs av kvinnor i marina teknikföretag och kvinnor som kan och vill
starta marina teknikföretag. Kvinnor är en underutnyttjad kompetens och utgör därmed en
viktig potential för den marina tekniksektorn. Idag återfinns kvinnor i marina teknikföretag
antingen som utförare eller som ledare på gruppnivå. I de minsta företagen, där utförare och
ledning på olika nivåer utgörs av samma personer, så är kvinnorna färre och har mindre ledande
ställning. Dock är andelen kvinnor större bland marina och teknikintresserade studenter.

Förväntat resultat vid projektavslut
Efter tre år:
1. Minst 5 nya marina SMF har startats Västsverige. Flera av dessa har startats av kvinnor.
2. Antalet anställda i marina SMF i Västsverige har ökat med minst 15 %. Kvinnor återfinns på
ledande positioner.
3. Flera projekt i SCOOT:s aktiviteter har bidragit till kommersialisering av produkter/tjänster.
4. Alla marina SMF i Västsverige är väl förtrogna med SCOOT:s aktiviteter och med det stöd de
kan få från SCOOT.
5. Minst 100 studenter deltagit i någon av SCOOT:s aktiviteter.
6. Minst 25 studenter har genom SCOOT gjort projekt/examensarbeten i samarbete marina SMF
i Västsverige.
7. SCOOT har bidragit till minst 5 nationella och internationella ansökningar om finansiering av
utvecklingsprojekt, som involverar marina SMF i Västsverige.
8. SCOOT har bidragit till att förverkliga VGR:s mål om ett
projektsekretariat/kompetenscentrum för maritim informatik i regionen.
9. SCOOT är så efterfrågat av relevanta aktörer att finansieringen är säkrad för minst ytterligare
5 år framåt. De samlade aktiviteterna är mer omfattande (på årsbasis) än vad som beskrivs i
denna ansökan. Konsortiet har utökats med minst 2 parter från industrin, som tillsammans med
hela konsortiet bidrar med olika typer av finansiering, koordinering och ledning.

Förväntade effekter på lång sikt
Den övergripande visionen är att SCOOT gör det möjligt för Västsverige att bli internationellt
erkänt för marin innovation och FoU. Västsverige kommer att ses som en region där stora
tekniska och tillämpade idéer testas och blir verklighet, en region där specialkompetens
utvecklas, en region där det lönar sig att finnas på plats. För att nå den positionen måste det
skapas (åtminstone) en kritisk massa av företag inom marin teknik i Västsverige.
SCOOT bör ses som ett sätt att finna lösningar på utmaningar i den komplexa havsmiljön,
lösningar som är möjliga att kommersialisera. Dessa ambitioner har direktförbindelser till EU:s
2020-strategi om smart tillväxt inom teknik/robotteknik och biovetenskap.
När SCOOT presenterades på Maritima klustrets konferens 2017 märkte arrangörerna
presentationen med 4 av FN:s mål för hållbar utveckling; SDG4 God utbildning för alla, SDG13
Bekämpa klimatförändringen, SDG14 Hav och marina resurser och SDG17 Genomförande och
globalt partnerskap.
Målen 13 och 14 kommer fram i projekt som rör havet och den marina miljön. Det som kommer
göra att SCOOT får långsiktig effekt är målen 4 och 17, som pekar på samarbete, inkludering och
möjliggörande för människor att göra skillnad. Till listan ovan vill vi lägga SDG5 Jämställdhet.
Kvinnor utgör en underutnyttjad resurs inom marin teknik. En jämställd marin tekniksektor i
Västsverige kommer vara en viktig framgångsfaktor.
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Organisation och genomförande
Projektorganisation
Styrgrupp och strategigrupp
I styrgruppen för projektet sitter representanter för SCOOT:s parter (GU, MMT, SMHI).
Representanter från externa viktiga aktörer i regionen (VGR, RISE Viktoria, SMTF, Lighthouse)
utgör en strategigrupp som stödjer med strategisk input. I praktiken utgör denna grupp även en
viktig kontaktyta för SCOOT. Båda grupperna biträds av SCOOT:s koordinator och vid behov kan
gemensamma möten hållas med styrelse och strategigrupp.
Göteborgs universitet ansvarar för uppföljning och rapportering. Andra organisationer är
partners till SCOOT där separata avtal mellan parterna reglerar alla FoU-projekt och den
infrastruktur som ingår i instrumentparken. SCOOT leds operativt av en 3 delprojektledare, en
från varje part i konsortiet, plus en direktor.
Daglig koordinering av projekt och aktiviteter görs av SCOOT:s koordinator. Koordinatorn
sköter även mycket av planering, kontakter och kommunikation. Koordinatorns huvudsakliga
arbetsuppgifter är:
- säkerställa en tydlig kommunikation
- projektledning
- underlätta daglig verksamhet
- identifiera nya partner SMF
- underlätta kunskapsutbyte
- initiera FoU-projekt
- initiera (deltagande i) konsortier för att utveckla projekt/nystartade företag och för att
säkerställa SCOOT:s långsiktiga hållbarhet (som VINNOVA, FORMAS, EU-Interreg, etc.).
Den ekonomiska hanteringen stöds av en ekonom/administratör (50 %). Samarbetspartnerna är
vana vid denna typ av finansiell hantering av projekt. Ekonomen kommunicerar direkt med
partners ekonomer för att säkerställa att transaktioner och kostnader alltid och fullständigt kan
redovisas separat från andra projekt. Såväl stödmottagare som samarbetspartners använder
separata kostnadskoder för detta projekt. Projektet kommer att följa Tillväxtverkets finansiella
mallar enligt vad som föreskrivs. Detta säkerställer att endast projektrelaterade kostnader
kommer att debiteras och det finns klara och definierade redovisningsstandarder som tillämpas.
En viktig del av SCOOT är tillgången till gemensamma anläggningar för infrastruktur,
mötesadministration och informationsaktiviteter. Två platser används (Fiskebäck och Nya
Varvet), båda är nära befintlig infrastruktur, med fullt utrustade verkstäder och kajer där ett
antal forskningsfartyg kan placeras eller redan finns. Platserna är lättillgängliga med
kollektivtrafik i centrala Göteborg. Platserna har utrymme för att expandera när SCOOT växer
och omfattar fler aktiviteter. Det finns ett utrymme för lagring av utrustning, verkstad för
tekniskt arbete, samt kontorsutrymmen.

Arbetssätt
Starten för SCOOT:s verksamhet och aktiviteter är möten mellan människor som verkar i SMF, i
större företag, i akademin och i myndigheter. SCOOT Workshop är vårt samlingsnamn för
verksamheten som inte ingår i utvecklingsprojekten, och som vänder sig direkt till våra
målgrupper och partners. FOOT (Females in Ocean Observing Technology) är samlingsnamnet
för den del av SCOOT Workshop som vänder sig specifikt till kvinnor.

Sida 8 (12)

Tillväxtverket

Bilaga 7
Ärendenummer 2
version 1.0 160222

Verksamheten inom SCOOT utförs huvudsakligen i FoU- och SMF-projekt. För projekt
tillgängliggörs SCOOT:s omfattande infrastruktur och kompetens. Inbjudan till att genomföra
projekt annonseras genom årliga utlysningar, där företag skickar in upplägg till
utvecklingsprojekt som i nästa steg genomförs i samverkan mellan projektparterna och
företagen.
En "Roadshow" kommer att genomföras för att identifiera alla nystartade SMF inom marin
teknik i Västsverige och för att upprätta ytterligare samarbete och partnerskap. SCOOT:s
verksamhet kommer exempelvis att presenteras på regionens Västerhavsvecka, på Maritima
klustrets konferens, på European Maritime Day, på Offshore Väst årskonferens, på frukostmöten
i SMTF:s regi. SCOOT kommer att presenteras brett för GU:s (naturvetare och IT) och Chalmers
studenter, dessutom kommer de viktigaste studieinriktningarna att sökas upp särskilt. SCOOT
ska varje år arrangera minst en konferens. Syftet med konferenserna är att sprida resultat och
att bredda kontaktnätet. På projektets web-sidor publiceras kontinuerligt relevant information,
inklusive publikationer, handledningar och teknikdemonstrationer.
SCOOT:s konsortium ser ett långsiktigt behov av verksamheten, och vill fortsätta att stödja den
efter projekttiden i nuvarande ansökan. Det kräver 1) att konsortiet växer och 2) att SCOOT
initierar deltagande i konsortier som söker och får välfinansierade projekt. Detta är
kontinuerliga uppgifter för styrgrupp och koordinator. Naturvetenskapliga fakulteten vid
Göteborgs universitet stöder projektet. En ansökan om inrättande av ett fakultetscenter med
Hav och Samhälle som värdorganisation (liknande SWEMARC) har rekommenderats av
fakultetens dekan och skulle ge ett begränsat men långsiktigt ekonomiskt stöd (3 år + typisk
förlängning 3 år). Genom Stiftelsen för strategisk forskning kommer 2 miljoner kronor per år i 6
år att gå till SCOOT under perioden 2017–2024, som en del av det nybildade
industriforskningscentret SMaRC. Dessa medel är ett viktigt stöd för projektet (år 2019–2021)
genom en del av GU:s medfinansiering.
Externa expertgranskare kommer utvärdera aktiviteterna och dess konsekvenser för regionen.
Utvärderingen görs utifrån projektets mål och förväntade resultat. Gruppen av granskare sätts
samman med stöd av VGR. Granskarnas bedömning och förslag kan implementeras i
efterföljande projekt och i SCOOT:s fortsättning, efter projekttiden i denna ansökan.

Sida 9 (12)

Tillväxtverket

Bilaga 7
Ärendenummer 2
version 1.0 160222

Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Extern
kommunikation och
resultatspridning
Avslutsarbete

Via exempelvis webbplats, roadshow
och årliga konferenser.

Utvärdering och
lärande
Mötesplats
SCOOT Workshop

FOOT - Females in
Ocean Observing
Technology
Administration, drift
och koordinering

Utvecklingsprojekt

Extern utvärdering och summering
och kommunicering av resultat
Genom styrgruppen och extern
utvärderare.
Kontinuerlig verksamhet gentemot
målgrupper och partners. Seminarier,
workshops, arbetsmöten, främst runt
konkreta frågor och problemlösning.
Lägger grunden för utvecklingsprojekten och inkluderar även
testverksamhet.
Mötesplats för kvinnor inom marin
teknik, för att lyfta företagande, skapa
kontaktnät, förebilder och lägga
grunden för utvecklingsprojekt.
Består av styrelsens och
koordinatorns arbete,
ekonomi/administration samt
rådgivande jurist. Beskrivs i avsnitt
6.1 Projektorganisation
Tillgängliggör infrastruktur och
kompetens, genom att ha utlysningar
där sökande i nästa steg får tillgång
till plattformar och kompetens.
Planering och genomförande sker i
samarbete mellan företag och
projektpersonal. Inkluderar
rapportering från företag som driver
projekten. Det kommer ske
utlysningar under 2019, 2020 och
2012.

Startdatum Slutdatum
2019-01-01 2021-12-31

Kostnad

2022-01-01 2022-04-30
2019-01-01 2021-12-31
2019-01-01 2021-12-31
2019-01-01 2021-12-31

382 333

2019-01-01 2021-12-31

600 000

2019-01-01 2021-12-31

5 731 989

2019-01-01 2021-12-31

11 029 524

1 600 000

420 000
3 121 058
2 521 058

Aktiviteter av socialfondskaraktär
Nej

Aktiviteter i projektet genomförs utanför det programområde som ansökan gäller, men
ska finansieras genom denna ansökan.
Nej
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Indikatorer
Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen
Namn
Antal företag som får stöd
Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd
Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner
Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya produkter

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 FoU-verksamhet

Projektet bedöms ligga i linje med resultatindikatorerna.
Resultatindikatorer följs upp genom statistik på regional nivå.
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Budget
Kostnader
Kostnadsslag
Personal
Extern sakkunskap och externa tjänster
Resor och logi
Investeringar materiel och externa lokaler
Schablonkostnader
Summa kostnader
Summa faktiska kostnader
Summa totala kostnader

2019
2 088 777
690 000
300 000
1 814 992
1 421 891
6 315 660
6 315 660
6 315 660

2020
2 088 777
690 000
300 000
1 814 992
1 421 891
6 315 660
6 315 660
6 315 660

2021
2 088 777
690 000
300 000
1 814 992
1 421 891
6 315 660
6 315 660
6 315 660

2022
99 000
180 000
0
103 333
66 495
448 828
448 828
448 828

Totalt
6 365 330
2 250 000
900 000
5 548 311
4 332 168
19 395 809
19 395 809
19 395 809

Medfinansiering
Finansiär
Offentlig kontantfinansiering
Göteborgs universitet
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Total offentlig kontantfinansiering
Total offentlig finansiering
Privat kontantfinansiering
MMT
Total privat kontantfinansiering
Total privat finansiering

2019

2020

2021

2022

Totalt

1 382 677
367 918
1 750 595
1 750 595

1 382 677
367 918
1 750 595
1 750 595

1 382 677
367 918
1 750 595
1 750 595

113 280
10 173
123 454
123 454

4 261 311
1 113 926
5 375 238
5 375 238

2 039 581
2 039 581
2 039 581

2 039 581
2 039 581
2 039 581

2 039 581
2 039 581
2 039 581

145 374
145 374
145 374

6 264 117
6 264 117
6 264 117

2019
2 525 485

2020
2 525 485

2021
2 525 485

2022
180 000

Totalt
7 756 454

Stöd
Finansiering
EU-medel

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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39,99%
39,99%
27,71%
32,30%

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 7

PM
Ansökningsomgång 2018:1

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation
Projekt: SpaceLab
Sökande organisation: Högskolan Väst

Urvalskriterier

Bedömning

Koppling till regionala utvecklingsstrategier

6 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

1 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

8 (9)

Näringslivets medverkan

4 (7)

Förnyelse och innovation

5 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

5 (6)

Allmän bedömning

4 (8)

Ärendenummer 3
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Underlag för prioritering
SpaceLab
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering

Typ av projekt
Projektperiod
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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Högskolan Väst
Västsverige
20201639
2018:1
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
Projekt
2018-09-01 – 2021-12-31
Västra Götaland
Samtliga kommuner i Västra Götalands län
9 708 000
8 562 000
6 000 000
24 270 000
Linnea Hagblom
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Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Projektet syftar till att stärka små och medelstora företag inom rymdindustrin genom att öka
kunskapen och öka leveransförmågan gentemot större företag och gentemot en internationell
marknad. Metoden fokuserar på additiv tillverkning (AM) och fyra utvecklingsprojekt ska drivas
i samverkan mellan akademi och företag. GKN Aerospace Sweden AB är en central part i
genomförandet. Spridningsaktiviteter ska genomföras, för att nå en bredare målgrupp än de som
deltar i utvecklingsprojekten. Vid projektslut ska en öppen arena inom rymdteknik ha skapats,
med ett ökat flöde av innovationer och en ökad samverkan mellan akademi och företag.
Projektet är en del i Högskolan Västs strategi för att skapa en nationell arena för AM.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde, bidrar till specifikt mål och avser det regionala
styrkeområdet ”Material och hållbar produktion”. I projektutvecklingen har såväl små som stora
företag deltagit, för att möta utmaningen att även involvera mindre företag. Projektet innebär en
ny inriktning, rymdindustri, med samma arbetsmetoder som i Högskolan Västs tidigare insatser
och det är ett vidare steg i Högskolan Västs utveckling av plattformen inom AM. En tidigare
utmaning har varit att nå ut bredare, vilket inom SpaceLab möts upp av en större ambition runt
spridning. Projektet har en låg integrering av de horisontella kriterierna. Sökande
organisationen bedöms ha den operativa, administrativa och ekonomiska förmågan att
genomföra projektet. Det finns inte direkt koppling till EU:s Östersjöstrategi.

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

1
X

2

3

X
X
X
X

Meriterande urvalskriterier
0

Samverkan
EU:s strategi för Östersjöregionen
Privat medfinansiering
Total poäng för projektet: 9
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Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Den globala rymdsektorn är under snabb förändring och kombinationen av ny teknologi, IT och
applikationer för att hantera stora mängder data har öppnat upp för utveckling av nya skalbara
teknologier inom denna sektor. Den globala omsättningen inom rymdsektorn var 2,650
miljarder sek år 2016 och teknologin har en mycket strategisk betydelse över hela världen.
Svensk flyg- och rymdindustri har under många år varit framgångsrik men den internationella
konkurrensen hårdnar genom ökade möjligheter till utlokaliserad produktion. Om Sverige ska
behålla en ledande position inom tillverkningsindustri inom transport och rymdindustri är
därför ledande tekniskt utveckling och kvalitet i världsklass avgörande. För att skapa synergier
och optimera FoU med tillämpning i industrin är därför samverkan mellan olika
rymdintressenter inom akademi, industri, offentlig sektor och utländska partnerskap en direkt
avgörande framgångsfaktor för att öka flödet av kunskap och kapital och tillväxten inom denna
sektor. Utökad och effektivare samverkan mellan akademi och industri i Sverige är därför en
förutsättning för att kunna öka den svenska rymdsektorns konkurrenskraft på en internationell
marknad. Storbritannien är i detta sammanhang en bra måttstock för starkt positiv utveckling av
rymdindustrin. Storbritannien står för närvarande för 6,5 % av den globala rymdekonomin och
har över 8-årsperioden från år 2007 till år 2015 ökat med motsvarande i) 87 miljarder sek i
rymdrelaterad omsättning ii) 50 miljarder sek i värde och iii) en sysselsättning med fler än
46 000 personer inom rymdsektorn. Varje ytterligare ökning i omsättning genererar ytterligare
ökning i hela försörjningskedjan och sysselsättningsmultiplikatorn är för branschen 2,96, vilket
innebär att 100 anställda verksamma inom rymdsektorn ökar sysselsättningen med närmare
300 ytterligare arbetstagare i andra ekonomiska sektorer.
Enbart i Östergötland och Västra Götaland finns närmare 90% av den totala nationella
sysselsättningen inom flyg- och rymdbranschen i Sverige (totala antalet direkt sysselsatta i
Sverige uppskattas till mellan 8 000 och 12 000 personer). På motsvarande sätt utvecklas cirka
67% av rymdindustrins omsättning i Västsverige. Om dessa två regioner kan utvecklas som den
brittiska rymdekonomin uppskattas därför omsättningen att kunna öka med 132 % och den
direkta sysselsättningen inom sektorn öka med cirka 11 000 arbetstillfällen.
Att vara leverantör av rymdprodukter på en internationellt konkurrensutsatt marknad ställer
höga krav på kompetens, tillförlitlighet och kvalitet i alla steg av produktionen. Ett särdrag för
Rymdindustrin är att den präglas av små produktionsvolymer, komplexa produkter som
tillsammans leder till en mycket dyr produktutveckling. Som en direkt följd av senare års snabba
tekniska utveckling har Additiv tillverkning (AM) identifierats av rymdsektorn som ett viktigt
strategiskt verktyg för produktion av dessa specialiserade produkter med extremt höga
kvalitetskrav. Ett stort antal av de branschledande företag inom området har identifierat de
mest kommersiellt viktiga teknikerna inom AM vilka är lasermetalldeponering med pulver och
tråd som tillsatsmaterial, pulverbäddsteknik med elektron eller laser som värmekälla och Cold
Spray. Detta projekt avser adressera samtliga dessa tekniker där ett stort antal företag i
regionen ingår i Högskolan Västs nätverk och utgör direkta mottagare av utvecklad forskning för
implementering i bättre produktionsprocesser. Projektets upplägg med samverkan mellan
akademi och näringsliv ger goda förutsättningar för att projektresultat skall komma till
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industriell användning. Projektet kommer därmed att skapa en ökad kompetens, bättre
marginaler och ny marknad för alla medverkande företagen samt genom nationell och
vetenskaplig spridning av kunskap medföra utveckling av industrin inom AM teknologi och
rymdindustri.

Omvärld och samverkan
Rymdindustrin kännetecknas av små produktionsvolymer, komplexa produkter och dyr
produktutveckling. Andra utmaningar är krav på mycket hög tillförlitlighet, begränsade
tillverkningsprocesser, små komplexa geometrier och krav på höga produktprestanda. Additiv
tillverkning (AM) har förutsättningar att möta de flesta av dessa utmaningar.
Tillverkningstekniken lämpar sig väl för små serier, kan användas på flertalet material och
skapar minskat material- och resursbehov, minskad ledtid i produktframtagning och minskad
miljöbelastning genom exempelvis återanvändning. Den europeiska rymdstyrelsen ESA har av
dessa skäl identifierat AM som en strategiskt viktig tillverkningsteknik för rymdindustrin. Även
Sveriges regering har identifierat rymdindustrin som strategiskt viktigt både för Sverige och
Europa. Ett av målen med denna strategi är att se till att framtidens forskning på ett bättre sätt
integrerar rymdforskningen med andra politikområden som söker svar på globala och
samhälleliga utmaningar. I detta sammanhang stärker FoU inom SpaceLab både
tillverkningsindustrin som riktas mot produkter för rymdindustrin, men möter också behovet av
mer hållbara produktionsmetoder. Ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt har startats
inom ramen för nationell utveckling inom rymdindustrin som knyter an till detta projekt, med
hjälp av ESA-finansiering.
För att dra full nytta av teknikens möjligheter har följande specifika utmaningar identifierats:
• Nuvarande designverktyg måste anpassas för att underlätta AM specifika funktioner.
• Noggrannhet, reproducerbarhet och tillförlitlighet som måste vara garanterad att genom
tillverkningsprocessen från material till en slutprodukt.
• Processverifieringsmetoder behöver etableras och kvalificeras.
• Kompatibilitet med andra tillverkningsprocesser behöver valideras.
Högskolan Väst har tillsammans med Chalmers och Swerea-IVF redan tagit initiativet och
arbetar aktivt för att skapa en nationell arena för AM i metall. Projektet sammankopplas väl med
den nationella arenan för AM och utgår från den strategiska färdplanen för AM som tagits fram
av den nationella arenan och medför synergier med andra projekt som Högskolan Väst leder
som Prosam, 3DPrint, 3DPrintPlus och Replab. Nätverkets noder har ett väl utvecklat samarbeta
både internationellt, nationellt och regionalt med lokal industri och multinationell industri som
gemensamt bildar ett effektivt kluster för kunskapsflöde mellan akademi och näringsliv i hela
Sverige.
Projektet är förankrat med Högskolan Västs fokusområde inom produktionsteknologi som
nyligen beviljats prioriterat stöd som KK-miljön Primus. Projektet har omfattande stöd och tät
samverkan inom industrin (tex GKN och Arcam) samt fått positivt gensvar från Vinnova såväl
som den nationella rymdinkubatorn och branschnätverket Rymd i Väst. Rymd i Väst är ett
initiativ av RUAG och GKN för Sveriges främsta rymdregion med målet att Västsverige skall vara
internationellt ledande aktör. Det övergripande målet i projekten är kostnadseffektivare
produktutveckling och tillverkning av komponenter till rymdindustrin genom AM. Projektet
kommer också ta kontakt med Rymdinkubatorn på Innovatum och diskutera
samverkansmöjligheter.
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Koppling till det regionala näringslivet
Ett viktigt mål för projektet är att förbättra förutsättningarna för en konkurrenskraftig
västsvensk rymdindustri. Projektet fokuserar på att vidareutveckla de goda positioner som
västsvensk industri redan under lång tid etablerat inom rymdsektorn. Projektet SpaceLab
kommer att utgå från denna etablerade kompetensbas och fokusera på hur forskning i absolut
framkant avseende AM teknik kan utnyttjas i produktionskedjan för rymdindustrin och hur nya
produkter inom vissa utvalda områden kan utvecklas med hjälp av AM, i syfte att öka den
västsvenska rymdindustrins tekniska kompetens, innovationsförmåga och tillämpning inom
produktion.
Projektet kommer att genomföras vid Produktionstekniskt centrum (PTC) i Trollhättan. Ett
övergripande samarbetsavtal inom AM har tecknats mellan Högskolan Väst och Swerea-IVF för
teknikutveckling i samverkan med regionens företag. Detta projekt är en del i denna strategiska
samverkan. PTC är en öppen arena där akademi, institut och företag inom främst
Fyrbodalsområdet samarbetar med forskning och teknisk utveckling. Verksamheten vid PTC har
väl etablerade kopplingar till regionens företag och har ett väl etablerad internationellt
samarbete både inom akademi och gentemot industriella parters. AM är därför ett viktigt
fokusområde för samverkan mellan GKN och PTC och även en viktig del i en vision där Västra
Götalandsregionen är en högteknologisk region med ett kraftfullt kluster av avancerade företag.
Målet är att PTC skall ha en central nationell roll för forskning inom tillverkningsteknik.
Innovatum har som science center ett ansvar för att öka nyttiggörandet av resultat som kommer
fram vid PTC och arbetar specifikt för att sprida tillämpliga forskningsresultat till det regionala
näringslivet i syfte att stärka de tillverkande företagens konkurrenskraft inte minst SMF i
regionen. Förutom Innovatum kommer Swerea-IVF nätverk användas som plattform för
nyttiggörande och spridning av resultat. Innovatum och Swerea-IVF kommer även ha en central
del i att både engagera företag i de planerade pilotprojekten och för att stämma av att arbete och
resultat ligger väl i linje med de regionala företagens behov.
Fyrbodals största högteknologiska företag GKN Aerospace är huvudpartner för projektets
genomförande. Projektpartners utöver GKN som kommer att knytas till projektet och ingå i
genomförandet ett flertal företag som ingår i Högskolans etablerade nätverk och har stort
intresse för utveckling av ny AM teknologi är Ruag, Brogren Industries, Tooltec, Trestads laser,
Arcam, Exova Metech, Elinc Sweden, Uddevalla precisions industri och HB mekaniska.
De företag som direkt deltar i projekten samt ett stort antal små och medelstora företag i det
stora nätverk inom AM som Högskolan Väst etablerat får genom detta projekt en höjd teknisk
kunskapsnivå som kan utnyttjas såväl i rymdrelaterade projekt som i projekt utanför
rymdområdet. Dessa företag blir också attraktiva som samarbetspartner på en internationell
marknad genom att SpaceLab skapar ett nätverk där en större kompetens och bredd med både
regional och nationell kompetens kan tillgås.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Projektet har inte någon direkt koppling till EU:s strategi för Östersjöregionen.

Mål och resultat
Mål
Projektet syfte är att stärka PTC som regional och nationell resurs inom tillverkningsteknik, med
fokus på AM, för att lyfta teknikhöjden och leveransförmågan bland regionens små och
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medelstora företag (SMF) och göra dem kapabla att leverera till högteknologiska storföretag på
en internationell marknad och bli attraktiva som samarbetspartner i internationella projekt.
Specifika målsättningar
• Öka kunskapen i Västsverige om AM och möjliga rymdapplikationer dess utmaningar
och möjligheter
• Genomföra fyra forskning- och utvecklingsprojektprojekt i samverkan mellan akademi
och industri för att leverera teknologier för tillverkning av rymdprodukter
• Stärka det regionala samarbetet mellan näringsliv (primärt SMF samverkan med GKN
och dess underleverantörer), akademi och offentliga aktörer genom etablerande av en
långsiktigt hållbar samverkansstruktur inom additiv tillverkning för rymdapplikationer
• Öka utbytet mellan rymdteknik och annan industriell verksamhet i regionen för ökad
konkurrenskraft och tillväxt
• Öka västsvenska SMF företags deltagande i nationella och europeiska rymdprogram
• Katalysera överföring av kunskap mellan akademi, större företag (GKN) och SMF
• Öka nyttan av Västsveriges rymdsatsningar genom ökad konkurrenskraft hos regionens
företag
Projektet är en del mot en regional och nationell vision att skapa en världsledande position för
svensk industri inom AM i metall. Högskolan Väst, GKN och SMF i regionen tillsammans med
Chalmers och Swerea ska nu realisera denna vision genom att skapa en konkurrenskraftig
infrastruktur som erbjuder "öppen innovation" i en högklassig test- och demonstratormiljö
genom att implementera ledande forskning för tillämpning inom rymdindustrin.

Målgrupper
Primär målgrupp är företag inom rymdindustrin. Detta då området är under expansion, det finns
en tillväxtpotential och Västsverige har mycket goda förutsättningar att öka sin marknadsandel
inom branschen. En central grupp är små och medelstora underleverantörer i regionen, såväl
utrustnings- som komponenttillverkare. De behöver nyttja ledande forskning och
teknikutveckling för att möta framtida krav, funktioner och prestanda från stora
högteknologiska kunder såsom GKN Aerospace, Saab Aerostructures eller RUAG Space.
Regionala underleverantörer (främst SMF) får genom SpaceLab en möjlighet att delta i
forsknings- och utvecklingsprojekt där de med stöd av forskningsinstitut och akademi får hjälp
att utveckla sin kapacitet och innovationsförmåga inom området AM.
Sekundär målgrupp är övrig tillverkande industri i Västsverige som kännetecknas av ett flertal
starka globala aktörer inom tillverkningsindustrin, primärt GKN Aerospace, Saab Aerostructures
eller RUAG Space. Styrkan i regionens komponenttillverkning är förutom flyg- och
rymdindustrin produktsegmenten bilkomponenter och precisionsdetaljer. Andra exempel på
sekundära målgrupper är nyckelkomponenttillverkare, processutvecklare, samt leverantörer
som tillsammans skapar ett produktflöde och komplett försörjning till regionens
slutprodukttillverkare och för export till övriga världen.
Andra exempel på målgrupper är företag som är tråd- och pulvertillverkare,
utrustningstillverkare samt tillverkare av precisionsdetaljer till branscher utanför
rymdindustrin. Dessutom har Högskolan Väst forskning och projektet koppling till industriella
processer, interaktion mellan människa och maskin samt arbetsmiljö som är viktiga för
omställningsarbete till nya industriella processer och särskilt vid denna typ av omvälvande
teknikskifte som tillämpad AM tillverkning medför.
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Detta projekt är en byggsten i det nationella arenabygget för additiv tillverkning (AM, Additiv
Manufacturing). Inom ramen för arenan och projektet skapas en samverkansmodell mellan
företag och PTC vid Högskolan Väst. Sammantaget ger detta PTC en ledande särställning i landet
avseende utvecklingssamverkan mellan akademi och näringsliv inom additiv tillverkning.

Förväntat resultat vid projektavslut
Regionens näringsliv får genom projektet tillgång till ledande forskning vid Högskolan Väst inom
avancerade tillverkningsprocesser. Den infrastruktur som byggs upp inom ramen för projektet
kommer att vara en mycket värdefull testbädd för produktutveckling för industriell tillämpning
både under och efter projektets genomförande. Genom det integrerade arbetssätt som
utvecklats mellan Högskolan Väst och medverkade industriella partners genom projektet
förstärks möjligheten att ge företag med olika behov rätt stöd i deras utveckling. Dessutom
medger det integrerade arbetssättet en direkt återkoppling för att möta samhällsutmaningar
inom additiv tillverkning med inriktning mot rymdindustrin.
Produktionstekniskt Centrum skapar genom samverkansprojekt som SpaceLab en särställning i
landet avseende utvecklingssamverkan mellan akademi och näringsliv genom arenan som byggs
upp och den samverkansmodell mellan företag och högskola som skapas i projektet. Genom
SpaceLab förväntas också ett ökat flöde av innovationer och forskningsbaserade spin-off-företag
från akademisk forskning och som resultat av interaktion mellan större företag som GKN och de
SMF som deltar i projektet.
Exempel på förväntade resultat som ger konkurrensfördelar för industrin är:
• Lägre kostnader, utifrån kostnadsbesparingarna från återanvändande av material och
lägre energiinnehåll i produkten.
• Kortare ledtid och ökat resursutnyttjande. En AM-tillverkad produkt ger kortare ledtid
och ombyggnad kan tillåta att kunden fortsätter att använda utrustning där reservdelar
inte längre kan tillverkas.
• Ökad tillväxt och en hållbar produktion. Nya metoder för utveckling och tillverkning ger
nya arbetstillfällen och ökade externfinansierade FoU-resurser. Projektet har en
anknytning till de horisontella kriterierna främst genom att AM minskar miljöpåverkan
och resursförbrukningen. AM ger möjligheter till en mer resurssnål produktion.
Arbetet inom projektet vilar också på utgångspunkten om jämställdhet samt lika möjligheter och
ickediskriminering. Som ett resultat inom projektet med högre krav på kunskap är det till fördel
att engagera bredd kompetens och erfarenhet som vi ska säkerställa att skapa en jämnare
könsfördelning i annars mansdominerade branscher. Samma gäller för lika möjligheter och
ickediskriminering för alla medverkande i projektet och dess partners, där vi anser att jämn
könsfördelning och blandad bakgrund är till stor fördel för en stark FoU och innovationsmiljö
och samverkan.

Förväntade effekter på lång sikt
Projektet förväntas på lång sikt bidra till regionens utveckling genom att stärka
tillverkningsindustrin med internationellt ledande kunskap och utveckling, specifikt för den
snabba utveckling som sker inom Additiv tillverkning.
• Ekonomiskt: rymdtekniken genererar kunskaper, nya produkter och nya former av
industriellt samarbete. Rymdverksamhet driver på innovationen och bidrar till
konkurrenskraft, tillväxt och nya jobb.
• Strategiskt: rymdtekniken stärker regionen, Sverige och EU som betydelsefull aktör på
världsscenen och bidrar till dess ekonomiska och politiska oberoende.
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•

Samhälleligt: våra medborgares välfärd är beroende av rymdtekniken inom bl.a. miljö,
kampen mot klimatförändringar, säkerhet och civilskydd, humanitärt bistånd och
utvecklingsbistånd, transporter och informationssamhälle
• Miljömässigt: genom minskad råmaterialkonsumtion, minskad energiförbrukning och
minskning av koldioxidutsläpp
På detta sätt bidrar projektet till målen för strategin Europa 2020 om smart och hållbar tillväxt
för alla. En bättre anpassad industriell produktion i samklang med utveckling av effektivare sätt
att använda material genom tillverkning av produkter med högsta kvalitet ligger inom
Högskolan Västs och Innovatums forskningsfokus. Utveckling och innovation i om detta område
är i linje med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030; särskilt Mål 9: Hållbar industri,
innovationer och infrastruktur och Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.
Genom projektet kommer Produktionstekniskt Centrum (PTC) ha etablerat en särställning i
landet inom området additiv tillverkning för rymdapplikationer vilket kommer att utgöra en
kraftfull resurs för såväl det regionala näringslivet som nationellt. Genom den
samverkansstruktur som etableras genom projektet kommer även ytterligare en pusselbit
läggas för att realisera Högskolan Västs, Chalmers och Swereas vision att skapa en världsledande
position för svensk industri inom additiv tillverkning som driver innovativ produktutveckling
och tillverkning och som stöder svensk industrialisering.
Projektet är således en del i en gemensam strategi i arbetet för att koordinera olika initiativ
inom additiv tillverkning där ett stort antal nationella insatser genomförs och erbjuder öppen
innovation i en högklassig test- och demomiljö där ett flertal teknologier för additiv tillverkning
finns representerade. Projektet kommer att etablera en öppen mötesplats för verkstadsföretag,
pulvertillverkare och utrustningsleverantörer till rymdsektorn där samtliga aktörer möts
tillsammans med universitet och institut för att identifiera och tillvarata de möjligheter som
finns inom additiv tillverkning för rymdapplikationer. Man kan också förvänta sig ett ökat antal
innovationer och forskningsbaserade spin-off-företag, ett ökat antal SMF som deltar i
forskningsprojekt även internationellt. Nya metoder för utveckling och tillverkning av
rymdprodukter med AM ger nya arbetstillfällen och ökade externfinansierade FoU-resurser.

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Projektledare kommer finnas hos Högskolan Väst och ha ett övergripande ansvar för att leda
projektet. Projektdeltagarna samlokaliseras till Produktionstekniskt Centrum (PTC) på
Innovatumområdet i Trollhättan där projektet genomförs. Forskningsingenjörer och lärare vid
PTC och Högskolan samverkar med den projektledande forskargruppen och stöttar dem i
teknikutveckling. De utgör kärnan som arbetar med utvecklings- och
kunskapsöverföringsprojekt. Det återfinns också administrativ personal både från Högskolan
och medverkande parter i projektgruppen som tillsammans ansvarar för den
ekonomiadministrativa delen och medverkar till att säkerställa logistik under projektets
genomförande.
Stödfunktioner vid Högskolan Väst omfattar administration, ekonomi- och redovisningsfunktion,
IT-support och kommunikationsavdelning jämte bibliotek för publikationer och
resultatspridning. Den kompetens och de externa resurser som finns vid högskolan och GKN
kommer att ansvara att sköta inköp och göra upphandlingar.
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Till sin hjälp har projektet en referensgrupp som består av representanter från GKN, Innovatum,
IUC och övriga medverkande företag. Regelbundna möten kommer att hållas varannan vecka
eller oftare vid behov för att följa upp och styra projektet. Projektledningsmöten med
ledningsgrupp och referensgrupp planeras till ett möte per kvartal eller oftare vid behov.
Vid alla rekryteringar kommer jämställdhet, lika möjligheter och ickediskriminering att särskilt
beaktas. Högskolornas riktlinjer för lika villkor, jämställdhetsplan och arbetsordning mot
trakasserier och kränkande särbehandling tillämpas i all projektverksamhet. Detta är grunden
till en väl fungerande arbetsplats som i sin tur borgar för ett resultatinriktat projekt.
Utvärdering av projektet kommer att ske löpande under samt efter genomfört projekt och göras
av extern part. Syftet är att kunna ge projektledningen rekommendationer för möjliggöra
eventuella korrigeringar av projektets genomförande för att säkerställa att projektet skall uppnå
sina övergripande mål. Utvärderingsinsatserna kommer att koordineras och samordnas med de
andra projekten som drivs av Högskolan Väst för att möjliggöra största möjliga synergi.

Arbetssätt
Arbetssättet i projektet baseras på en lång och bred erfarenhet hos Högskolan Väst, PTC och
ledande forskare att koordinera omfattande projekt, både regionalt, EU strukturfonder och
medverka i internationella EU FP7 och H2020 program. En styrka är etablering av ett
omfattande samverkansarbete med näringslivet som finns representerat i varje delprojekt med
direkta arbetsinsatser och deltagande från näringslivets projektpartners.
FoU inom ledande produktionsteknologi är både kunskapsintensiv och ställer höga krav på stark
infrastruktur. I detta avseende är Högskolans samverkan och medfinansiering med GKN
avgörande. I detta syfte har GKN gjort omfattande investeringar i utrustning för additiv
tillverkning och material och egenskapsbestämning. Utrustningen är placerad vid Högskolan
Väst PTC på Innovatum Trollhättan.
Det är flera faktorer som tillsammans ger en unik utvecklingsmiljö för samproduktion och
arbetsintegrerat lärande. Denna högteknologiska utrustning, fysiskt lokaliserad i en reell
industrimiljö, möjliggör dagliga möten mellan högskolepersonal, studenter och industripersonal
vilket i sin tur möjliggör en direkt anpassning och implementering av forskningsresultat i
industriell produktion. Denna samverkan och medfinansiering från GKN skapar direkta
synergier med samverkande SMFs, som inte har motsvarande möjligheter till att skapa
infrastruktur och testbäddar, men som inom projektet får tillgång till genererad forskning,
kunskap och utbildning. Parterna i genomförandet av de olika pilotprojekten kommer att
identifieras under projektets första tertial. Dock har redan i ansökningsskedet GKN, Tooltec,
Brogrens Industries samt Innovatum identifierats för projektets genomförande. Dessa
industriföretag besitter en unik kompetens inom utveckling och produktion av Aerospace
produkter och är viktiga för projektets start och genomförande.
De fyra delprojekten har valts ut i dialog med de företag och organisationer som lämnat
avsiktsförklaringar och medfinansieringsintyg för medverkan i SpaceLab. GKN:s behov har getts
särskild prioritet eftersom företaget är medfinansiär i projektet. Fler företag planeras engageras
i projektet varför delprojekten kan under projektet modifieras något både avseende innehåll och
antalbaserat på projektets utveckling och behov från medverkande företag.
Industrisamverkansparterna skapar ett projektnätverk som ger samproduktionsförutsättningar
där varje partner får unika möjligheter att utnyttja sin specialistkompetens och ger därmed
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projektet en unik möjlighet för samproduktion mellan akademi och näringsliv, vilket även
möjliggör snabbt nyttiggörande av forskningsresultat och direkt implementering i industriell
miljö. Nyttan för respektive partner är uppenbar och omedelbar då ingen part skulle ensamt
eller enbart tillsammans med högskolan kunna genomföra projektet. Detta industrinätverk ger
även högskolan ett unikt nätverk inom rymd som skapar en bas för att utveckla AM och
tillämpning inom rymdindustrin till ett nationellt och internationellt ledande centrum.
De aktiviteter för resultatspridning som planeras för att föra ut resultat är främst genom
uppsökande verksamhet genom öppna seminarier och kurser. Resultat från projektet kommer
kontinuerligt att läggas ut såväl på högskolornas hemsidor samt på projektets egen hemsida som
skapas vid projektets start. All kommunikation och spridning kommer följa Tillväxtverkets
riktlinjer samt Högskolans policy. Högskolan Väst kommer tillämpa normkritiska och
inkluderande perspektiv i all sin kommunikation.
Sedan tidigare har Högskolan Väst som enda lärosäte i Sverige det nationella ansvaret för att
utveckla arbetsintegrerat lärande. Studenter kan också engageras genom praktik och
examensarbeten inom projektet. Dessa studenter har då delar av projektets resultat och
arbetssätt med sig när de går ut i näringslivet till andra företag.
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Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Startdatum Slutdatum

Kostnad

Extern kommunikation
och resultatspridning

Spridningen genom konferenser,
workshops och demonstrationer för
samverkande företag. Även
publikationer, via sociala media och
mer publika events.
Avslutsarbete Projektavslutning
inkluderande projektrapportering,
utvärdering av resultat.
Presentation av projektresultat,
webb, rapporter, publikationer,
videofilmer, slutseminarium för
SMF. Säkerställa en kontinuitet av
samverkan och nätverk med rutiner
för fortsatt gemensam utveckling
och samverkan.
Ska följa upp projektet utifrån de
ovan angivna målen.
Fyra större demonstratorprojekt
kommer att genomföras i nära
samverkan med industri och
Högskolan Väst, IUC, Chalmers och
Swerea-IVF. Inkluderar spridning
genom offentliga seminarier och
planer för fortsatt samverkan.
Inriktning mot
höghastighetssprutning.

2018-09-01 2021-08-31

450 000

2021-09-01 2021-12-31

230 000

2018-09-01 2021-08-31
2018-09-01 2021-08-31

170 000

2018-09-01 2021-08-31

2 210 000

LMD-P / LMD-W

Laser Metal Deposition.

2 220 000

PBF

Powder Bed Fusion.

2018-09-01 2021-08-31
2018-09-01 2021-08-31
2018-09-01 2021-08-31
2018-09-01 2021-08-31

2 090 000

Avslutsarbete

Utvärdering och
lärande
Genomförande av
demonstratorprojekt

HVAF reparation

Egenskapsutvärdering

Tekniker för
materialkarakterisering och
egenskapsbestämning.
Ledning/administration Innefattar ledningsgrupp och
referensgrupp. Ledningsgruppen
ansvarar även för att stärka
samverkan mellan deltagande
företag, akademin och andra FoUaktörer.
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Aktiviteter av socialfondskaraktär
Nej

Aktiviteter i projektet genomförs utanför det programområde som ansökan gäller, men
ska finansieras genom denna ansökan.
Nej

Indikatorer
Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen
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
25
25
6
25

Aktivitetsindikatorer följs upp på projektnivå.

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

2018
464 521
120 000
70 000
380 000
330 813
1 365 334
1 365 334

2019
1 914 118
300 000
150 000
2 620 000
1 363 158
6 347 276
6 347 276

2020
1 959 081
300 000
150 000
2 620 000
1 395 179
6 424 260
6 424 260

2021
1 129 059
190 000
70 000
1 940 000
804 071
4 133 130
4 133 130

Totalt
5 466 779
910 000
440 000
7 560 000
3 893 221
18 270 000
18 270 000

585 000
585 000
1 950 334

2 250 000
2 250 000
8 597 276

2 250 000
2 250 000
8 674 260

915 000
915 000
5 048 130

6 000 000
6 000 000
24 270 000

2018

2019

Medfinansiering
Finansiär
Offentlig kontantfinansiering
Västra Götalandsregionen
Högskolan Väst
Total offentlig kontantfinansiering
Total offentlig finansiering
Privata bidrag annat än pengar
GKN
Totalt privat bidrag annat än pengar
Total privat finansiering

2020

2021

Totalt

485 000
100 200
585 200
585 200

2 500 000
408 365
2 908 365
2 908 365

2 500 000
454 556
2 954 556
2 954 556

1 815 000
298 879
2 113 879
2 113 879

7 300 000
1 262 000
8 562 000
8 562 000

585 000
585 000
585 000

2 250 000
2 250 000
2 250 000

2 250 000
2 250 000
2 250 000

915 000
915 000
915 000

6 000 000
6 000 000
6 000 000

2018
780 134

2019
3 438 911

2020
3 469 704

2021
2 019 251

Totalt
9 708 000

Stöd
Finansiering
EU-medel

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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53,14%
40,00%
35,28%
24,72%

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 7

PM
Ansökningsomgång 2018:1

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation
Projekt: WASTE2TASTE
Sökande organisation: Högskolan i Borås

Urvalskriterier

Bedömning

Koppling till regionala utvecklingsstrategier

4 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

2 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

6 (9)

Näringslivets medverkan

4 (7)

Förnyelse och innovation

5 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

5 (6)

Allmän bedömning

5 (8)
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Underlag för prioritering
Waste2Taste
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering

Typ av projekt
Projektperiod
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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Högskolan i Borås
Västsverige
20201656
2018:1
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
2018-09-01 – 2021-12-31
Västra Götaland
Samtliga kommuner i Västra Götaland
8 204 397
8 400 000
3 908 040
20 512 437
Isabella Fält
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Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Projektet är ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Borås, Chalmers Tekniska Högskola och
Hållbar Utveckling Väst 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.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde, bidrar till specifikt mål och tangerar mellan de
regionala styrkeområdena Livsmedel och Material och hållbar produktion. Projektet föregås av
en förstudie och har en god förankring i det regionala näringslivet. SCRR har tidigare funnits
som ett forskningsområde på högskolan och de vill med satsningen införliva en ny del som rör
samverkansupplägget mellan deltagande företag och samverkansparterna, där företagen
tillsammans med forskargruppen och samverkansparterna kommer att forma inriktningen på de
processer de syftar utveckla inom området. De horisontella kriterierna införlivas väl i projektet.
Sökande organisationen bedöms ha den operativa, administrativa och ekonomiska förmågan att
genomföra projektet. Det finns inte direkt koppling till EU:s Östersjöstrategi.

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

1
X

2

3

X
X
X
X

Meriterande urvalskriterier
0

Samverkan
EU:s strategi för Östersjöregionen
Privat medfinansiering
Total poäng för projektet: 12.
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Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Samverkansparter
Chalmers Tekniska Högskola AB
Hållbar Utveckling Väst

Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Tillväxt och bättre välfärd innebär vanligen större konsumtion, ökat resursutnyttjande,
utarmning av ändliga resurser och ökad avfallsproduktion (inkluderat organiskt avfall). Dessa
organiska avfall/biprodukter har stor potential för förädling då de i mångt och mycket är
underutnyttjade eftersom de primärt bara avlägsnas genom kompostering, förbränning eller
används för biogasproduktion. Därför är det viktigt att utveckla nya metoder för att utnyttja
dessa avfall/råvaror vid framställning av nya material och produkter och inte enbart energi,
vilket är förutsättningen för ett hållbart samhälle.
Med avfallshierarkin som utgångspunkt och för att få en hållbarhet i tillväxten och välståndet
krävs en utveckling av nya metoder och processer som underlättar produktåtervinning samt
energiproduktion. Högskolan i Borås är med dess starka område "Swedish Centre for Resource
Recovery (SCRR)" eller "Resursåtervinning" ledande i Sverige och bland de starkaste miljöerna
även internationellt och går ett steg längre genom att påstå att "det finns inget avfall utan bara
resurser, däremot bör vår kunskap utvecklas för att kunna utnyttja det". Visionen passar väl till
svampar som i naturen har en unik förmåga att bryta ner avfall och använda detta som resurser.
Av människan utnyttjas redan svampar för att bryta ner material innehållande kolhydrater,
cellulosa, och proteiner för att omvandla detta till bland annat bioetanol, djurfoder, och mat.
Forskargruppen i bioteknik som ingår i SCRR har sedan 1990-talet undersökt olika svamparters
förmåga att skapa etanol, mjölksyra, pigment, foder och klimatsmarta proteiner från olika
restprodukter. Dessa olika processer skiljer sig dock åt, och kräver specifika lösningar för att nå
en effektiv process i industrin. Trots detta och jämfört med andra metoder att hantera
biprodukter/avfall har svampodling flera fördelar. Exempelvis, jämfört med produktion av
biogas/vätgas, ger svampodlingen minst en produkt (såsom foder eller pigment) av betydligt
högre kvalité och därmed en potentiellt mer ekonomiskt hållbar process, som ligger högre upp
på EU:s avfallstrappa. Forskargruppen kan även påvisa tidigare exempel där en del av
forskningen på svampar har börjat användas i kommersiellt syfte genom bland andra
Lantmännen Agroetanol, Cewatech och Lyckeby Starch.
Genom Waste2Taste samt genom branschöverskridande samverkan ska en plattform för
svampbaserade produktionsinnovationer utvecklas som på sikt attraherar nya målgrupper både
inom regionen, nationellt och ge möjligheter till export av produkter och tjänster. Waste2Taste
ska stötta och stärka lokala målgrupper såsom regionala företag och tillsammans utveckla
processkoncept för förädling av åtminstone någon av deras avfallsströmmar eller biprodukter
till nya produkter. Därmed kommer utnyttjandegraden av företagens råvaror att öka samtidigt
som avfall förädlas, vilket på sikt kommer att leda till ökad lönsamhet för företagen, dels genom
att kunna få betalt för sitt avfall eller genom nya produkter och nya intäkter, och i förlängningen
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även ökad sysselsättning i regionen när nya processer utvecklas och företag bildas för att stilla
en ny efterfrågan.
För att utveckla och stärka den regionala kopplingen mellan näringsliv och FoI-miljöer, samt
skapa en konkurrensfördel i form av framtida samverkansprojekt har Chalmers Tekniska
högskola och 30-tal företag kontaktats under förstudien och de flesta tackat ja till att vara med i
Waste2Taste. Bland dessa har 12 företag valts ut för att gå vidare med denna ansökan för att
tillsammans utveckla en framtida innovationsmiljö baserad på svamp. Detta ska utföras under
projektet och nya innovationsprocesser ska underlättas. Företagen är handplockade för att
kunna fylla alla delar av värdekedjan, från avfallsströmmar, ny teknik och maskiner,
produktförädling, samt påtänkta säljare av produkter inkluderat både djurfoder och livsmedel.
Lika möjligheter och jämställdhet ses som en naturlig grund för framgång där Waste2Taste har
sin hemvist.

Omvärld och samverkan
Energiproduktionen står för det enskilt största bidraget till utsläppen, medan avfall, jordbruk
och industriella processer är andra viktiga sektorer med stora bidrag till utsläppen.
Koldioxidhalten i atmosfären var mellan 200-300 ppm i mer är en miljon år, medan det under
det senaste halvseklet har ökat till över 400 ppm. Det är ett allvarligt läge med många
konsekvenser och snabba förändringar. Förutom CO2, har metan och NOx betydande bidrag i
utsläppen som totalt resulterar i 45 miljarder ton CO2-ekvivalenter per år. Sverige är ett ledande
land och ett bra exempel internationellt inom utsläppsminskning och slopad avfallsdeponi.
Tekniken som används idag för att hantera avfall förutom den traditionella återvinningen är i
princip förbränning, kompostering och rötning till biogas. Dessa produkter har med dagens
energipris svårt att konkurrera på marknaden. Kommunala bolag har möjlighet att justera priser
genom avfallstaxa, medan privata aktörer inte har denna möjlighet. Waste2Taste ska ge en
annan syn till företagen och öppna upp nya möjligheter för nya produkter som går att
framställas av olika avfall och restprodukter. Det innebär att förutom t ex biogas, kan man
framställa andra produkter som kan bli energibärande material såsom etanol eller vätgas, eller
till andra marknader som tex foder och livsmedel. Ett exempel är Högskolan i Borås tidigare
projekt med två olika stärkelsebolag i Sverige och Tyskland där en process utvecklades för att
omvandla deras avlopp till foder genom svampar.
Chalmers kommer bidra med sin kunskap om näringsämnesanalys och om
livsmedelsbiprodukter generellt och kommer härmed kunna värdera på vilket sätt svampen
sedan kan nyttjas i livsmedel. Utöver detta har Chalmers kunskap om regler och lagar kring
livsmedels-och foderhantering. Syftet med samverkan inom Waste2Taste är att knyta regionala
och nationella företag tillsammans och till akademin, ge visioner om möjligheter med
avfallsförädling med svampar och skapa nya processkoncept.
Närliggande aktörer och projekt är: BioRaff 2020, KM2- Innovativ Grön Energi, och
Träinnovation i Norr – TiiN. Deras huvudfokus ligger dock mestadels på skogsråvaror och inte
på förädling av avfall/biprodukter med svampar. Eventuellt samarbete eller erfarenhetsutbyte
med dessa kommer diskuteras under projektet. EU:s medverkan i projektet kommer säkerställas
i form av skyltar hos alla parter, och ska nämnas på publikationer och kommunikationer.
Waste2Taste stödjer EU's strategi för Östersjöregionen genom att "Länka samma regionen" och
att "Öka välståndet". Den stora mängden avfall och restprodukter är en gemensam utmaning i
Östersjöregionen. Problemet är dessutom mer allvarliga i andra länder kring Östersjön där

Sida 4 (15)

Tillväxtverket

Bilaga 7
Ärendenummer 4
version 1.0 160222

avfallsdeponi fortfarande är ett faktum. Därför finns gemensamma intressen för att hitta och
utveckla avancerade metoder för avfallshantering och resursåtervinning med bättre lönsamhet.
Högskolan i Borås har byggt upp samarbete med olika universitet i tex Finland och Polen kring
dessa frågor. Parallellt med genomförandet av Waste2Taste ska forskargruppen utöka
samarbetet med det polska universitetet Wroclaw University of Environmental and Life Sciences
och det finska universitetet Aalto University om svampbaserade bioraffinaderi för att utveckla
lönsamma produkter och energibärande material från deras avfall. Det innebär på sikt en
förbättrad energimarknad med större andel av biobränsle och bättre klimatanpassning och
konkurrenskraft i Östersjöregionen. Inom Waste2Taste ska aktiviteten "Kommunikation"
fungera som en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte med ovan nämnda aktörer, och
andra potentiella organisationer (akademi och företag) båda inom Sverige och även andra
länder kring Östersjön.

Koppling till det regionala näringslivet
Ökade inkomster, minskade utgifter, och mindre spill efterfrågas kontinuerligt av näringslivet.
Att utveckla mer effektiva processer kräver dock både tid och kunskap. Högskolan i Borås
besitter kunskap om hur biprodukter och avfallsströmmar med organiskt ursprung kan
användas för att producera nya intressanta produkter, och därmed producera mervärde. I
Waste2Taste ska företag inom Västra Götalandsregionen, och två akademier, Högskolan i Borås
och Chalmers tekniska högskola, samt en projektsamordnare (Hållbar Utveckling Väst)
tillsammans utveckla flera svampbaserade bioraffinaderier och sprida resultaten i olika kanaler.
En tydlig koppling mellan dem är definierad med olika arbetspaket (WP) som presentas i
arbetssätt. Dessutom ska företagen aktivt delta i projektets genomförande med att genera och
utveckla idéer, leverera material och befintliga analyser, delvis genomföra försök med deras
utrustning, diskutera med forskarna om olika vägval i projektet och olika scenarier för
kommersialisering, samt sprida resultaten genom sina kanaler och nätverk.
Förutom samarbetspartners finns andra företag vars verksamhet kan kopplas till projektet
såsom företagen som ingår i Livsmedelsacceleratorn eller andra företag inom Lantmännen
såsom Lantmännen Lantbruk (Lidköping) som tillverkar foder eller Lantmännen Cerealia inom
livsmedel, eller företag som kan ta tekniken till export till indiska marknaden, tex Mycorena AB
(hemvist i Borås). Många av företagen som har erfarenheter från samverkansprojekt mellan
näringsliv och akademi vill vidareutveckla samarbetet med akademin och aktivt bidra till en
framtid med cirkulära flöden. Dessa bolag med tidigare erfarenhet av samarbeten med akademin
kommer hjälpa till att skapa ett nätverk med en del givande och tagande. De lösningar som
utarbetas har inte bara användningsområden lokalt, utan de processer som börjar att utarbetas
inom projektet kommer kunna exporteras till resten av landet och övriga världen. Inom
regionen finns dock tillgång till en bred och varierad grupp av företag som är intresserade av att
utvecklas tillsammans med forskarna på Högskolan i Borås.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Projektet har inte någon direkt koppling till EU:s strategi för Östersjöregionen.

Mål och resultat
Mål
Waste2Taste har det övergripande målet att utveckla innovationer i form av produkter, tjänster
och/eller affärsmodeller som på sikt bidrar till EU2030 strategin där smart och hållbar tillväxt
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med hög sysselsättning är fokus. Forskargruppen i Borås har forskat om svampar sedan 1999,
och forskargruppen på Chalmers har forskat på värdehöjning av processvatten och andra
biprodukter från sjömatsindustrin sedan 2005. Waste2Taste är ett sätt för forskargruppen att
nyttiggöra flera av de centrala forskningsresultaten i kommersiell verksamhet. Olika
processkoncept med svampar kan bidra till att omvandla både rena och smutsiga matavfall och
restprodukter. Processer i större såväl som mindre skalor kan utvecklas och bidra till en cirkulär
bioekonomi. I projektet beräknas även ekonomiska vinster samt reduktion av miljöpåverkan.
Delmålen är skapade för att vara så konkreta som möjligt för att tillåta uppföljning, samt för att
vara av intresse för de små och medelstora företag (SMF) som kommer vara med och utveckla
projektet, då de primärt är intresserade av att utveckla sina processer och affärsmodeller. För
att uppfylla de olika delmålen krävs det att samverkan mellan akademi och näringsliv fungerar
och stärks, då ingen part besitter all den kompetens som behövs för att lyckas på egen hand.
Lyckad processutveckling, och därmed lyckade delmål, fungerar också som inkörsport för
långtgående samarbeten och betydligt starkare samverkan på längre sikt.
PROJEKTMÅL
WP1: Ått utveckla tva processkoncept for att foradla fasta restprodukter med god hygienisk
kvalite med hjalp av atbar filamentos svamp. Svampodlingen ske i "fast fas" med minimalt vatten.
Den ena processen ska vara anpassad for smaskaliga processer som t ex enskilda bagerier eller
restauranger, och den andra processen ska vara anpassad for industriell skala.
Delmal:
a) att producera en produkt med sa hog livsmedel/foder-kvalite som mojligt;
b) maximera produktiviteten;
c) minimera behovet av tillsatser; och
d) minimera behovet av kringutrustning.
WP2: Ått utveckla ett processkoncept for att foradla biprodukter och reststrommar i vatska med
hjalp av filamentos svamp.
Delmal:
a) att producera en produkt med sa hog livsmedel/foder-kvalite som mojligt;
b) maximera produktiviteten;
c) minimera kvarvarande organiska amnen i losning;
d) minimera behovet av tillsatser; och
e) underlatta integrering med nuvarande industriprocesser.
WP3: Ått utveckla en process for att foradla kontaminerade och lagkvalitativa restprodukter
genom en tvastegsprocess bestaende av anaerob nedbrytning foljd av svampodling. Detta
arbetspaket skapar ett alternativ for biogasanlaggningar for att framstalla andra produkter an
metan sasom foder.
Delmal:
a) att producera en produkt med sa hog foderkvalite som mojligt;
b) maximera produktiviteten;
c) minimera kvarvarande organiska amnen; och
d) minimera behovet av tillsatser i bade det forsta och andra steget.
WP4: Ått utveckla tva av resultaten fran WP1-WP3 till fullstandiga processlosningar med
tillhorande ekonomisk utvardering. Processerna ska vara ekonomiskt gangbara.
Delmal ar att utveckla:
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a) tva tekniskt gangbara processer baserade pa de tva mest lovande processerna i WP1-WP3;
b) minst en ekonomiskt lonsam process.
WP5: Ått bestamma miljopaverkan for de tva mest lovande slutprodukterna fran WP1-WP3
baserat pa hela deras livscykler. Miljopaverkan ska vara lagre an nuvarande alternativ.
Delmal:
a) identifiera hot-spots med hogst miljopaverkan under livscykeln;
b) minimera eventuella hot-spots for att minimera den totala miljopaverkan;
c) i slutandan producera produkter med mindre miljopaverkan an nuvarande alternativ.
WP6: Ått karakterisera den uppodlade svambiomassan utifran ett narings- och
sakerhetsperspektiv med livsmedels- och foderapplikationer i atanke.
Ånalyserna kommer vara riktade mot:
a) totalprotein/proteinkvalitet;
b) totalfett/fettkvalitet;
c) vitaminer och mineraler, ex vitamin C, D, E, jarn och zink,
d) potentiellt toxiska amnen som tex. tungmetaller, dioxiner, bakteriella toxin;
e) sensorisk analys av de mest lyckade "casen ".
Det innebar att Waste2Taste kommer att bidra till att starka SMF:s konkurrenskraft i regionen,
och aven till en mer koldioxidsnal ekonomi genom att forstarka samverkan mellan forskning och
innovation i regionala styrkeomraden: livsmedel och fornybara material och energi.

Målgrupp
Projektet innefattar två målgrupper. Den primära målgruppen inkluderar främst de 12 regionala
SMF som aktivt deltar i projektet inom de olika aktiviteterna. Dessa inkluderar representanter
för bagerier, ölbryggerier, glassfabriker, restauranger, mataffärer, foderföretag, med flera.
De deltagande parterna är utvalda för att inte konkurrera utan kommer kunna dela med sig av
resultat och know-how för att kunna skapa nya projekt och företag utifrån hela
resursåtervinningsvärdekedjan. Varje företag representerar även en specifik del av den totala
målgruppen och det uppmuntras med forskning och samarbeten mellan aktörer, där den enes
restprodukter kan användas av en annan aktör i deras affärs- och intäktsmodell. Varje
deltagande bolag har ett individuellt intresse av projektet. Detta kan vara olika beroende på i
vilket arbetspaket de medverkar. De första tre arbetspaketen analyserar om företagens
avfallsströmmar kan användas för svampar för att skapa en "svampprodukt". Här kan man som
exempel nämna att en avfallsström från en glassfabrik innehåller en sockerhalt som kan vara en
bra miljö för svampar att processa, för att sedan kunna använda näringen från denna för tex en
proteinbar. Alternativt så kan avfallsströmmen användas genom att den renar strömmen för
återanvändning som en ren ingrediens i det dagliga flödet hos företaget i fråga. Detta exempel
kan tillämpas hos tex restauranger, mejerier och bagerier. I dagsläget är dessa företags
processer förknippade med en hel del spill och kostnader för avfallshantering. I nästa
arbetspaket kommer även aktörer med möjlighet att kunna utveckla produkter för att hantera
svampraffinaderier finna ett intresse av att delta. Dessa ser möjligheter i att utveckla och sälja
nya maskiner anpassade efter företagens och svamparnas behov. Den sista typen av företag är
de som ser ett användningsområde av antingen ätbara svampar, eller för djurfoderindustrin. De
ser fram emot vad projektet kan påvisa i form av att använda lokala råvaror i sin produktion,
samt ur marknadsföring av nya produkter (klimatsmarta, lokalproducerade och nyttiga
produkter).
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Medlemmarna i den primära målgruppen är valda så att de ska representera den vidare
sekundära målgruppen som främst består av företag som:
(a) äger en avfallsström,
(b) kan applicera svampar i sin process,
(c) kan sälja eller själva använda svampprodukter såsom etanol, foder eller pigment,
(d) utvecklar apparater och processer som kan användas
Den sekundära målgruppen består också av kommuner, statliga myndigheter, och
expertorganisationer som har intresse av de resultat som tas fram i projektet. Den sekundära
målgruppen kommer inte delta aktivt i projektet, utan förväntas främst delta genom att ta emot
information vid öppna workshops och extern kommunikation. På längre sikt förväntas den
sekundära målgruppen ha kapacitet att:
1) i samverkan utveckla projektresultat för kommersialisering och export,
2) skapa attitydförändringar hos medborgare, samt
3) kunna förändra regelverk mot ett mer hållbart och resurseffektivt samhälle.

Förväntat resultat vid projektavslut
Vid projektetsavslut ska ett komplett "svampcenter" ha byggts upp för att:
- förstärka regionens position inom forskning och innovation med starkare profil inom
bioraffinaderi och cirkulär bioekonomi och starkare regionala, nationella och internationella
nätverk.
- ha en färdig test- och demonstrationsmiljö, komplett med utrustning, programvaror och
kompetens för att kunna omvandla olika avfall och restmaterial till nya produkter genom
svampar. Svampcenter ska bli en naturlig partner för att utveckla regionala företag i framtiden.
Dessutom, vid projektets slut förväntas 3 huvudtyper av förädlingsprocesser med ätbara
filamentösa svampar ha skapats, designats, och utvärderats tekniskt, ekonomiskt, och
miljömässigt, för implementering i Västra Götalandsregionen. De 3 huvudtyperna av
förädlingsprocesser är:
- En process baserad på fasta och rena biprodukter/restprodukter
- En process baserad på relativt rena biprodukter/avfallsströmmar i vätskefas
- En process baserad på kontaminerade eller på andra sätt problematiska avfall/restprodukter
De tekno-ekonomiska utvärderingarna förväntas redogöra för processer som är tekniskt möjliga
och ekonomiskt lönsamma med beräknade lägsta försäljningspris som är lägre än nuvarande
konkurrerande lösningar. De förväntas också orsaka mindre miljöbelastningar än de nuvarande
lösningarna. Högskolan i Borås kommer att äga forskningsrättigheterna för de olika
processerna. De aktiva företagen inom projektet (primära målgruppen) kommer att äga
rättigheterna för kommersialisering. Detta förväntas dock inte medföra något mervärde under
projektets gång, utan sträcker sig mot framtiden.
FORVÅNTÅDE DELRESULTÅT WP1
1.1. Processinformation for en foradlingsprocess av dagsgammalt farskt brod med atbar
filamentos svamp i fast fas baserat pa laborativa resultat
1.2. Processinformation for en foradlingsprocess av biprodukter fran storskalig mjolmalning
med atbar filamentos svamp i fast-fas baserat pa laboratorieresultat.
1.3. Underlag for vidare tekno-ekonomisk utvardering (WP4) och livscykelanalys (WP5)
1.4. Sammansattning av slutprodukt
FORVÅNTÅDE DELRESULTÅT WP2
2.1 Processinformation for en foradlingsprocess av rester fran veteforadling med filamentos
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svamp i vatskefas baserat pa laboratorieresultat
2.2 Processinformation for en foradlingsprocess av en blandning av rester med filamentos svamp
i vatskefas baserat pa laboratorieresultat
2.3 Underlag for vidare tekno-ekonomisk utvardering (WP4) och livscykelanalys (WP5)
2.4 Sammansattning av slutprodukten
FORVÅNTÅDE DELRESULTÅT WP3
3.1. Processinformation for en foradlingsprocess av blandade vaxtbaserade avfall genom en
tvastegsprocess med anaerob nedbrytning foljt av odling med filamentos svamp i vatskefas
baserat pa laboratorieresultat
3.2. Processinformation for en foradlingsprocess av blandade animaliebaserade avfall genom en
tvastegsprocess med anaerob nedbrytning foljt av odling med filamentos svamp i vatskefas
baserat pa laboratorieresultat
3.3. Underlag for vidare tekno-ekonomisk utvardering (WP4) och livscykelanalys (WP5)
3.4. Sammansattning av slutprodukten
FORVÅNTÅDE DELRESULTÅT WP4 och WP5
Teknisk design av process med ekonomisk utvardering inkluderat investeringskostnader,
driftkostnader, och bestamning av lagsta varde av slutprodukten for en ekonomiskt lonsam
process baserad pa:
4.1 En av processerna WP1-WP3
4.2. Ytterligare en av processerna WP1-WP3.
Effekt pa global uppvarmning, vattenanvandning och landanvandning jamfort med nuvarande
alternativ for en process baserad pa:
5.1 En av processerna WP1-WP3.
5.2 Ytterligare en av processerna WP1-WP3.
FORVÅNTÅDE DELRESULTÅT WP6
6.1. Kunskap om hur svambiomassan kan fungera som en ny typ av proteinkalla i livsmedels/fodersammanhang och hur proteininnehallet varierar som funktion av substratets
sammansattning och kvalitet
6.2. Svampbiomassans fett, bla. dess omega-3 innehall, och hur ravaran paverkar detta
6.3. Svampbiomassans vitamin- och mineralinnehall och hur ravaran paverkar detta
6.4. Eventuella livsmedels/fodersakerhetsrisker fran svambiomassan samt hur dessa beror av
ravaran
6.5. Svampbiomassans lamplighet som livsmedel ur ett sensoriskt perspektiv, och koppling
mellan sensorik och substrat

Förväntade effekter på lång sikt
Efter projektets slut förväntas Waste2Taste att leda till en ökad hållbar och smart tillväxt med
cirkulär ekonomi inom framförallt Västra Götalands-regionen. Detta ska ske både genom ökad
lönsamhet för befintliga företag, men även genom skapandet av nya SMF:s för att handskas med
de nya processerna och produkterna.
Förväntade effekter av projektet på lång sikt är:
a) Samarbetspartners och andra målgrupper i regionen ska se nya affärsmöjligheter med hjälp
av svampar för en "hållbar tillväxt" där en resurseffektiv, grön och konkurrenskraftig ekonomi
är i fokus.
b) Svampcentret som byggts upp i projektet ska bli en naturlig konsultationspartner för fortsatt
klimatsmart ekonomisk utveckling för företag i regionen och övriga Sverige.
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Dessutom, förväntade långsiktiga effekter i form av nya produkter på marknader och olika
processer efter fortsättning av detta projekt är:
c) Nya svamp-baserade foder och klimatsmarta livsmedelsproteiner på svenska och EUmarknaden.
d) Småskaliga processer där t ex bagerier eller bryggerier kan omvandla överblivet dagsfärskt
bröd eller ölrester till nya proteinrika material eller ny öl för att sälja direkt till konsumenter
eller till andra företag för att göra det som färdig mat/dryck för konsumenter.
e) Olika avfallsströmmar från olika företag som ligger nära varandra samlas hos ett befintligt
eller nytt företag för att framställa etanol, foder och naturliga pigment i en större fabrik.
På så sätt ska avfall och restprodukter bli nya resurser och få längre livslängd och regionen får
flera hållbara cirkulära ekonomier. Bland de forskare som deltar i projektet ingår både kvinnor
och män för att ge lika möjligheter för meritering genom främst samverkansskicklighet. Detta
förväntas öka miljöns och regionens attraktionskraft för att attrahera och behålla skickliga
forskare av båda könen på längre sikt.

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Waste2Taste är ett samarbetsprojekt för att utveckla innovationer i regionen. Stödmottagare är
tre parter: Högskolan i Borås, Chalmers Tekniska Högskola och Hållbar Utveckling Väst
Högskolan i Borås är projektägare i Waste2Taste. Projektet koordineras av projektledare som är
knuten till Resursåtervinning vid Högskolan i Borås. Bredvid koordinatorn finns expert på
livscykelanalys, experter på svampar och teknoekonomiska beräkningar; och flera postdoktorer
och doktorander, samtliga anslutna till Resursåtervinning. Till projektet bidrar även
innovationsrådgivare vid Grants and Innovation Office vid HB och representant från Science
Park Borås; samt ekonom. Samtliga är anställda vid Högskolan i Borås.
Forskning och utvecklingsarbete genomförs av forskarna på Högskolan i Borås, på Chalmers, och
hos vissa företag som genomför storskaliga försök. Grants och Innovation Office på Högskolan i
Borås och Hållbar Utveckling Väst bidrar med kommunikation och kontakter, resultatspridning
och samarbete mellan samarbetspartner i projektet. Chalmers Tekniska Högskola kommer också
att bidra till genomförandet av projektet med framförallt kompetens och utrustning inom
livsmedel. Hållbar Utveckling Väst (HUV) kommer att bidra med projektsamordning och kontakt
med företagen. HUV har erfarenheter av processledning av stora projekt och kommer ansvara
för att kommunikationsplanen genomförs, gemensamma aktiviteter med partners planeras,
hemsida/blogg uppdateras kontinuerligt och att resultatet sprids genom deras kontaktnätverk.
Genom HUV kommer projektet i kontakt med närliggande områden och företag som befinner sig
i dessa, vilka i sin tur kan ha nytta av resultat och kopplas ihop med Waste2Taste om det uppstår
tydliga synergier. HUV är exempelvis en nationell hub för ett energikluster och har många aktiva
medlemsorganisationer (företag och kommuner) där resultatspridning kan ske genom
nyhetsbrev och diverse aktiviteter.
Projektet använder en styr- och projektmodell för projektbeslut och projektprogression.
Projektmodellen innehåller flera beslutspunkter som är
a) beslut av projektstart,
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b) godkännande av detaljerad projektplan, upprättande av avtal om immateriella rättigheter,
uppföljning av genomförda aktiviteter och kriterier, allokerade resurser och uppdaterad
riskanalys,
c) godkännande av genomförda aktiviteter och levererade resultat, uppföljning mål, innovationsoch forskningskvalitet,
d) projektavslut, måluppfyllnad analyserad och presenterad för intressenter
e) slutrapport.
De medfinansierande företagen ska bidra med möjligheter att göra försök på större skala i deras
bioreaktorer, inkluderat försök i större skala, utan ersättning. Övriga företag kommer att bidra
med avfall/restprodukter och kunskap kring dessa, input vid processutveckling och utvärdering,
information, marknadsbedömning, och bedömning av slutprodukterna. Övriga företag kommer
att bidra med avfall/restprodukter och kunskap kring dessa, input vid processutveckling och
utvärdering, information, marknadsbedömning, och bedömning av slutprodukterna.
Projektet kommer att ha en referensgrupp av representerar från målgrupporganisationer, och
samarbetspartner och flera externa experter inom avfall, livsmedel och foder från t ex RISE,
Chalmers, Göteborgs Universitet och Avfall Sverige. Under projektet planeras flera projektmöten
för att utbyta erfarenheter. Projektledaren och forskarna rapporterar utveckling och resultat till
referensgruppen, finansiärer och samarbetspartners.
Projektets strategiska styrgrupp kommer att utgöras av representanter från Chalmers, Hållbar
utveckling Väst, Innovation Manager på Lantmännen Agroetanol AB, Affärsutvecklare på FOV
Fabrics AB, Akademichef på Högskolan i Borås, den operativa projektledaren, samt den externa
granskaren. Företagsrepresentanterna kommer ha som huvudsaklig uppgift se till de strategiska
frågor som rör framtida potentiell kommersialisering. Representanten för Högskolan i Borås
kommer att se till långsiktig strategisk forskningsutveckling och samverkan mellan näringsliv
och akademi. De båda representanterna för det operativa arbetet kommer koppla de strategiska
frågorna till den operativa utvecklingen av projektet.
För inköp av utrustning och material gäller lagen om offentlig Upphandling (LOU) som
Högskolan i Borås följer.

Arbetssätt
Alla parter i projektet har lång erfarenhet med samarbeten med flera företag i forskning och
innovationsprojekt för effektivt och målinriktat projektarbete. Samverkan med företagen sker
inom respektive delprojekt genom arbetsträffar för att ta fram och definiera idé- och
måldetaljer, försöksplanering, den bäst anpassade processkonceptutveckling med bästa
potential ekonomiska och miljöpåverkan. Projektledningen leder arbetet utifrån projekt- och
tidsplanen för olika planerade arbetspaket (WP) och aktiviter.
Projektet är indelat i 6 arbetspaket (WP). En referensgrupp av forskare och företrädare från
samarbetspartners ska bildas. Projektledaren håller planerade projektmöten för att skapa ett
gemensamt arbetssätt och följer framsteg i respektive delprojekt och arbetspaket. Under
projektet planeras ett flertal projektmöten för att diskutera planer och resultat. Projektledaren
rapporterar till referensgrupp och intressenter som finansiärer och samarbetspartner.
Från ett genomförandeperspektiv är generellt de viktigaste bidragen från företagen deras
kunskaper om deras processer, generell input och samverkan, praktisk processutveckling, och
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leverans av relevanta råvaror. Från ett utvärderingsperspektiv är det identifikation av vad som
kan vara av ekonomiskt intresse i framtiden. För de olika arbetspaketen innebär detta följande:
WP1-3: Företagen och forskarna kommer i samråd att bestämma detaljerna kring råvarorna och
grundparametrar för försöken. Råvarorna kommer att levereras av företagen. Företagen
kommer ha en framträdande roll inom diskussioner och planer på processintegrering,
uppströmsprocesser, nerströmsprocesser, och vilka typer av produkter som är av intresse.
Företagen kommer att inkluderas ytterligare vid pilotskala och ansvara för försök i större skala.
Företagen kommer också att ha en framträdande roll i utvärderingarna kring försöken och
faktorer som försöken ska fokusera på. Resultaten kommer att utvärderas gemensamt.
WP4: Företagen kommer att bidra med bakgrundsinformation, information kring deras
nuvarande processer (baserat på vilken processinformation de kan dela ut), expertis kring
nuvarande processer, och hur information kring hur processerna kan integreras med nuvarande
processer. Företagen kommer också bidra med rimlighetsbedömningar under
utvecklingsarbetet. Slutligen kommer resultaten att utvärderas gemensamt.
WP5: Företagen kommer bidra med essentiell information för att kunna utföra
livscykelanalyserna, då de kopplar an mot företagens nuvarande processer. Detta förväntas
motsvara en betydande arbetsinsats från företagens sida. I vissa fall förväntas företagen också
kunna bidra med jämförelser med existerande livscykelanalyser. Resultaten kommer att
utvärderas gemensamt.
WP6: Företagen förväntas bidra med referensmaterial och gemensam utvärdering av resultaten.
Generellt kommer företagen även att ansvara för att utvärdera framtida kommersiella
möjligheter för de olika processerna.
Samtliga horisontella kriterier används inom ramen för Waste2Taste. Kriteriet bättre miljö är i
huvudfokus genom hela projektet, ligger till grund för samtliga problem som ställs, samt
utvärderas kontinuerligt i samtliga arbetspaket och i detalj i arbetspaket WP5. Bättre Miljö är
dessutom i fokus för hela forskningsområdet Resursåtervinning vid Högskolan i Borås, och de
medverkande forskarna besitter spetskompetens inom området. Arbetet kring lika möjligheter
och jämställdhet kommer att utgå från de riktlinjer Högskolan i Borås har och intern expertis vid
Högskolan i Borås i området kommer att konsulteras. En särskild plan för arbetet med
nulägesanalys, syfte, mätbara mål, aktiviteter, avstämningar och dokumentationsrutiner
kommer att upprättas för hela projektet och användas i de olika delprojekten. Aktiviteterna
extern kommunikation och resultatspridning, öppna seminarier och workshop, avslutsarbete,
samt utvärdering och lärande kommer speciellt beaktas i dessa avseenden. All kommunikation
ska utvecklas för att nå varierande målgrupper. Möten och konferenser ska hållas med så god
tillgänglighet som möjligt. Lokaler ska i största möjliga mån vara anpassade för personer med
funktionsvariationer, vilket kan handla om att det ska finnas hissar, ramper, anpassade toaletter,
hörselslingor, möjligheter för blinda att ta del av information, och anpassade parkeringsplatser.
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Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Extern
kommunikation och
resultatspridning

Extern kommunikation och
resultatspridning sker till olika målgrupper
på olika sätt: Arbetsmöten, internationellt
utbyte, vetenskapliga artiklar,
informationsbrev, sociala medier,
nyhetsbrev och genom projektets hemsida.
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.
Deltagande företag kommer tillsammans
med forskarna att ta fram, utveckla och
utvärdera två förädlingsprocesser av
biprodukter av livsmedelsklass.
Deltagande företag kommer tillsammans
med forskarna att ta fram, utveckla och
utvärdera två förädlingsprocesser av
biprodukter för att producera ex. livsmedel,
foder, etanol, pigment.
Två processer kommer att utvecklas, en för
växtbaserade avfall och en för
animaliebaserade avfall. Slutprodukterna
analyseras för bestämning av foderkvalitén
liknande WP1.
De två mest lovande processerna från WP1WP3 designas från råvara till slutprodukt
och utvärderas tekno-ekonomiskt av
företagen och forskarna.
Livscykelanalyser av två av de mest lovande
processerna från WP1-WP3.
Analyser och utvärdering av resultaten i
ovanstående arbetspaket tillsammans med
deltagande företag.

Öppna seminarier
och workshops

WP1: Svampprodukt
från rena och fasta
biprodukter
WP2: Biprodukter
och restströmmar till
svampprodukter
WP3: Ett nytt sätt att
handskas med avfall

WP4: Teknoekonomisk
utvärdering

WP5: Miljöeffekter
över hela livscykeln
WP6:
Karakterisering av
svampbiomassan ur
ett foder- och
livsmedelsperspektiv
Utvärdering och
Kontinuerlig extern utvärdering av
lärande
projektet. Lika Möjligheter och Jämställdhet
utvärderas enligt framtagen plan.
Avslutsarbete
Sammanställa projektets resultat,
vetenskapliga artiklar, avhandlingar,
projektdokumentation, framtagna metoder
och modeller samt forskning och
innovationsbeskrivningar baserat på
projektets målsättning. Även en slutrapport
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Startdatum - Kostnad
Slutdatum
2018-09-01 - 1 110 218
2021-12-31

2018-09-01 - 175 000
2021-12-31

2018-09-01 - 2 813 948
2021-08-31
2018-09-01 - 4 035 938
2021-04-30

2018-09-01 - 3 003 475
2021-04-30

2018-09-01 - 2 770 211
2021-08-31
2018-09-01 - 2 349 406
2021-08-31
2019-09-01 - 3 185 394
2021-04-30

2019-01-01 - 360 000
2021-12-31
2021-09-01 - 708 847
2021-12-31
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Aktivitet

Beskrivning

Startdatum - Kostnad
Slutdatum

ska framtas.

Aktiviteter av socialfondskaraktär
Nej

Aktiviteter i projektet genomförs utanför det programområde som ansökan gäller, men
ska finansieras genom denna ansökan.
Nej

Indikatorer
Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen
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

Aktivitetsindikatorer följs upp på projektnivå.

Resultatindikatorer
- 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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Budget
Kostnader
Kostnadsslag
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 bidrag i annat än pengar
Summa totala kostnader

2018
756 487
128 333
39 867
336 110
536 314
1 797 111
1 797 111

2019
2 317 464
385 000
120 000
823 334
1 643 129
5 288 927
5 288 927

2020
2 366 668
385 000
120 000
823 334
1 678 171
5 373 173
5 373 173

2021
1 851 472
292 667
80 133
607 222
1 313 692
4 145 186
4 145 186

Totalt
7 292 091
1 191 000
360 000
2 590 000
5 171 306
16 604 397
16 604 397

651 339
651 339
2 448 450

1 302 681
1 302 681
6 591 608

1 302 681
1 302 681
6 675 854

651 339
651 339
4 796 525

3 908 040
3 908 040
20 512 437

Medfinansiering
Finansiär
Offentlig kontantfinansiering
Högskolan i Borås
Total offentlig kontantfinansiering
Total offentlig finansiering
Privata bidrag annat än pengar
Lantmännen Agroetanol
Steinbrenner nyberg
FOV Fabrics
Total privat bidrag annat än pengar
Total privat kontantfinansiering
Total privat finansiering

2018

2019

2020

2021

Totalt

817 801
817 801
817 801

2 652 469
2 652 469
2 652 469

2 703 019
2 703 019
2 703 019

2 226 711
2 226 711
2 226 711

8 400 000
8 400 000
8 400 000

500 000
50 203
101 136
651 339

1 000 000
100 407
202 274
1 302 681

1 000 000
100 407
202 274
1 302 681

500 000
50 203
101 136
651 339

651 339

1 302 681

1 302 681

651 339

3 000 000
301 220
606 820
3 908 040
0
3 908 040

2018
979 310

2019
2 636 458

2020
2 670 154

2021
1 918 475

Totalt
8 204 397

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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49,41%
40,00%
40,00%
40,95%
19,05%

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 7

PM
Ansökningsomgång 2018:1

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation
Projekt: Stärkta samverkansmiljöer under MedTech West
Sökande organisation: Chalmers Tekniska Högskola AB

Urvalskriterier

Bedömning

Koppling till regionala utvecklingsstrategier

5 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

2 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

4 (9)

Näringslivets medverkan

4 (7)

Förnyelse och innovation

5 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

5 (6)

Allmän bedömning

5 (8)

Ärendenummer 5
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Underlag för prioritering
Stärkta samverkansmiljöer under MedTech West
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering

Typ av projekt
Projektperiod
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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Chalmers Tekniska Högskola AB
Västsverige
20201637
2018:1
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
2018-06-01 – 2021-04-30
Västra Götaland
Samtliga kommuner i Västra Götaland
9 786 097
14 700 000
0
24 486 097
Isabella Fält
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Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
MedTech West (MTW) är en centrumbildning inom Life Science, bestående av fem parter Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborgs universitet, Chalmers
Tekniska Högskolan och Högskolan i Borås. Projektet är en vidareutveckling av det tidigare
regionalfondsprojektet ”Effektivisering av MedTech West” och syftar till att bredda MTW:s
verksamhet till nya medicintekniska områden och med fler deltagande företag. Projektet ska
tillgängliggöra fysiska samverkanslabb för små och medelstora företag, öka möjligheterna för
kunskapsöverföring, utveckling av innovativa idéer och testa lösningar inför kommersialisering.
Företagen genomför insatserna med experter från vård och akademi och målet är att korta
vägen från kunskapsutveckling till tillämning, nyttiggörande, produkt och marknad.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde, bidrar till specifikt mål och avser det regionala
styrkeområdet ”Life Science”. Förnyelsenivån är relativt låg, projektet föregås av ett tidigare
regionalfondsprojekt och syftar bygga vidare på delar av tidigare satsningar, men har därav en
bred förankring – både i regionen, mellan samverkansparter och i det regionala näringslivet.
Samverkansupplägget är av strategisk karaktär, något som säkerställer ökad samordning mellan
de olika nivåerna samt en långsiktighet. Projektet har en låg integrering av de horisontella
kriterierna. Sökande organisationen bedöms ha den operativa, administrativa och ekonomiska
förmågan att genomföra projektet. Det finns inte direkt koppling till EU:s Östersjöstrategi.

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

1
X

2

3

X
X
X
X

Meriterande urvalskriterier
0

Samverkan
EU:s strategi för Östersjöregionen
Privat medfinansiering
Total poäng för projektet: 9
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Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Samverkansparter
Göteborgs Universitet
Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Västra Götalandsregionen
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Högskolan i Borås

Bakgrund och omvärld
Bakgrund
I april 2017 samlades beslutfattare, tjänstemän och regionala industrirepresentanter i Göteborg
för att tydliggöra målen och prioritera insatserna för att kraftsamla och utveckla life
sciencesektorn i Västra Götaland. En väsentlig slutsats från mötet var att samverkan runt
medicinteknik, inklusive digitalisering, lyftes som ytterligare ett prioriterat område, vilket
dokumenterats i rapporten "Kraftsamling för life science i Västsverige - Dokumentation från 19
april 2017". Skälet för detta projekt är att bidra till att svara upp mot det beslutet och ytterligare
stärka regionens förutsättningar för tillväxt bland små och medelstora företag (SMF)
verksamma inom medicinteknik. Under projektet ”Effektivisering av MedTech West”, som
finansierades av regionalfonden och avslutades den 31 december 2017, byggde MedTech West
(MTW) relationer med många företag. Det arbetet ämnar MTW fortsätta och fördjupa, så att fler
operativa forskningssamarbeten kommer till stånd.
MTW utgör den primära satsningen på gränsöverskridande forskningssamverkan inom
medicinteknik i regionen. Verksamheten startade 2009 som en samverkansplattform mellan
Göteborgs universitet (GU), Chalmers tekniska högskola (Chalmers), Högskolan i Borås (HB) och
Västra Götalandsregionen (VGR) genom både Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) och
genom arbetet för Regional utveckling (RU). Sedan starten har en ansenlig mängd forskare från
såväl tekniskt, medicinskt och kliniskt perspektiv och företag attraherats till plattformen. Hittills
har ett 70-tal samverkansprojekt startats inom MTW:s primära forskningsområden. Placeringen
av MTW på SU:s tomt är avgörande för attraktiviteten. Forskningen är mycket framgångsrik och
de till MTW associerade forskargrupperna har erhållit 150-200 Mkr i extern
forskningsfinansiering.
Att utveckla och introducera nya medicintekniska lösningar är ett kraftfullt sätt att effektivisera
framtidens vård, vilket krävs ur ett patient- och samhällsekonomiskt perspektiv. Medicinteknik
är ett av få verktyg som kan ge "mer vård för pengarna", speciellt inom komplexa områden som
hjärta och hjärna. Medicintekniska produkter och företag är också mycket viktiga för regionens
näringsliv med stor potential för accelererad tillväxt, speciellt bland SMF. Generellt kan sägas att
den medicintekniska forskningen utmärker sig genom att den från grunden är inriktad på
nyttiggörande genom att man söker tillämpningar för sin forskning i vården. Detta skapar
speciella förutsättningar och utmaningar för medicintekniska projekt. Tät operativ samverkan
mellan sjukvård och industri är helt avgörande för att projekten ska leva och fortsätta utvecklas.
MedTech West har sin bas i att erbjuda just sådana miljöer för möten mellan teknisk och
medicinsk forskning, klinisk verksamhet och industriella parter.
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I dagens globaliserade värld etablerar företagen sina FoU-verksamheter där störst nytta för dem
finns, dvs. där starka forskningsmiljöer finns som kopplar samman medicinsk, klinisk och
teknisk forskning i en patientnära samverkansmiljö. För att kunna locka hit den typen av
företagsinvesteringar måste Västsverige stå sig i den globala konkurrensen. I Göteborg finns det
tydliga exemplet med benförankrade hörapparater och Cochlear, som utan långsiktig samverkan
mellan forskargrupperna på Chalmers, GU och klinikerna på SU aldrig skulle resulterat i den
världsprodukt den idag är. Utan en gränsöverskridande samverkansmiljö hade Cochlear heller
aldrig valt att låta sin FoU-verksamhet stanna kvar i Västsverige efter förvärvet av Entific. Denna
unika och gränsöverskridande forskningssamverkan har sedan gjort att även Cochlears
konkurrent Oticon etablerat sig i Göteborg. Så byggs ett världsledande tillväxtskapande kluster
upp och på motsvarande sätt gör MTW inom andra områden, där naven utgörs av
samverkanslabb och forskargrupper med koppling till MTW.

Omvärld och samverkan
Antalet medicintekniska företag i Västra Götaland uppgår till ca 300, baserat på sammanslagning
och analys av databaser över regionala företag från Business Region Göteborg (BRG), VGR och
branschföreningen Swedish MedTech. De omfattar ett fåtal större bolag men är till största delen
SMF. Många bolag ingår redan i nätverket runt MTW och under föregående
regionalfondsfinansierade treårsperiod etablerades relationer med mer än femtio företag. Inom
ramen för detta strukturfondsprojekt kommer MTW att arbeta proaktivt med att fördjupa
relationerna med dessa företag och ytterligare nya, genom att fortsätta verka för att aktivt
engagera dem i samverkansprojekt, som de genomför tillsammans med experter från vård och
akademi. Det regionala innovationsstödsystemet är en mycket central del av projektets omvärld.
Idag är MTW en etablerad del av Västra Götalandsregiones ekosystem inom life scienceområdet, som ökar regionens attraktivitet och bidrar långsiktigt till tillväxt. De MTW-kopplade
konstellationerna och portföljen av forskningsprojekt är en rik källa till publikationer och
innehåller många embryon till nya innovationer. Det är i den myllan lärosätena och SU tillför
idéer och behov från vården, och som sedan kan plockas upp av företag. De organisationer som
är mest betydelsefulla för MTW att samverkan med avseende nyttiggörande är
Innovationsplattformen Västra Götaland, Sahlgrenska Science Park, BRG, Gothia Forum, GU
Ventures, HB Grants and Innovations Office, Chalmers Innovationskontor, GU Forsknings- and
innovationskontor och Chalmers Ventures. MTW ingår sedan ett par år tillbaka i en strategisk
samverkansgrupp som regelbundet träffas och gemensamt adresserar övergripande regionala
utmaningar inom life science. Medlemmarna i denna samverkansgrupp är Västra
Götalandsregionens RU, Gothia Forum, AstraZeneca, BioVenture Hub, Sahlgrenska Science Park,
Innovationsplattformen, MTW och BRG.
En tredje viktig del av projektets omvärld är det nationella medicintekniska nätverk som MTW
ingår i. MTW är part i det 10-åriga nationella innovationsprogrammet Medtech4Health (MT4H),
som finansieras av Vinnova, där andra medicintekniska kluster runtom i Sverige samt
branschföreningen Swedish Medtech och RISE också är med. Genom programmet har MTW
kunnat stärka sina relationer med samtliga medicintekniska noder i Sverige, och bidrar därmed
till ökad nationell samverkan. Andra medicintekniska centra i Sverige, som har en verksamhet
som syftar till gränsöverskridande samverkan liknande MTW, är CMTF i Umeå
(www.cmtf.umu.se; delfinansierade av Tillväxtverket), MedTech Science and Innovation i
Uppsala (nystartat, ingen hemsida), Novamedtech i Linköping (novamedtech.se; tidigare
delfinansierat av Tillväxtverket) och Medicon Bridge i Lund (nystartat, mediconbridge.se). Dessa
center har dock varierande upplägg och skiljer sig därför från MTW på olika sätt. Gemensamt är
dock att man alla aktivt verkar för att katalysera samverkan mellan vård, näringsliv och
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akademi, i syfte att stötta framtagningen av nya lösningar för vården. MTW är numera väl känt
som ett kompetent centrum för medicinteknisk forskningssamverkan och en uppskattad part i
MT4H. MTW:s insatser inkluderar att ta fram och genomföra flertalet utlysningar och strategiska
aktiviteter samt kommunikationen av dessa. Utlysningarna har resulterat i att 24 st projekt från
Västsverige hittills beviljats finansiering och fått dela på drygt 12,5 Mkr (data från december
2017). Vad beträffar EU-medel, så kan MTW i sig inte söka eftersom organisationen inte är en
juridisk enhet. Flera forskargrupper med koppling till MTW deltar däremot, eller har deltagit, i
flera EU-finansierade forskningsprojekt.

Koppling till det regionala näringslivet
MTW har som nämnts redan idag ett mycket brett kontaktnät som inkluderar näringslivet, både
regional, nationellt och till viss del internationellt. MTW är en öppen inkluderande plattform för
forskningssamverkan för de företag som önskar ansluta sig. Inom ramen för
strukturfondsprojektet kommer, förutom de MTW redan har kontakt och relationer med,
ytterligare medicintekniska bolag att kontaktas direkt och erbjudas att samverka. Arbetet sker
genom att strukturerat kontakta dem och inleda med behovsinventering. Inriktning sker mot att
stimulera deras operativa engagemang i FoU-projekt, både inom MTW:s tekniska
kärnkompetensområden och inom nya tekniska och kliniska områden. Företagen som är
kopplade andra samverkansarenor som t.ex. PICTA, Scan-to-Knit och AllAgeHub är också viktiga.
Primärt kommer företagen att kopplas till de fysiska samverkanslabb som etableras och till
andra forskargrupper som är knutna till MTW. Under projektet kommer alla de kontakter med
bolag som etablerades i det nyss avslutade projektet "Effektivisering av MedTech West" att
fortsätta och fördjupas. Det är viktigt för MTW att bygga vidare på dessa relationer. Målet är som
tidigare att katalysera ett antal nya FoU-projekt som på sikt resulterar i ökad tillväxt. Den typen
av FoU-projekt som krävs, för att få engagemanget från akademiska forskare, är att de innehåller
vetenskapliga frågeställningar av tillräcklig höjd. Helst bör de vara så omfattande att de kan
generera vetenskapliga publikationer och stödja minst ett doktorandprojekt. Lägsta nivå är i
form av examensarbete, gärna i kombinerad form som engagerar både blivande civilingenjörer
och läkarkandidater tillsammans. De utgör ofta utmärka förstudier till tyngre vetenskapliga
projekt.
Det MTW erbjuder SMF skall baseras på de behov företagen har. Deras synpunkter och
önskemål fångas upp i personliga möten och diskussioner med dem. Genom samverkan med
BRG som arbetar med företagsutveckling, investeringar och etableringar inom life science
förstärks kopplingen mot näringslivet i regionen ytterligare. MTW är också medlem i den
regionala branschorganisationen HealthTechArena (http://healthtecharena.se), som också ökar
förgreningarna ut i näringslivet. Det är ett välkänt faktum att företag, framför allt de mindre, har
svårt att få tillgång till patientnära miljöer för utvecklingen av sina nya produkter och tjänster.
Fler fysiska samverkansmiljöer på SU, ledda av MTW, där företag är välkomna blir det centrala
utfallet av projektet. De ökar förutsättningar för att fler regionala företag blir framgångsrika, kan
växa sig stora och stanna kvar i regionen.
Det medicintekniska näringslivets behov är framför allt att:
- Kunna driva konkreta FoU-projekt i en patientnära miljö tillsammans med experter i vården
och från akademin (både teknik och medicin), där forskningsresultaten sedan kan appliceras i
den kliniska miljön för att tidigt säkerställa den kommersiella nyttan.
- Få tillgång till vårdpartners med resurser, kompetens och inte minst incitament att stödja
gemensam utveckling av konkreta lösningar, dvs. partners som både är kompetenta
samtalspartners på strategisk nivå, har världsledande klinisk kompetens och som förstår
tekniken och dess betydelse.
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- Få långsiktig tillgång till fysiska miljöer för forskningssamverkan. Detta ökar skälen för bolagen
att stanna i regionen och gör att Västra Götalandsregionen kan erbjuda mer än enbart bra
uppköpsobjekt för globala aktörer.
- Ha ett ramverk för samverkan med hälso- och sjukvården för att dels möjliggöra en ökad
förståelse och exponering för hälso- och sjukvårdens behov, och dels förbättrade strukturer för
utveckling och testning av ny teknik i sjukvårdsmiljö.
- Formering av konstellationer och koordinering i samband med nationella och internationella
utlysningar.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Projektet har inte någon direkt koppling till EU:s strategi för Östersjöregionen.

Mål och resultat
Mål
Målen har satts för att globalt öka Västsveriges förmåga att konkurrera inom det prioriterade
området medicinteknik. SMF kommer genom insatserna att kunna öka sina FoU-investeringar
och sin förmåga att kommersialisera kunskap. Fler fysiska samverkanslabb förbättrar
möjligheterna för kunskapsöverföring, utveckling av innovativa idéer och att testa lösningar
inför kommersialisering, insatser som alla bidrar till att korta vägen från kunskapsutveckling till
tillämpning, nyttiggörande, produkt och marknad.
ÖVERGRIPANDE MÅL
Ökad tillväxt och konkurrenskraft i medicintekniska företag verksamma i Sverige, med starkt
fokus på SMF i regionen. Genom fler fysiska samverkanslabb knyts fler företag långsiktigt till
Västsverige, vilket stärker regionen ytterligare.
PROJEKTMÅL
Projektmålen är tre.
1. Etablera och driva minst två nya vårdnära fysiska labbmiljöer i Göteborg, där deltagande
företag tillsammans med vård och akademi utvecklar, utvärderar och testar nya medicintekniska
lösningar.
2. Katalysera gränsöverskridande samverkan med deltagande företag i dessa labbmiljöer, och på
olika sätt indirekt underlätta att finansiering säkras för detta.
3. Bredda MTW:s verksamhet till nya medicintekniska områden och med fler deltagande företag.
DELMÅL
Baserat på de tre projektmålen ovan kommer arbetet i projektet att inriktas mot att nå följande
delmål.
Projektmål 1: Etablera och driva minst två nya vårdnära fysiska labbmiljöer
- Etablera fysiskt samverkanslabb på SU för forskning och utveckling inom biomagnetism, som
bl.a. kräver speciellt rum avskärmat från omgivande magnetisk strålning. Person/personer
anställs som både driver labbet och arbetar med att bygga relationer med företag för samverkan.
- Bygga fysiskt labb på SU för forskning och utveckling inom mikrovågsteknologi och
cancerdiagnos och -behandling, som bl.a. kräver avskärmning och specialutrustning.
Person/personer anställs som både driver labbet och arbetar med att bygga relationer med
företag för samverkan.
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- Efter analys beslutar MTW:s styrgrupp om ytterligare fysiska forskningslabb inom utvalda
områden på samma sätt byggs upp och driftsätts.
Projektmål 2: Katalysera gränsöverskridande samverkan i dessa labbmiljöer och med andra
MTW-kopplade forskargrupper
- Aktivt söka upp minst femton nya företag, institut och andra lämpliga parter som ser värde i
MTW:s labbmiljöer och samverkansarenor, och katalysera nya samverkansprojekt med dessa.
Projektmål 3: Bredda MTWs forskningsverksamhet
- Aktivt söka upp minst fem forskargrupper inom teknologiområden som idag inte knutna till
MTW, arbeta för att engagera dem i plattformen och koppla samman dem med lämpliga företag.
Exempel på sådana teknologiområden är robotteknik, 3D-printing, maskininlärning och
artificiell intelligens.

Målgrupp
Projektet riktar sig primärt till industrin men flera andra intressenter är mycket viktiga för
projektets framgång. Varje intressent ser olika nytta med projektet och får ut olika saker av
verksamheten, vilket beskrivs nedan.
FÖRETAGEN, PRIMÄRT SMF
- Fysiska labbmiljöer för explorativ forskning kring nya koncept, inklusive tidig teknisk
verifiering, i samverkan med vård och akademi
- En innovationsbrygga till akademi och vård genom kontakt och matchning med teknisk
forskningskompetens och teknologier från universiteten, behovsägarna, dvs. vård/omsorgsgivare och patienter samt medicinsk expertis och andra aktörer i innovationssystemet
för finansiering och kompetens
- Möjligheter till arbetsplatser för industridoktorander eller produktutvecklare på MTW, SU
- Handledning av industridoktorander och exjobbare
- En portfölj med intellektuella tillgångar som kan förvärvas/licensieras
- Hjälp att ansöka om finansiering, ex. från MT4H
SU OCH ANDRA SJUKHUS I REGIONEN
- Nya medicintekniska lösningar som kan ge ökad patientnytta och kostnadseffektivitet i vården
- Kompletterande kompetens att beforska, utveckla och effektivisera kliniska utmaningar
- Närhet till forskningspartners från industrin och akademin för klinisk personal och medicinsk
expertis på SU
REGIONUTVECKLINGEN
- Regional tillväxt genom högkompetenta samverkansmiljöer som attraherar
näringslivsinvesteringar till regionen
- Ökad tillströmning av externa forskningsmedel till regionen
PATIENTERNA
- Nya medicintekniska lösningar som förbättrar diagnos, övervakning, behandling och hälsa
AKADEMIN - MEDICINSKA FAKULTETER
- Forskning: Kontakt och matchning med företag och med teknisk forskningskompetens och
deras teknologier
- Arbetsplatser för forskare och exjobbare på MTW, SU
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- Utveckling: Kontakt, matchning och stöd i möten med andra aktörer för finansiering och
kompetens. Hjälp med ansökningar, ex. till MT4H, Innovationskontoren m.fl.
AKADEMIN - TEKNISKA FAKULTETER
- Forskning: Kontakt och matchning med företag och behovsägarna, dvs. vård-/omsorgsgivare
och patienter, samt med medicinsk expertis
- Tillgång till kliniska data och patientkohorter för forskning och verifiering
- Arbetsplatser för forskare och exjobbare på MTW, SU
- Utveckling: Kontakt, matchning och stöd i möten med andra aktörer för finansiering och
kompetens. Hjälp med ansökningar, ex. till MT4H, Innovationskontoren m.fl.

Förväntat resultat vid projektavslut
Förväntade resultat vid projektets slut är att:
- Minst två nya fysiska samverkanslabb inom, för Västsverige, viktiga medicintekniska områden
är i drift och att det på dessa labb pågår ett antal FoU-projekt där en mängd företag är operativt
engagerade. De FoU-projekt som pågår i dessa samverkanslabb är inriktade på att utveckla nya
potentiella världsprodukter.
- Samverkanslabben och samverkansarenorna (PICTA, Scan-to-Knit och AllAgeHub m fl) har
ökat den internationella forskningsfinansieringen till regionen.
- Modellen för etablering och drift av de nya labben används för att starta fler sådana med andra
fokus.
- Volymen av MTW:s portfölj med gränsöverskridande FoU-projekt och finansieringen av denna
har ökat.
- Fler kvinnor och personer med icke-svensk bakgrund är engagerade i MTW-relaterade FoUprojekt. MTW är redan idag en attraktiv miljö för studenter, doktorander och forskare från olika
delar av världen, exempelvis Indien, Iran, Kina, Pakistan, Polen, Ryssland, Schweiz, Spanien,
Tjeckien, Tyskland och USA, vilket gör plattformen till en arena för praktisk integration.
- Intressenternas och allmänhetens medvetenhet och kunskap om MTW och de värden som
plattformen erbjuder har ökat ytterligare.
Ur miljöaspekt stöttar projektet indirekt framtida mer miljövänliga alternativa lösningar inom
medicinteknik. Nästa generation MEG/MKG-system är ett exempel som kommer att vara mer
energieffektivt. Dagens MEG/MKG-lösning kräver dyrbar kylning med flytande helium, vilket är
en begränsad resurs som beräknas ta slut om ett antal decennier om inget görs. MTW-forskarna
utvecklar istället en annan teknisk lösning som enbart kräver kylning med flytande kväve. Dels
är kväve en outtömlig resurs och dessutom ger konstruktionen betydligt lägre energiåtgång och
därmed lägre driftskostnader, förutom bättre signal-brus-förhållande.
Användningen av mikrovågor istället för radioaktiv strålning vid tomografi, som potentiellt
förbättrar arbetsmiljön på sjukhusen. Även för patienterna är det en fördel eftersom nya rön
visar att regelbundet återkommande mammografiundersökningarna i sig kan öka risken för
bröstcancer.

Förväntade effekter på lång sikt
Långsiktigt stärker projektet basen för regionens medicintekniska SMF och ger dem bättre
förutsättningar att växa här. Det gäller både de redan etablerade bolagen och de nystartade. En
utmaning för branschen är att företag, när de går in i kraftig internationell försäljningstillväxt,
många gånger säljs till nya ägare utanför Sverige och att verksamheten då flyttar. Genom att
förstärka och skapa unika samverkansmiljöer i Västsverige, från vilka företagen både kan hämta
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nya produktidéer och rekrytera kompetent personal, skapas skäl att istället stanna permanent.
Det ger fler arbetstillfällen i regionen.
Projektet kommer bidra till att vidareutveckla medicinteknisk forskningssamverkan i
Västsverige och synliggöra regionens aktiviteter inom detta prioriterade område. Därmed ökar
regionens globala konkurrensförmåga och ett starkt center för forskningssamverkan kan vara
avgörande för om EU-ansökningar beviljas. Företag kommer öka sina FoU-investeringar i
regionen, öka samverkan med vården och akademin och förbättra sin förmåga att
kommersialisera ny kunskap. Plattformen MTW stärker sin position som viktig regional nod för
medicinteknisk FoU-samverkan. Det fortsatta samarbetet inom det regionala
innovationssystemet kommer att förbättra kunskapsöverföringen, utvecklingen av innovativa
idéer och möjligheterna att testa lösningar inför kommersialisering, och därmed korta vägen
från kunskapsutveckling till klinisk tillämpning.
Parternas långsiktiga ambition för MTW har sedan starten varit att utveckla centret till en
dynamisk, internationellt konkurrenskraftig forsknings- och undervisningsmiljö och ett nätverk
för behovsmotiverad och multidisciplinär forskning i intensiv samverkan med deltagande
medicinteknisk industri. Den ambitionen är oförändrad och sammanfaller med regionens EUrelaterade strategi för år 2020, där Life science, med medicinteknik som viktigt delområde, är ett
utvalt område för smart tillväxt. Projektet bidrar i högsta grad till att ytterligare stärka
uppnådda framgångar, säkerställa MTW:s långsiktighet och därmed organisationens bidrag till
regionalt hållbar tillväxt.
Projektet bidrar också till att underlätta för studenter att etablera kontakter med och få arbete
inom industrin regionalt. Därmed medverkar projektet till ökad integration och olika etniska
gruppers möjligheter att komma in i arbets- och näringslivet, via arbetsmarknaden och eget
företagande. Verksamheten i MTW kommer fortsätta efter projektperioden med stöd från
deltagande parter, offentliga så väl som privata. MTW:s parter vill att fler medicintekniska bolag,
kliniska specialiteter och akademiska forskare deltar framöver och ser därför över
centrumbildningens möjliga framtida lokalisering i den nya miljö som planeras under namnet
Sahlgrenska Life. Ansvaret för att projektresultaten tas om hand vilar gemensamt på MTW, dess
parter och övriga aktörer i innovationsstödsystemet. Parterna avser att samarbeta kring
hanteringen av de resultat som genereras med målet att ha en ansvarsfull kunskapshantering
och mesta möjliga nyttiggörande.

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Den juridiska hemvisten för MTW och projektet är Chalmers, institutionen för Elektroteknik
(E2). MTW tecknas av prefekten vid institutionen. MTW:s organisation kommer, efter
förstärkningar i form av ledare för de samverkanslabb som etableras, att genomföra projektet.
Övergripande strategiska beslut och beslut rörande parternas finansiering behandlas i MTW:s
Partsgrupp, som lägger ut huvudriktningen och sätter ramarna. Partsgruppen består av en
representant med exekutivt mandat från var och en av de fem parterna SU, Chalmers, GU, HB
respektive Västra Götalandsregionens Regionutveckling. Den operativa verksamheten styrs av
MTW:s styrgrupp som består av en representant var från parterna samt representanter för den
medicintekniska branschen och företag. Styrgruppen beslutar hur de strategiska målen skall nås,
hur verksamheten skall organiseras och hur finansiella medlen skall spenderas.
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Projektets leds av, och aktiviteter genomförs av, följande organisation:
- Föreståndare för MTW (projektledare), 100%, anställd på Stiftelsen Chalmers Industriteknik
(CIT)
- Biträdande föreståndare för MTW (delprojektledare), 100%, anställd på CIT
- Kommunikatör, 100% anställd på CIT
- Administratör, 20%, anställd på Chalmers
- Ekonom, 20%, anställd på Chalmers
- Labbledare (delprojektledare) #1, 100%, anställd på GU
- Labbledare (delprojektledare) #2, 100%, anställd på Chalmers
- Labbledare (delprojektledare) #3, 50%, anställd på Chalmers
- Labbledare (delprojektledare) #4, 50%, anställd på HB
De labbledare som kommer att projektanställas under projektperioden motsvarar 3st
fulltidsekvivalenter. Deras uppdrag omfattar främst de numrerade aktiviteterna 1-5, dvs. de
kommer att ansvara för att etablera och driva de samverkanslabb som under projektperioden
byggs upp och driftsätts. Vidare kommer de också att arbeta med att initiera och föra dialog med
lämpliga företag rörande forskningssamverkan, ett arbete som också föreståndaren och bitr.
föreståndaren deltar i. Föreståndaren och bitr. föreståndaren kommer också att ansvara för och
genomföra aktiviteterna 6-9.
Löpande administration och ekonomi (aktivitet 11) sköts av föreståndaren, administratören och
ekonomen. Information och kommunikation sköts av kommunikatören.
Kommunikationsbehovet kommer att fortsatt vara högt, varför behovet av en kommunikatör på
heltid är nödvändigt. Ansvarig för aktivitet 9 är en senior forskare kopplad till MTW.

Arbetssätt
Den operativa planen för strukturfondsprojektet, för vilken projektledaren och
delprojektledarna ansvarar, kommer att färdigställas i i tid innan projektets start. Daglig
kommunikation mellan projektledaren och delprojektledarna kommer att se till att aktiviteterna
genomförs enligt plan. Regelbundna möten med övriga projektgruppen och forskningsledare
hålls normalt en gång per månad. För att säkerställa samverkan mellan projektets deltagande
partner finns dels partsgruppen, som har det övergripande ansvaret och tar de strategiska
besluten, och styrgruppen som arbetar mer med genomförandet. Projektledaren och
medlemmarna i styrgruppen kommunicerar regelbundet, ofta dagligen. I samband med
styrgruppsmöten, som hålls två gånger per halvår, redovisas projektets status och frågor av mer
taktisk karaktär tas upp och beslutas.
Allmänt genomförs styrning och regelbunden uppföljning av MTW:s verksamhet redan idag med
hjälp av balanserade styrkort, som parterna beslutat om. Upplägget med styrkorten kommer att
uppdateras och justeras under 2018. Forskningsverksamheten som kopplas till MTW omfattar
flera medicintekniska och kliniska områden. Tyngdpunkten ligger på sex kärnområden inom den
medicintekniska forskningen vid MTW;
1) bildbehandling och -analys,
2) mikrovågsbaserade system,
3) modellbaserad diagnostik,
4) "smarta" textilier,
5) sensorteknologier och
6) eHälsa.
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Inom varje kärnområde finns en eller flera aktiva forskargrupper, med partner från de tre
intressentgrupperna, engagerade i specifika FoU-projekt. Arbete sker också kontinuerligt med
ansökningar till Vinnova, SSF, VR, EU H2020 och andra finansiärer för att stärka MTW som
samverkansplattform.
Regelbundna möten och samordnade aktiviteter kommer genomföras med de andra aktörerna i
det västsvenska innovationssystemet, framför allt lärosätenas innovationskontor och
venturebolag, Innovationsplattformen Västra Götaland, Sahlgrenska Science Park, VGR RU,
Gothia Forum, AstraZeneca BioVenture Hub och BRG. Vidare kommer arbetet som genomfördes
under föregående projekt , och som bl.a. kopplades till arenorna PICTA, Scan-to-Knit, AllAgeHub
och Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), att fortsätta så att de tar fram nya medicintekniska lösningar
i samverkan med MTW. Samverkan med Forskningsenheten vid SÄS, som också arbetar ihop
med Smart Textiles, kommer att utvecklas.
Projektet kommer att ha löpande utvärdering under hela projektperioden. Denna resurs
kommer att upphandlas externt i samband med projektstart och sedan regelbundet leda
aktiviteter som rapporteras i skriftlig form. Projektledningen och MTW styrgrupp kommer att ta
del av dessa rapporterna och därefter vid behov ändra i projektplanen. Minst en gång per månad
kommer projektmöten att hållas som också protokollförs. I slutet av projektet kommer en mer
djuplodande utvärdering av projektet att göras. Den kommer att utföras av andra externa
personer som upphandlas. Denna rapport kommer att spridas internt till MTW partsgrupp,
styrgrupp och projektledningen. Även andra organisationer i det västsvenska
innovationssystemet kommer kunna ta del av utvärderingen, för att hämta lärdomar som kan
appliceras i till dem relaterade projekt.
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Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Extern kommunikation
och resultatspridning

Drift och utveckling av hemsida,
kommunikation via digitala medier,
seminarier, annonsering,
pressmeddelanden. Medverkan vid
mässor och konferenser.
1. Etablera och driva
Forskning, utveckling och testning av
samverkanslabb inom
nya medicintekniska lösningar inom
biomagnetism
biomagnetism med företag och
experter från vård och akademi.
2. Etablera och driva
Forskning, utveckling och testning av
samverkanslabb inom
nya medicintekniska lösningar inom
mikrovågsteknik
mikrovågsteknik med företag och
experter från vård och akademi.
3. Eventuellt etablera och Analysera om ytterligare ett fysiskt
driva ett tredje fysiskt
samverkanslabb, inom utvalt område,
samverkanslabb inom
ska etableras. Om positivt utfall,
utvalt medicintekniskt
driftsätta enligt samma modell som
område
tidigare två samverkanslabb.
4. Katalysera
Aktivt söka upp och föra dialog med
gränsöverskridande
företag och sammanföra dem med
forskningssamverkan
lämpliga representanter för vård och
med deltagande företag
akademi kopplade till labbmiljöerna.
5. Inkludera fler
Aktivt söka upp, engagera och knyta an
medicintekniska och
ytterligare forskargrupper till MTW
kliniska områden i MTW
och innovationsstödsaktörerna i det
regionala systemet.
6. Samverka med aktörer Sammanföra idéägare i
i det regionala
forskargrupperna med aktörer i
innovationsstödssystemet innovationsstödsystemet och aktivt
stötta samverkan dem emellan så att
utveckling av idéer accelererar.
7. Samverka med
Aktivt stödja forskargrupper och FoUnationella
projekt så att nationella program
innovationsstödsaktörer
utnyttjas maximalt.
8. Bredda nätverket
Seminarier, nätverksaktiviteter, riktade
företagsinbjudningar och besök.
9. Speciella insatser för de Seminarier kring framgångsrika
horisontella kriterierna
kvinnliga forskare och utveckling av
nätverk för ökad attraktivitet för bred
rekrytering.
10. Administration och
Ekonomisk styrning, rapportering och
drift av projektet
strategiarbete.
Utvärdering och lärande
Utvärdering av externa utvärderare.
Avslutsarbete
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Slutrapportering och ekonomiskt
avslut av projektet.

Startdatum Slutdatum
2018-06-13 2020-12-31

Kostnad

2018-06-01 2020-12-31

5 180 000

2018-06-01 2020-12-31

2 680 000

2019-06-03 2020-12-31

2 430 000

2018-06-01 2020-12-31

2 870 000

2018-06-01 2020-12-31

2 730 000

2018-06-01 2020-12-31

720 000

2018-06-01 2020-12-31

720 000

2018-06-01 2020-12-31
2018-06-01 2020-12-31

1 960 000

2018-06-01 2020-12-31
2020-11-01 2020-12-22
2021-01-01 2021-04-30

2 790 000

1 710 000

370 000

320 000
0

Bilaga 7
Ärendenummer 5
version 1.0 160222

Aktiviteter av socialfondskaraktär
Nej

Aktiviteter i projektet genomförs utanför det programområde som ansökan gäller, men
ska finansieras genom denna ansökan.
Nej

Indikatorer
Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen
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
15
5
0
15

Aktivitetsindikatorer följs upp på projektnivå.

Resultatindikatorer
- 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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Budget
Kostnader
Kostnadsslag
Personal
Extern sakkunskap och externa tjänster
Resor och logi
Investeringar materiel och externa lokaler
Schablonkostnader
Summa kostnader
Summa faktiska kostnader
Summa totala kostnader

2018
1 453 920
450 000
50 000
5 250 000
959 268
8 163 188
8 163 188
8 163 188

2019
3 464 160
555 000
100 000
1 708 000
2 333 915
8 161 075
8 161 075
8 161 075

2020
3 603 990
870 000
100 000
1 157 000
2 430 844
8 161 834
8 161 834
8 161 834

2021
0
0
0
0
0
0
0
0

Totalt
8 522 070
1 875 000
250 000
8 115 000
5 724 027
24 486 097
24 486 097
24 486 097

Medfinansiering
Finansiär
Offentlig kontantfinansiering
Västra Götalandsregionen
Göteborgs universitet
Chalmers tekniska högskola
Högskolan i Borås
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Total offentlig kontantfinansiering
Total offentlig finansiering
Total privat finansiering

2018

2019

2020

2 000 000
700 000
1 000 000
200 000
1 000 000
4 900 000
4 900 000

2 000 000
700 000
1 000 000
200 000
1 000 000
4 900 000
4 900 000

2 000 000
700 000
1 000 000
200 000
1 000 000
4 900 000
4 900 000

2021

Totalt
0
0
0
0
0
0
0

6 000 000
2 100 000
3 000 000
600 000
3 000 000
14 700 000
14 700 000
0

Stöd
Finansiering
EU-medel

2018
3 263 188

2019
3 261 075

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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2020
3 261 834

39,97%
39,97%
39,97%
60,03%
0,00%

2021
0

Totalt
9 786 097

1(6)
- EG:s strukturfonder

Strukturfondspartnerskapet Västsverige

Protokoll för Strukturfondspartnerskapet Västsverige. Möte nr 1/2018

Datum: 23 mars 2018
Plats: Lilla Bommens Konferenscenter
Tid: 10.00 - 15.30
Deltagare:
Ordförande och ledamöter

D Birgitta Losman, ordförande

� Marina Johansson

� Dag Hultefors, vice ordförande

� Gabor Haj duRafis

� GunMarie Stenström

� CatarinaEng

� Stefan Bengtsson

� TinaEhn

� Elisabeth Falkhaven

� CeciliaEngström

D Therese Stoltz

� Lisbeth Schultze

� Eva Borg

� Maria Öystilä

� Alex Bergström

D Aylin Fazelian

D Alexandra Krettek
D Ingemar Fredriksson
D Jan Landström

� Martin Carling

� Lotta Forslind

D Gunilla Leven

Tjänstemän
� ÅzaRyden
� Anna Holmgren
� Lena Neinhardt
� Jessica Bemtsson

� Andreas Catoni
� Josef Gustafsson
� Anneli Weinholt
� Helena Starfelt
� Linnea Hagblom
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